
 
ประกาศ อบต.โคกตูม 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
******************************************* 

  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.โคกตูม จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณการใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ 
อบต.โคกตูม ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.โคกตูม  
    "เชิดชูวัฒนธรรม เน้นย้ าการกีฬา เศรษฐกิจก้าว ขออาสาพัฒนาต าบลโคกตูม " 
ข. พันธกิจ ของอบต.โคกตูม 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.โคกตูมได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค 

  ด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น การกีฬาและการท่องเที่ยว 

  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ควบคู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ด้านการบริหารการจัดการองค์กร 

  ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  ด้านสาธารณสุขสุขภาพ 

ง. การวางแผน 
  อบต.โคกตูม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 
2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  



  อบต.โคกตูม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้ก าหนดโครงการที่
จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ยุทธศาสตร ์
2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่ง
สาธารณูปโภค 

155 120,344,419 124 109,590,789 117 105,150,830 105 97,548,630 105 96,508,630 

ด้านเศรษฐกิจสังคม
และคุณภาพชวีิตที่ดี 

28 1,158,800 28 1,158,800 28 1,158,800 28 1,158,800 28 1,158,800 

ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การกีฬาและ
การท่องเท่ียว 

60 11,379,400 60 11,649,400 60 11,279,000 59 10,909,000 59 10,809,000 

ด้านบ้านเมืองน่าอยู่
ควบคู่ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 90,000 3 90,000 3 90,000 3 90,000 3 90,000 

ด้านการบริหารการ
จัดการองค์กร 

21 1,477,000 21 1,477,000 21 1,477,000 21 1,477,000 21 1,477,000 

ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

17 727,000 17 727,000 17 727,000 17 727,000 17 727,000 

ด้านสาธารณสุข
สุขภาพ 

19 1,460,000 19 1,460,000 19 1,460,000 19 1,460,000 19 1,460,000 

รวม 303 136,636,619 272 126,152,989 265 121,342,630 252 113,370,430 252 112,230,430 

 

จ. การจัดท างบประมาณ 
  ผู้บริหารอบต.โคกตูม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 68 โครงการ งบประมาณ 8,932,600 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค 15 3,538,900.00 

ด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 10 262,000.00 



ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น การกีฬาและการท่องเที่ยว 16 3,471,700.00 

ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ควบคู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 20,000.00 

ด้านการบริหารการจัดการองค์กร 14 680,000.00 

ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7 110,000.00 

ด้านสาธารณสุขสุขภาพ 5 850,000.00 

รวม 68 8,932,600.00 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โคกตูม มีดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน เส้นทาง 
โคกพลวง ถึง  
โคกกะปี  
บ้านโคกรัง  
หมู่ที่ 3 

195,270.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ าหน่ายได้
สะดวกและรวดเร็ว  

งานถมดินคันทาง ขนาด 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
820 ม. สูง เฉลี่ย 
0.60 ม. พร้อมปรับ
เกรดเกลี่ยบดทับให้
เรียบร้อย - งานวางท่อ
ระบายน้ า ขนาด Ø 
0.40 x 1.00 เมตร 
จ านวน 3 จุดๆละ 6 
ท่อน รวมเป็น 18 ท่อน 

2. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เส้นบ้าน 
นางจริยา ชุมพลชัย 
ไปทาง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
บ้านจบกเกร็ง  
หมู่ที่ 6 

462,240.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป ? มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ าหน่ายได้
สะดวกและรวดเร็ว  

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 170 เมตร หนา 
0.15 เมตร  



 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

3. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับเกรด
ถนนภายในต าบล 
โคกตูม 

100,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ถนนในเขต 
อบต.โคกตูม 
สามารถใช้งานได้
เป็นปกติ  

ถนน ในเขต อบต.  
โคกตูม 

4.  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาล บ้าน
หนองม่วงพัฒนา หมู่
ที่ 7 

499,450.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีน้ าเพ่ือการ
อุปโภค ? บริโภค 

ถังน้ าไฟเบอร์กลาส 
ขนาดความจุ 2.50 
ลบ.ม. จ านวน 4 ใบ 
งานบ่อน้ าบาดาล ขนาด 
4-6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 
13.5 ความลึกบ่อ 
42.50 เมตร  

5.  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางสี่แยก
บ้าน นายสวน สติพา 
ถึงบ้านนางสุข โพธิ์
แก้ว บ้านโคกตูม หมู่
ที ่1 

47,270.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ าหน่ายได้
สะดวกและรวดเร็ว  

ปริมาณงาน - กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

6.  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง
ถนนดินผิวจราจรหิน
คลุก สายทางช่วงนา
นายอ่อน ชาวนา 
บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2  

150,890.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ าหน่าย ได้
สะดวกและรวดเร็ว  

ปริมาณงาน - กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 680 
เมตร - ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
2,720 ตร.ม. - พร้อม
ปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้
เรียบร้อย 

 
 



 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

7.  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง
ถนนดินผิวจราจรหิน
คลุก สายทางช่วง
แยกบ้านนางจิราพร 
เย็งประโคน บ้านโคก
ตูม หมู่ที่ 2 

197,950.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ าหน่ายได้
สะดวกและรวดเร็ว  

ปริมาณงาน - กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
1,300 เมตร - ลงหิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,900 ตร.ม. - พร้อม
ปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้
เรียบร้อย 

8.  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง
ถนนดินผิวจราจรหิน
คลุกสายทาง บ้าน
นายไพโรจน์ ปาน
เกิด - เชื่อมทางไป
บ้านเกียรติเจริญ 
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 3  

392,690.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ าหน่ายได้
สะดวกและรวดเร็ว  

ปริมาณ - กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร - ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร - 
พร้อมปรับเกรดเกลี่ย
บดทับให้เรียบร้อย 

9.  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง ซอย
ข้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโคกตูมบ้าน
หนองตะขบ หมู่ที่ 4 

219,070.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ าหน่ายได้
สะดวกและรวดเร็ว  

ปริมาณงาน กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 140 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 



 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

10
.  

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง
ถนนดินผิวจราจรหิน
คลุก สายทาง บ้าน
นางบุญเพ็ง สุภา - 
บ้าน นายคาน หาญ
เสมอ บ้านราษฎร์
นิยม หมู่ที่ 5 

206,840.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ าหน่ายได้
สะดวกและรวดเร็ว 

ปริมาณงาน - กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร - งานเสริมดินถม 
กว้าง 4.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.60 เมตร 
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับ
ให้เรียบร้อย - งานผิว
จราจรหินคลุก กว้าง 
3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร พร้อมปรับ
เกรดเกลี่ยบดทับให้
เรียบร้อย 

11
.  

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง
ถนนดินผิวจราจรหิน
คลุก สายทาง บ้าน
นางพุด เสียดก าปัง - 
บ้านนายบุญเพ็ง 
สุภา บ้านราษฎร์
นิยม หมู่ที่ 5 

106,650.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ าหน่ายได้
สะดวกและรวดเร็ว 

ปริมาณงาน - กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 300 
เมตร - งานเสริมดินถม 
กว้าง 4.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.60 เมตร 
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับ
ให้เรียบร้อย - งานผิว
จราจรหินคลุก กว้าง 
3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร - พร้อม
ปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้
เรียบร้อย 

12
.  

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง
ถนนดินผิวจราจรหิน
คลุกสายทางช่วงนา
นายสุครีบ เสาวโร - 
บ้านหนองตะขบ 
บ้านราษฎร์นิยม หมู่
ที ่5 

256,370.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ าหน่ายได้
สะดวกและรวดเร็ว  

ปริมาณงาน - กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
1,300 เมตร - ลงหิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,900 ตร.ม. - พร้อม
ปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้
เรียบร้อย 



 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

13
.  

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง
ถนนดินผิวจราจรหิน
คลุก สายทางช่วงนา
นายประกอบ 
อุตส่าห์รัมย์ - นานาง
เปรมฤทัย วงศ์ค า
จันทร์ บ้านจบกเกร็ง 
หมู่ที่ 6  

178,480.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป - มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ าหน่ายได้
สะดวกและรวดเร็ว  

ปริมาณงาน - กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร - ลงหิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
4,000 ตร.ม. - พร้อม
ปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้
เรียบร้อย 

14
.  

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง
ถนนดินผิวจราจรหิน
คลุก สายทางท านบ
คลองจบกเกร็ง
ตอนบน เชื่อม
ถนนลาดยางสาย
บ้านโคกรัง - บ้าน 
โคกตูม บ้านหนอง
ตะขบ หมู่ที่ 8 

351,150.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ าหน่ายได้
สะดวกและรวดเร็ว 

ปริมาณงาน - กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
1,340 เมตร ลง- - หิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
5,360 ตร.ม. - พร้อม
ปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้
เรียบร้อย 

15
.  

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง
ถนนดินผิวจราจร 
หินคลุก สายทาง
ท านบคลองจบกเกร็ง
ตอนบน ช่วงนานาย
ปลอด อาญาเมือง 
บ้านหนองตะขบ หมู่
ที่ 8 

174,580.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและรวดเร็ว
และใช้เส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ าหน่ายได้
สะดวกและรวดเร็ว 

ปริมาณงาน - กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 880 
เมตร - ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,520 ตร.ม. - พร้อม
ปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้
เรียบร้อย 

 
 
 



 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

16
.  

ด้านเศรษฐกิจ
สังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร 

50,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่ม
เกษตรกรโดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

อบรม/ศึกษาดูงานกลุ่ม
อาชีพทางการเกษตรที่
ประสบความส าเร็จ 

17
.  

ด้านเศรษฐกิจ
สังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการขยายเชื้อ 
ไตรโคเดอร์มา 

50,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือให้ความรู้ใน
การขยายเชื้อไตร
โคเดอร์มา  

1. เด็กและเยาวชน 
อายุ 10 ? 25 ปี ที่
สนใจเกษตรระดับ
หมู่บ้าน 2. ประชาชน
ทั่วไปในต าบลโคกตูม 

18
.  

ด้านเศรษฐกิจ
สังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการส่งเสริม
การเกษตรตาม
แนวทางทฤษฎีใหม่ 

20,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือให้ชุมชน
พ่ึงตนเองโดย
อาศัยปัจจัยภายใน
ภาคการผลิตของ
ตน 

ครัวเรือนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมทั้ง 
๑๐ หมู่บ้าน 

 

19
.  

ด้านเศรษฐกิจ
สังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการตรวจ
วิเคราะห์ดิน 

20,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ืออบรมส่งเสริม
เกษตรกรในการ
วิเคราะห์ดินใน
พ้ืนที่เพ่ือใส่ปุ๋ยให้
ถูกสูตร 

เกษตรกรภายในต าบล
โคกตูม 

20
.  

ด้านเศรษฐกิจ
สังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

10,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือช่วยเหลือ
บรรเทาความ 

อุดหนุนกิ่งกาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์  

 
 
 
 
 
 



 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

21
.  

ด้านเศรษฐกิจ
สังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการศูนย์ปฏิบัติ 
การร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถานที่
กลาง 

12,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้เป็น
ศูนย์กลางของ 
อปท.ในเขตอ าเภอ
ประโคนชัยในการ
รวบรวมข้อมูล
ปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชน การ
ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆใน
การให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชน  

อุดหนุน อบต. บ้านไทร 
อ าเภอ ประโคนชัย 

22
.  

ด้านเศรษฐกิจ
สังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการหมู่บ้าน
ครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชน 

50,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ืออบรมส่งเสริม
ให้ความรู้ พร้อม
ฝึกอาชีพด้านต่างๆ
ให้กับประชาชน
สามารถน าไป
ประกอบอาชีพเพ่ิม
รายได้ในครัวเรือน  

หมู่บ้านครัวเรือน
สัมมาชีพ บ้านโคกตูม 
หมู่ที่ 2 บ้าน จบกเกร็ง 
หมู่ที่ 6 และ บ้านหนอง
ม่วงพัฒนา หมู่ที่ 7 

23
.  

ด้านเศรษฐกิจ
สังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการ ฝึกอบรม
อาชีพ (การผลิต
เมล็ดพันธ์ข้าวชุมชน) 

20,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ืออบรมส่งเสริม
กลุ่มอาชีพในการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชน 

อบรมส่งเสริมและ
ทัศนะศึกษาดูงานนอก
สถานที่ของกลุ่มอาชีพ
ภายในต าบลโคกตูม 

24
.  

ด้านเศรษฐกิจ
สังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการปลูกพืชอายุ
สั้นหลังฤดูกาลเก็บ
เกี่ยว 

20,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือปรับปรุงบ ารุง
ดินและฟ้ืนฟูสภาพ
ดินให้ดีขึ้น เพื่อลด
การเผาตอชังข้าว 

ฝึกอบรมอาชีพปลูกพืช
อายุสั้นหลังฤดูกาลเก็บ
เกี่ยวภายในต าบลโคก
ตูม 

 
 



 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

25
.  

ด้านเศรษฐกิจ
สังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการประชุม
ประชาคมเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกตูม 

10,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผนพัฒนา
ของ อบต. และ
สร้างจิตส านึก
ให้กบัประชาชนใน
พ้ืนที่ของเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน
ต่างๆ 

ประชาชนภายในต าบล
โคกตูม จ านวน ๑๐ 
หมู่บ้าน 

26
.  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การ
กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

797,500.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล
โคกตูม  

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล โคก
ตูม ได้แก่ - อาหาร
กลางวัน - ค่าจัดการ
เรียน การสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน - ค่า
อุปกรณ์ การเรียน - ค่า
เครื่องแบบนักเรียน - 
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ฯลฯ 

27
.  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การ
กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

ทัศนศึกษา ศพด.
สังกัด อบต. โคกตูม 

50,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน คือ ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ ? 
จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาและให้
เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  

เด็กนักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.โคกตูม จ านวน 
100 คน 



 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

28
.  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การ
กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้าน โคกตูม 

592,200.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ที่ยากจนได้รับ
อาหารกลางวันที่
เพียงพอถูก
สุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านโคกตูม 

29
.  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การ
กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านราษฎร์
นิยม 

277,200.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ที่ยากจนได้รับ
อาหารกลางวันที่
เพียงพอถูก
สุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านราษฎร์
นิยม 

30
.  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การ
กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

อาหารกลางวัน
โรงเรียน บ้านโคกรัง 

390,600.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ที่ยากจนได้รับ
อาหารกลางวันที่
เพียงพอถูก
สุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านโคกรัง 

31
.  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การ
กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนอง
ตะขบ 

499,800.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ที่ยากจนได้รับ
อาหารกลางวันที่
เพียงพอถูก
สุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน บ้านหนอง
ตะขบ 

32
.  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การ
กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนอง
ม่วงพัฒนา 

239,400.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ที่ยากจนได้รับ
อาหารกลางวันที่
เพียงพอถูก
สุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ  

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน บ้านหนองม่วง
พัฒนา 

 
 



 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

33
.  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การ
กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

วันเด็กแห่งชาติ  80,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพ่ือให้เด็กได้รู้ถึง
ความส าคัญของ
ตนเกี่ยวกับสิทธิ 
หน้าที่ ความ 
รับผิดชอบ 
ระเบียบวินัย ที่มี
ต่อตนเองและ
สังคม รวมทั้ง
เพ่ือให้เด็กได้รับ
ความสนุกสนาน
และความ
เพลิดเพลิน  

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กและ
เยาวชนในต าบลโคกตูม 

34
.  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การ
กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดภายในต าบล
โคกตูม 

130,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

จัดการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบลโคกตูม 
จ านวน 10 หมู่บ้าน 

35
.  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การ
กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

เข้าร่วมงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น งานเทศกาล
ข้าวมะลิหอม ปลา
จ่อมกุ้งชมทุ่งนก ประ
โคนชัย 

100,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสืบทอดและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงไว้ 

ประชาชนภายในต าบล
โคกตูม 

36
.  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การ
กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

สืบสานประเพณี แห่
เทียนพรรษา 

30,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์และ
สืบสานประเพณี
ของชาวพุทธให้คง
อยู่ต่อไปร่วมทั้ง
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการท า
กิจกรรมร่วมกันใน
ชุมชน 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ใน
ต าบลโคกตูม 



 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

37
.  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การ
กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานประเพณี ลอย
กระทง 

100,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูประเพณีอันดี
งามของไทยและ
สืบทอดให้คงอยู่
ต่อไป รวมทั้งเพ่ือ
เป็นการสร้างความ
สมัครสมาน
สามัคคีในการท า
กิจกรรมร่วมกันใน
ชุมชน 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ใน
ต าบลโคกตูม 

38
.  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การ
กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
ขบวนแห่การแข่งขัน
กีฬาชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

110,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ส่งนักกีฬาภายในต าบล
โคกตูมเข้าร่วมขบวนแห่
และแข่งขันกีฬาประ
โคนชัยเกมส์ ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิ-ราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

39
.  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การ
กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

30,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

อุดหนุนกิจกรรมกีฬา
ให้แก่อ าเภอประโคนชัย 
ตามโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

 



 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

40
.  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การ
กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดงาน
เทศกาล ข้าวมะลิ
หอม ปลาจ่อมกุ้ง ชม
ทุ่งนก ประโคนชัย 

30,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออุดหนุนที่ท า
การปกครอง
อ าเภอประโคนชัย
ในการ จัดงาน
โครงการจัดงาน
เทศกาล ?ข้าวมะลิ
หอม ปลาจ่อมกุ้ง 
ชมทุ่งนกประโคน
ชัย?  

ประชาชนภายในอ าเภอ 
ประโคนชัย 

41
.  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การ
กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริม 
การท่องเที่ยว 
มหัศจรรย์ท่องเที่ยว
บุรีรัมย์ กิจกรรมงาน
ประเพณีท่องเที่ยว
ปราสาทเมืองต่ า 
ตามรอยอารยธรรม
ขอม 

15,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวใน
รูปแบบใหม่ๆมี
กิจกรรมที่ส่งเสริม
การท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ 

เพ่ืออุดหนุนอ าเภอประ
โคนชัย 

42
.  

ด้านบ้านเมือง
น่าอยู่ควบคู่
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ปลูกต้นไม้ (ท้องถิ่น
ไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์
พ้ืนที่สี เขียว) 

20,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือฟ้ืนฟูความ
สมดุลให้แก่ระบบ
นิเวศ ด้วย การ
รณรงค์ และ สร้าง
จิตส านึกให้
ประชาชนทุกคน 
เข้ามามีส่วนร่วม  

ปลูกต้นไม้ (ท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สี
เขียว) ฟื้นฟูความสมดุล
ให้แก่ระบบนิเวศ ด้วย
การรณรงค์ และสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชน
ทุกคน เข้ามามีส่วนร่วม 

43
.  

ด้านการบริหาร
การจัดการ
องค์กร 

การเลือกตั้งนายก 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลและสมาชิก
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

40,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือด าเนินการ
เลือกตั้ง ให้เป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 

เลือกตั้งนายก อบต.
และ ส.อบต. ภายใน
ต าบลโคกตูม 

 



 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

44
.  

ด้านการบริหาร
การจัดการ
องค์กร 

โครงการอบรม
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้กับ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง 

20,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง 
มีทักษะในการ
ท างานและมี
คุณธรรมจริยธรรม  

คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต.พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง 

45
.  

ด้านการบริหาร
การจัดการ
องค์กร 

โครงการอบรม 
ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ให้กับ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง หัวหน้า
ส่วนราชการ และ
ผู้น าชุมชน 

200,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง 
หัวหน้าส่วน
ราชการและผู้น า
ชุมชนมีทักษะใน
การท างานเพ่ิมขึ้น 

คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง หัวหน้าส่วน
ราชการและผู้น าชุมชน 

46
.  

ด้านการบริหาร
การจัดการ
องค์กร 

งานรัฐพิธี 15,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นการเฉลิม
ฉลอง เทิดพระเกรี
ยติ สดุดีมหาราชา 

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

47
.  

ด้านการบริหาร
การจัดการ
องค์กร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

100,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางไป
ราชการ 
ค่าลงทะเบียน ค่า
ยานพาหนะ ค่า
เช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับ ให้
เดินทางไปราชการ 

คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างและ สมาชิกสภา 
อบต. 

 



 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

48
.  

ด้านการบริหาร
การจัดการ
องค์กร 

โครงการส่งเสริมงาน
รัฐพิธี ประเพณี และ
งานส าคัญทาง
ราชการ 

10,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาพนักงานส่วน
ต าบลพนักงานจ้าง
ประชาชนต าบล
โคกตูมได้เห็น
ความส าคัญของวัน
ส าคัญทางราชการ
และส่งเสริมงานรัฐ
พิธี  

อุดหนุนทั่วไปที่ท าการ
ปกครองอ าเภอประโคน
ชัยอุดหนุนทั่วไปที่ท า
การปกครองอ าเภอประ
โคนชัย 

49
.  

ด้านการบริหาร
การจัดการ
องค์กร 

โครงการการลด
ขั้นตอนและ
ระยะเวลา การ
ปฏิบัติราชการ เพ่ือ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน 

5,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนผู้มารับ
บริการของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกตูม  

ประชาชนผู้มารับ
บริการต าบลโคกตูม 

50
.  

ด้านการบริหาร
การจัดการ
องค์กร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

100,000.00 ส านัก/กอง
คลัง 

เพ่ือเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางไป
ราชการ 
ค่าลงทะเบียน ค่า 
ยานพาหนะ ค่า
เช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับ ให้
เดินทางไปราชการ 

พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง 

 
 
 
 
 



 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

51
.  

ด้านการบริหาร
การจัดการ
องค์กร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

10,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางไป
ราชการ
ค่าลงทะเบียน ค่า
ยานพาหนะ ค่า
เช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับ ให้
เดินทางไปราชการ 

พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

52
.  

ด้านการบริหาร
การจัดการ
องค์กร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

80,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางไป
ราชการ
ค่าลงทะเบียน ค่า 
ยานพาหนะ ค่า
เช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับ ให้
เดินทางไปราชการ  

พนักงานส่วนต าบล ครู
ผู้ดูแลเด็ก และพนักงาน
จ้าง 

53
.  

ด้านการบริหาร
การจัดการ
องค์กร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

10,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กอง
การแพทย์ 

เพ่ือเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางไป
ราชการ
ค่าลงทะเบียน ค่า 
ยานพาหนะ ค่า
เช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับ ให้
เดินทางไปราชการ  

พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

 
 
 
 



 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

54
.  

ด้านการบริหาร
การจัดการ
องค์กร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

10,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางไป
ราชการ 
ค่าลงทะเบียน ค่า 
ยานพาหนะ ค่า
เช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับ ให้
เดินทางไปราชการ 

พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

55
.  

ด้านการบริหาร
การจัดการ
องค์กร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

30,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางไป
ราชการ
ค่าลงทะเบียน ค่า 
ยานพาหนะ ค่า
เช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับ ให้
เดินทางไปราชการ 

พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

56
.  

ด้านการบริหาร
การจัดการ
องค์กร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

50,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางไป
ราชการ 
ค่าลงทะเบียน ค่า
ยานพาหนะ ค่า
เช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับ ให้
เดินทางไปราชการ  

พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

 
 
 
 



 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

57
.  

ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการซ้อมแผน
ระงับอัคคีภัย 

20,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นการ
ป้องกันและ
สามารถแก้ไข
อัคคีภัยได้ท้น
ทางการ 

ประชาชนภายในต าบล
โคกตูม จ านวน 100 
คน 

58
.  

ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการฝึกอบรม
และเพ่ิมศักยภาพ
อาสา สมัครป้องกัน
ภัย ฝ่ายพลเรือน 

20,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ให้กับ อปพร. 
ทบทวนความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

อปพร. ภายในต าบล
โคกตูม จ านวน 100 
คน 

59
.  

ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัย ฝ่ายพล
เรือน 

20,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือฝึกให้ อปพร. 
มีความรู้ความ
เข้าใจในหน้าที่  

ประชาชนทั่วไป ภายใน
ต าบลโคกตูม จ านวน 
50 คน 

60
.  

ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด  

10,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือป้องกันและแก้
ไปปัญหายาเสพติด 
ต าบลโคกตูม  

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ ประ
โคนชัย 

61
.  

ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จิตอาสาภัยพิบัติ 20,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  

ประชาชนภายในต าบล
โคกตูม จ านวน 50 คน 

62
.  

ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการเตรียมความ
พร้อมและลด
อุบัติเหตุ ทางถนน 
ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

10,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ใน
หมู่บ้าน 

อปพร.ภายในต าบล 
โคกตูม จ านวน 100 
คน 

 



 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

63
.  

ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการเตรียมความ
พร้อมและลด
อุบัติเหตุ ทางถนน 
ช่วงเทศกาล วันปี
ใหม่ 

10,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ใน
หมู่บ้าน 

อปพร.ภายในต าบล 
โคกตูม 100 คน 

64
.  

ด้านสาธารณสุข
สุขภาพ 

โครงการแพทย์
ฉุกเฉิน  

450,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กอง
การแพทย์ 

เพ่ือจัดตั้งหน่วยกู้
ชีพ อบต.โคกตูม 
และชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

อาสาสมัครกู้ชีพ ทั้ง 10 
หมู่บ้าน 

65
.  

ด้านสาธารณสุข
สุขภาพ 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

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

เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  

ภายในต าบลโคกตูม 

66
.  

ด้านสาธารณสุข
สุขภาพ 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขโรคสัตว์ 

60,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กอง
การแพทย์ 

เพ่ือป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและ
คุมก าเนิด และโรค
อ่ืนๆทางสัตว์  

ป้องกันและแก้ไขโรค
สัตว์เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน 
ค่าตอบแทน ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่าจัดอบรม
ทบทวนอาสาปศุสัตว์
และค่า ใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็น 

 
 
 
 
 
 
 



 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

67
.  

ด้านสาธารณสุข
สุขภาพ 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
บ ารุงรักษาเครื่องพ่น
หมอกควัน เบื้องต้น 

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

เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
บ ารุงรักษาเครื่อง
พ่นหมอกควัน
เบื้องต้นได้  

ประชาชน อสม ผู้น า
ชุมชน  

68
.  

ด้านสาธารณสุข
สุขภาพ 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

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

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 10 หมู่บ้านๆ
ละ 20,000.-  

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 อบต.โคกตูม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 14 โครงการ จ านวนเงิน 3,683,700 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 13 โครงการ จ านวนเงิน 968,668 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค 1 100,000.00 1 100,000.00 

ด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 1 12,000.00 1 12,000.00 

ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น การกีฬา
และการท่องเที่ยว 

7 759,912.00 6 729,912.00 

ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ควบคู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    

ด้านการบริหารการจัดการองค์กร 4 72,756.00 4 72,756.00 

 



ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    

ด้านสาธารณสุขสุขภาพ 1 162,000.00 1 54,000.00 

รวม 14 1,106,668 13 968,668 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.โคกตูม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการ
ตามแผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการปรับ
เกรดถนน
ภายในต าบล
โคกตูม 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

2. ด้านเศรษฐกิจสังคม
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
สถานที่กลาง 

12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 

3. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การกีฬาและ
การท่องเที่ยว 

3. สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

797,500.00 226,500.00 226,500.00 571,000.00 

 



 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการ
ตามแผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

4. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การกีฬาและ
การท่องเที่ยว 

1. อาหาร
กลางวัน 
โรงเรียนบ้าน
โคกตูม 

592,200.00 147,588.00 147,588.00 444,612.00 

5. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การกีฬาและ
การท่องเที่ยว 

4. อาหาร
กลางวัน 
โรงเรียนบ้าน
ราษฎร์นิยม 

277,200.00 69,300.00 69,300.00 207,900.00 

6. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การกีฬาและ
การท่องเที่ยว 

2. อาหาร
กลางวัน 
โรงเรียนบ้าน
โคกรัง 

390,600.00 97,524.00 97,524.00 293,076.00 

7. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การกีฬาและ
การท่องเที่ยว 

3. อาหาร
กลางวัน 
โรงเรียนบ้าน
หนองตะขบ 

499,800.00 127,050.00 127,050.00 372,750.00 

8. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การกีฬาและ
การท่องเที่ยว 

5. อาหาร
กลางวัน 
โรงเรียนบ้าน
หนองม่วง
พัฒนา 

239,400.00 61,950.00 61,950.00 177,450.00 

9. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การกีฬาและ
การท่องเที่ยว 

1. โครงการจัด
งานเทศกาล 
ข้าวมะลิหอม 
ปลาจ่อมกุ้ง ชม
ทุ่งนก ประโคน
ชัย 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 

 



 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการ
ตามแผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

10. ด้านการบริหารการ
จัดการองค์กร 

5. งานรัฐพิธี 15,000.00 2,000.00 2,000.00 13,000.00 

11. ด้านการบริหารการ
จัดการองค์กร 

1. ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการ 

100,000.00 18,240.00 18,240.00 81,760.00 

12. ด้านการบริหารการ
จัดการองค์กร 

1. ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการ 

100,000.00 18,240.00 18,240.00 81,760.00 

13. ด้านการบริหารการ
จัดการองค์กร 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการ 

80,000.00 34,276.00 34,276.00 45,724.00 

14. ด้านสาธารณสุข
สุขภาพ 

4. โครงการ
แพทย์ฉุกเฉิน 

450,000.00 162,000.00 54,000.00 288,000.00 

 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2566 

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.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิ่งสาธารณูปโภค 

155 120,344,419 15 3,538,900 1 100,000 1 100,000 

2.ด้านเศรษฐกิจสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

28 1,158,800 10 262,000 1 12,000 1 12,000 

 
 



 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

3.ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การกีฬาและ
การท่องเที่ยว 

60 11,379,400 16 3,471,700 7 759,912 6 729,912 

4.ด้านบ้านเมืองน่าอยู่
ควบคู่ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 90,000.00 1 20,000.00     

5.ด้านการบริหารการ
จัดการองค์กร 

21 1,477,000 14 680,000 4 72,756 4 72,756 

6.ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

17 727,000 7 110,000     

7.ด้านสาธารณสุข
สุขภาพ 

19 1,460,000 5 850,000 1 162,000 1 54,000 

รวม 303 136,636,619 68 8,932,600 14 1,106,668 13 968,668 

 
ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.โคกตูม ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2566 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงาน
ทีส่ าคัญ 

 

 



 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางสาวพัชรี ปลีนารัมย์ ประธานกรรมการ 044-666244 0885832091 - 

นายจ ารัส ดุจจานุทัศน์ กรรมการ - ต่อ - 0967542507 - 

นายอิทธิพร ปลีนารัมย์ กรรมการ - ต่อ - 0830945211 - 

นายจ ารูญ ดุจจานุทัศน์ กรรมการ - ต่อ - 0653257015 - 

นายเมืองนนท์ เจนประโคน กรรมการ - ต่อ - 0616388261 - 

นายทนงศักดิ์ นวลสาย กรรมการ - ต่อ - 0852514625 - 

ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ ปานเกิด กรรมการ - ต่อ - - - 

นายเอิกเกริก ดียิ่ง กรรมการ - ต่อ - 0810715334 - 

นางอัน เชิญรัมย์ กรรมการ - ต่อ - 0610534959 - 

นางจารุณี พวงประโคน กรรมการ - ต่อ - 0856825609 - 

นางสาวฉัตรชนก พิมชัยโชค กรรมการ - ต่อ - 0905945346 - 

นางธันยลักษณ์ ตลุงคงพินิจ  กรรมการ - ต่อ - - - 

นายสมชาย พรมชาติ กรรมการ - ต่อ - 0887246494 - 

นางต้อย พริ้งเพราะ กรรมการ - ต่อ - - - 

นายสิทธิศักดิ์ ได้ทุกทาง กรรมการ - ต่อ - 0821469059 - 

นายปุรินทร์ บุรีภักดี กรรมการและ
เลขานุการ 

044666244 
ต่อ - 

- - 

นางภัทรา ชาญประโคน ผู้ช่วยเลขานุการ 044666244 
ต่อ - 

0874476556 - 

 



 
2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายเฉลิมวิทย์ ปรังประโคน กรรมการ - ต่อ - 0652638970 - 

นายศักดิ์ สติพา กรรมการ - ต่อ - 0872497136 - 

นายสุชาติ บุญเต็ม กรรมการ - ต่อ - 0870083273 - 

นายค าภี โลบุญ กรรมการ - ต่อ - 0935497916 - 

นายปิง สดับสาร กรรมการ - ต่อ - 0852074244 - 

นายนิคม ปรังประโคน กรรมการ - ต่อ - - - 

นางวิภา ปรังประโคน กรรมการ - ต่อ - - - 

นายศุภณัฐ พ่ึงงาม กรรมการ - ต่อ - - - 

นายประดิสันต์ ประเสริฐสุด กรรมการ - ต่อ - 0986507203 - 

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 - 

นางบุณฑริกา แสงสุวรรณ กรรมการ 044666244 ต่อ 
- 

0818788826 - 

นางสาวพลอยนภัส คงคา กรรมการ 044666244 ต่อ 
- 

0872396633 - 

นางสาวพนัส สิงห์ประโคน กรรมการ 044666244 ต่อ  0868650573 - 



 
ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายเทวัน เทศสวัสดิ์วงศ์ กรรมการ 044666244 ต่อ - 0872541932 - 

นายรังสรรค์ อูบแก้ว กรรมการ 044666244 ต่อ - 0986348962 - 

นายโสภณ ปรังประโคน กรรมการ - ต่อ - - - 

นายด ารง ชิงประโคน กรรมการ - ต่อ - 0611477724 - 

นายรัน ชาวประโคน กรรมการ - ต่อ - - - 

นางภัทรา ชาญประโคน กรรมการและ
เลขานุการ 

044666244 ต่อ - 0874476556 - 

นางสาวนันท์นภัส เสนาราช ผู้ช่วยเลขานุการ 044666244 ต่อ - 0985362451 - 

 
  ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.โคกตูมทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2566 
 

 

 

                                                              นายก อบต.โคกตูม 

           ข้อมูล ณ 25/01/2566 


