
 
ประกาศ อบต.โคกตูม 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.โคกตูม จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.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 ตลอดจนอนุรักษ์พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     พันธกิจหลักที่ 4 ปรับปรุงและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้อย่างทั่วถึง  
     พันธกิจหลักที่ 5 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
     พันธกิจหลักที่ 6 จัดให้ประชาชน ได้มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด  
     พันธกิจหลักที่ 7 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา 
การตรวจสอบเพื่อให้เกิดการโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.โคกตูมได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 



    การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
    การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
    การพัฒนาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
    การพัฒนาด้านสาธารณสุขสุขภาพ 
ง. การวางแผน                                                                                                                           
             อบต. โคกตูม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี  (พ.ศ.  2561 -  2565)                   
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
              อบต.โคกตูม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการ
ตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 121 37,495,671.00 76 47,595,000.00 92 47,588,346.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

14 444,800.00 14 444,800.00 14 444,800.00 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 40 10,254,200.00 42 10,404,200.00 46 10,664,200.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

58 22,399,400.00 58 22,399,400.00 57 22,379,400.00 

การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 371,000.00 6 1,290,000.00 4 290,000.00 

การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

23 1,757,000.00 24 1,793,000.00 23 1,757,000.00 

การพัฒนาการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

3 170,000.00 3 170,000.00 3 170,000.00 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
สุขภาพ 

11 720,000.00 11 855,000.00 11 855,000.00 

รวม 275 73,612,071.00 234 84,951,400.00 250 84,148,746.00 

 
 
 



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 72 โครงการ งบประมาณ 17,994,936 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 17 2,834,523.63 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 5 134,800.00 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 16 10,556,442.08 

การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 13 3,162,100.00 

การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 20,000.00 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 15 877,070.00 

การพัฒนาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1 10,000.00 

การพัฒนาด้านสาธารณสุขสุขภาพ 4 400,000.00 

รวม 72 17,994,935.71 

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 
 
   รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โคกตูม มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข
สุขภาพ 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก 

90,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  

ภายในต าบลโคกตูม 

2.  การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข
สุขภาพ 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไขโรค
สัตว์ 

60,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพ่ือป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและ
คุมก าเนิด และโรค
อ่ืนๆทางสัตว์ 

ป้องกันและแก้ไขโรค
สัตว์เช่น ค่าจัดซื้อ
วัคซีน ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าจัดอบรมทบทวน
อาสาปศุสัตว์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

3.  การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข
สุขภาพ 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการบ ารุงรักษา
เครื่องพ่นหมอกควัน 
เบื้องต้น 

50,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
การบ ารุงรักษาเครื่อง
พ่นหมอกควันเบื้องต้น
ได้ 

ประชาชน อสม  
ผู้น าชุมชน  

4.  การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข
สุขภาพ 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

200,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 10 หมู่บ้านๆ
ละ 20,000.-  

5.  การ
พัฒนาการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยา
เสพติด 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

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

เพ่ือป้องกันและแก้ไป
ปัญหายาเสพติด ต าบล
โคกตูม  

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 
ประโคนชัย  

6.  การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

การเลือกตั้งนายก 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลและสมาชิก
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

380,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือด าเนินการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

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

7.  การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการองค์การ
บริหารส่วนต าบล  
โคกตูม 

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

เพ่ือให้พนักงานและ
ลูกจ้างอบต. มีการ
พัฒนาตนเองและ
องค์การมากยิ่งข้ึน 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
โคกตูม 

8.  การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ให้กับ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกอบต. พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง 

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

เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง มีทักษะ
ในการท างานและมี
คุณธรรมจริยธรรม 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และ 
พนักงานจ้าง 

 
 

 



  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

9.  การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

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

36,550.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง หัวหน้า
ส่วนราชการและผู้น า
ชุมชนมีทักษะในการ
ท างานเพ่ิมข้ึน 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง หัวหน้าส่วน
ราชการและผู้น า
ชุมชน 

10.  การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

งานรัฐพิธี 12,140.00 ส านักปลัด 
อบจ.,  
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลอง 
เทิดพระเกรียติ สดุดี
มหาราชา 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง และผู้น า
ชุมชน ต าบลโคกตูม 

11.  การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

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

เพ่ือเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ 
ค่าลงทะเบียน ค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าที่
พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นส าหรับให้
เดินทางไปราชการ  

คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและ 
สมาชิกสภา อบต. 

12.  การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการส่งเสริม
งานรัฐพิธี
ประเพณี และงาน
ส าคัญทาง
ราชการ 

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

เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนต าบลพนักงานจ้าง
ประชาชนต าบลโคกตูม
ได้เห็นความส าคัญของ
วันส าคัญทางราชการ
และส่งเสริมงานรัฐพิธี 

อุดหนุนทัว่ไปที่ท า
การปกครองอ าเภอ
ประโคนชัย 

 
 



  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

13.  การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการการลด
ขั้นตอนและ
ระยะเวลา การ
ปฏิบัติราชการ 
เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน 

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

เพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนผู้มารับบริการ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกตูม 

ประชาชนผู้มา
รับบริการต าบล
โคกตูม 

14.  การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

100,000.00 ส านัก/กองคลัง เพ่ือเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ 
ค่าลงทะเบียน ค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นส าหรับให้เดินทาง
ไปราชการ 

พนักงานส่วน
ต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

15.  การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

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

เพ่ือเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ 
ค่าลงทะเบียน ค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นส าหรับให้เดินทาง
ไปราชการ 

พนักงานส่วน
ต าบล และ
พนักงานจ้าง 

16.  การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

80,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ 
ค่าลงทะเบียน ค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นส าหรับให้เดินทาง
ไปราชการ 

พนักงานส่วน
ต าบล ครูผู้ดูแล
เด็ก และ
พนักงานจ้าง 

17.  การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

10,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพ่ือเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ 
ค่าลงทะเบียน ค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นส าหรับให้เดินทาง
ไปราชการ 

พนักงานส่วน
ต าบล และ
พนักงานจ้าง 

 



  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

18.  การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการ 

50,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ 
ค่าลงทะเบียน ค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นส าหรับให้เดินทาง
ไปราชการ 

พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

19.  การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการ 

0.00 ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ 
ค่าลงทะเบียน ค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นส าหรับให้เดินทาง
ไปราชการ 

พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

20.  การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการ 

30,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ 
ค่าลงทะเบียน ค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นส าหรับให้เดินทาง
ไปราชการ 

พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

21.  การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้า ส่อง
สว่างสาธารณะ 
บ้านโคกตูมหมู่
ที่ 1 

108,585.89 ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนที่สัญจร
ไปมามีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิ 

งานติดตั้งโคมไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 10 จุด 
งานขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง (สายดับ)
พร้อมอุปกรณ์
ส าหรับงานติดตั้ง 

22.  การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้า ส่อง
สว่างสาธารณะ 
บ้านโคกตูม 
หมู่ที่ 2 

34,041.25 ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนที่สัญจร
ไปมามีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิ 

งานติดตั้งโคมไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 10 จุด 
งานขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง (สายดับ)
พร้อมอุปกรณ์
ส าหรับงานติดตั้ง 

 



  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

23.  การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้า ส่องสว่าง
สาธารณะ บ้าน
โคกรัง หมู่ที่ 3 

93,575.72 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
ที่สัญจรไปมามี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิ 

งานติดตั้งโคมไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 10 จุด งาน
ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 
(สายดับ)พร้อมอุปกรณ์
ส าหรับงานติดตั้ง 

24.  การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้า ส่องสว่าง
สาธารณะ บ้าน
หนองตะขบ หมู่ที่ 
4 

128,195.34 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
ที่สัญจรไปมามี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

งานติดตั้งโคมไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 10 จุด งาน
ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 
(สายดับ)พร้อมอุปกรณ์
ส าหรับงานติดตั้ง 

25.  การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้า ส่องสว่าง
สาธารณะ บ้าน
ราษฎร์นิยม หมู่ที่ 
5 

21,318.34 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
ที่สัญจรไปมามี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

งานติดตั้งโคมไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 10 จุด งาน
ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 
(สายดับ)พร้อมอุปกรณ์
ส าหรับงานติดตั้ง 

26.  การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้า ส่องสว่าง
สาธารณะ บ้าน
หนองตะขบ หมู่ที่ 
6 

71,503.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
ที่สัญจรไปมามี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

งานติดตั้งโคมไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 10 จุด งาน
ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 
(สายดับ)พร้อมอุปกรณ์
ส าหรับงานติดตั้ง 

27.  การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้า ส่องสว่าง
สาธารณะ บ้าน
หนอม่วงพัฒนา 
หมู่ที่ 7 

60,643.98 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
ที่สัญจรไปมามี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

งานติดตั้งโคมไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 10 จุด งาน
ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 
(สายดับ)พร้อมอุปกรณ์
ส าหรับงานติดตั้ง 

 
 
 
 



  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

28.  การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะ 
บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 
8 

106,149.17 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนที่
สัญจรไปมามี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

งานติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จ านวน 
10 จุด งานขยายเขต
ไฟฟ้าส่องสว่าง (สายดับ)
พร้อมอุปกรณ์ส าหรับงาน
ติดต้ัง 

29.  การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะ 
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 9 

118,551.69 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนที่
สัญจรไปมามี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

งานติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จ านวน 
10 จุด งานขยายเขต
ไฟฟ้าส่องสว่าง (สายดับ)
พร้อมอุปกรณ์ส าหรับงาน
ติดต้ัง 

30.  การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะ 
บ้านโคกตูม หมู่ที่ 10 

38,629.54 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนที่
สัญจรไปมามี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

งานติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จ านวน 
10 จุด งานขยายเขต
ไฟฟ้าส่องสว่าง (สายดับ)
พร้อมอุปกรณ์ส าหรับงาน
ติดต้ัง 

31.  การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
และขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง บ้านนางศรี - 
บ้านนางกัลยา หมู่ที ่
4 บ้านหนองตะขบ 

315,400.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพ่ือให้มีการ
ระบายน้ าได้ดี 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ขนาดท่อ Ø 0.40 x 
1.00ม. จ านวน 150 
ท่อน บ่อพัก คสล. จ านวน 
16 บ่องานขยายผิว
จราจร คสล. กว้างเฉลี่ย 
1.00 ม. หนา 0.15 ม. 
งานขยายผิวจราจร คสล. 
กว้างเฉลี่ย 0.30 - 0.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

32.  การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
และขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง บ้านนาง
ขาล- บ้านนางเพลิน 
สายสินจน์ หมู่ที่ 5 
บ้านราษฎร์นิยม 

351,600.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพ่ือให้มีการ
ระบายน้ าได้ดี 
น้ าไม่ท่วมขัง 

ขนาดท่อ Ø 0.40 x 
1.00ม. จ านวน 161 
ท่อน บ่อพัก คสล. จ านวน 
17 บ่องานขยายผิว
จราจร คสล. กว้างเฉลี่ย 
1.00 ม. หนา 0.15 ม. 
งานขยายผิวจราจร คสล. 
กว้างเฉลี่ย 0.40 - 0.70 
ม. หนา 0.15 ม. 

 



  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

33.  การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อ
พักและขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง บ้าน 
นายเหลือง - บ้าน
นายเนย หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองตะขบ 

264,600.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพ่ือให้มีการระบาย
น้ าได้ดี น้ าไม่ท่วม
ขัง  

ขนาดท่อ Ø 0.40 x 
1.00ม. จ านวน 120 
ท่อน บ่อพัก คสล. 
จ านวน 13 บ่องาน
ขยายผิวจราจร คสล. 
กว้างเฉลี่ย 1.00 ม. 
หนา 0.15 ม. งาน
ขยายผิวจราจร คสล. 
กว้างเฉลี่ย 0.30 - 
0.50 ม. หนา 0.15 
ม. 

34.  การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอสฟัลต์
คอนกรีต(ASPHALT 
CONCRETE) โดยวิธี
เสริมผิว สายทางบ้าน
นายทรงชัย เจนประ
โคน ถึงช่วงบ้าน นาง
บิน สังโลม หมู่ที่ 7 
บ้านหนองม่วงพัฒนา 

499,848.35 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

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

งานผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต (ASPHALT 
CONCRETE) โดยวิธี
เสริมผิวกว้าง 5.00 ม.
ยาว 232 ม. หนาเฉลี่ย 
0.04 ม. หรือมีพ้ืนที่
ด าเนินการ 1,160  
ตร.ม. 

35.  การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนดินผิวจราจรหิน
คลุก สายทาง นาย
มอน - เชื่อมลาดยาง
ช่วงโค้งทางเข้าบ้าน
โคกตูม หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองตะขบ 

214,202.22 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

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

ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 1,100 ม. ลงหิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.10 
ม. พร้อมปรับเกรด
เกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 

36.  
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง สามแยก
บ้านนายชิน สุดสวาด 
- บ้านนางส ารวย 
อินทร์ประโคน –  
บ้านนางน้ าอ้อย  
เสประโคน  
หมู่ที่ 9 บ้านโคกรัง 

207,679.14 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

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

ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 126 ม. หนา 
0.15 ม. งานวางท่อ
ระบายน้ า Ø 0.40 x 
1.00 ม. จ านวน 2 
จุดๆละ 4 ท่อน รวม
เป็น 8 ท่อน 

 



  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

37.  การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับ
เกรดถนนภายใน
ต าบล โคกตูม 

200,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพ่ือให้ถนนในเขต 
อบต.โคกตูม
สามารถใช้งานได้
เป็นปกติ  

ถนน ในเขต อบต. 
โคกตูม 

38.  การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

ค่าใช้จ่าย
โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ 
(การผลิตเมล็ด
พันธ์ุข้าวชุมชน) 

20,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ืออบรมส่งเสริม
กลุ่มอาชีพในการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชน 

อบรมส่งเสริมและ
ทัศนะศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ของ
กลุ่มอาชีพภายใน
ต าบลโคกตูม 

39.  การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

ค่าใช้จ่าย
โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
เกษตรกร 

50,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่ม
เกษตรกรโดยมี
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 

อบรม/ศึกษาดูงาน
กลุ่มอาชีพทาง
การเกษตรที่ประสบ
ความส าเร็จ 

40.  การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

ค่าใช้จ่าย
โครงการปลูกพืช
อายุสั้นหลัง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว  

20,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือปรับปรุงบ ารุง
ดินและฟ้ืนฟูสภาพ
ดินให้ดีขึ้น เพื่อลด
การเผาตอชังข้าว 

ฝึกอบรมอาชีพปลูก
พืชอายุสั้นหลัง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ภายในต าบลโคกตูม 

41.  การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

ค่าใช้จ่าย
โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ขยายเชื้อไตรโค
เดอร์มา 

24,800.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือให้ความรู้ 
ในการขยายเชื้อ 
ไตรโคเดอร์มา 

1.เด็กและเยาวชน 
อายุ 10 - 25 ปี  
ที่สนใจเกษตรระดับ
หมู่บ้าน  
2.ประชาชนทั่วไป
ในต าบลโคกตูม 

42.  การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

ค่าใช้จ่าย
โครงการตรวจ
วิเคราะห์ดิน 

20,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ืออบรมส่งเสริม
เกษตรกรในการ
วิเคราะห์ดินใน
พ้ืนที่เพ่ือใส่ปุ๋ยให้
ถูกสูตร 

เกษตรกรภายใน
ต าบลโคกตูม 

43.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการซ้อม
แผนระงับ
อัคคีภัย 

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

เพ่ือเป็นการ
ป้องกันและ
สามารถแก้ไข
อัคคีภัย ได้ท้น
ทางการ  

ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูม  
จ านวน 100 คน 

 
 



  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

44.  การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
และเพ่ิมศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

10,000.00 ส านักปลัดอบจ., 
ส านักปลัด 
เทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับ  
อปพร. ทบทวนความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

อปพร. ภายใน
ต าบล โคกตูม 
จ านวน 100 
คน 

45.  การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรม
ทบทวน
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

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

เพ่ือฝึกให้ อปพร. มีความรู้
ความเข้าใจในหน้าที่  

ประชาชน
ทั่วไป ภายใน
ต าบลโคกตูม 
จ านวน 50 
คน 

46.  การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเตรียม
ความพร้อมและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลวันปี
ใหม่ 

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

เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ในหมู่บ้าน 

อปพร.ภายใน
ต าบล โคกตูม 
100 คน 

47.  การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเตรียม
ความพร้อมและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

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

เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ในหมู่บ้าน 

อปพร.ภายใน
ต าบล โคกตูม 
จ านวน 100 
คน 

48.  การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการแพทย์
ฉุกเฉิน  

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

เพ่ือจัดตั้งหน่วยกู้ชีพ อบต.
โคกตูม และชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

อาสาสมัครกู้
ชีพ ทั้ง 10 
หมู่บ้าน 

49.  การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
"สถานที่กลาง" 

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

เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางของ
อปท.ในเขตอ าเภอประโคน
ชัยในการรวบรวมข้อมูล
ปัญหาความต้องการของ
ประชาชน การ
ประสานงานกับหน่วยงาน
อ่ืนๆในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 

อุดหนุน 
อบต.บ้านไทร 
อ าเภอ 
ประโคนชัย 

 
 
 



  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

50.  การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการประชุม
ประชาคมเพ่ือจัด 
ท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของ 
อบต.โคกตูม 

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

เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาของ อบต. และ
สร้างจิตส านึกให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีของ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานต่างๆ 

ภายในต าบล
โคกตูม จ านวน 
๑๐ หมู่บ้าน 

51.  การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าใช้จ่าย
โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพ
ติด 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพแข็งแรง 

จัดการแข่งขัน
กีฬาภายใน
ต าบลโคกตูม 
จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

52.  การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  

7,005,242.08 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในเขตต าบลโคก
ตูม 

ผู้สูงอายุภายใน
ต าบลโคกตูม 

53.  การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

2,719,200.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์ความพิการใน
เขตต าบลโคกตูม 

ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ
ภายในต าบล 
โคกตูม 

54.  การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  

90,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ แก่
ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขต
ต าบลโคกตูม 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
ต าบลโคกตูม ที่
มีแพทย์รับรอง
และท าการ
วินิจฉัย
เรียบร้อยแล้ว 

55.  การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

10,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนเบื้องต้น
แก่ผู้ประสบปัญหา ใน
เขตจังหวัดบุรีรัมย์ ซ่ึง
รวมต าบลโคกตูม 

อุดหนุนกิ่ง
กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

 
 
 
 



  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

56.  การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ ขับเคลื่อนตาม 
พันธกิจสภากาชาดไทย  
เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ 
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม 
ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจาก
ผลกระทบการแพร่ระบาด
จากเชื้อโรคร้ายแรงในเขต
พ้ืนที่อ าเภอประโคนชัย 
(กิจกรรมกิ่งกาชาดอ าเภอ
ประโคนชัย) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

30,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือบรรเทาทุกข์
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยติด
เตียง และผู้ได้รับความ
เดือดร้อนจากผลกระทบ
การแพร่ระบาดจากเชื้อ
โรคร้ายแรง เขตพื้นที่
อ าเภอประโคนชัย 
(กิจกรรมกิ่งกาชาดอ าเภอ
ประโคนชัย) 

อุดหนุน 
กิ่งกาชาด
อ าเภอ  
ประโคนชัย 

57.  การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช- 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประโคนชัยเกมส์ ครั้งที่ 18 
ประจ าปี 2565 

30,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพ่ือให้เยาวชนในพ้ืนที่
ต าบลโคกตูม ได้แสดง
ความสามารถมีโอกาสใน
การพัฒนาทักษะทางการ
กีฬา และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดที่แพร่ขยายใน
หมู่เยาวชน ในต าบล 
โคกตูมลดลง 

- อุดหนุน
กิจกรรมกีฬา
ให้แก่อ าเภอ 
ประโคนชัย  

58.  การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งนักกีฬาและจัด
ขบวนแห่นักกีฬาในการเข้า
ร่วมกีฬาอ าเภอประโคนชัย
เกมส์ ชิงถ้วยถ้วย
พระราชทานสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ประโคนชัยเกมส์ 
ครั้งที่ 18 ประจ าปี 2565 

175,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
เยาวชนต าบลโคกตูมได้ 
แสดงความสามารถมี
โอกาสในการพัฒนา
ทักษะทางการกีฬา และ
แก้ไขปัญหายา เสพติดที่
แพร่ขยายในหมู่เยาวชน 
ในต าบลโคกตูมลดลง  

- เยาวชน
ภายในต าบล 

 
 
 
 
 



  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

59.  การพัฒนาด้าน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

797,500.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกตูม  

เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล
โคกตูม ได้แก่  
- อาหารกลางวัน  
- ค่าจัดการเรียน
การสอน  
- ค่าหนังสือเรียน  
– ค่าอุปกรณ์  
การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน  
- ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

60.  การพัฒนาด้าน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการทัศน
ศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโคกตูม 

50,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ 
ด้านร่างกาย อารมณ์ - 
จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาและให้เด็กได้
เรียนรู้จาประสบการณ์
จริง  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.โคกตูม 

61.  การพัฒนาด้าน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ  

80,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กได้รู้ถึง
ความส าคัญของตน
เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ระเบียบ
วินัย ที่มีต่อตนเองและ
สังคม รวมทั้งเพ่ือให้เด็ก
ได้รับความสนุกสนาน
และความเพลิดเพลิน 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
และเยาวชนใน
ต าบลโคกตูม 

 
 
 



  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

62.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อาหาร
กลางวัน 
โรงเรียน  
บ้านโคกตูม 

587,134.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนที่
ยากจนได้รับอาหารกลาง
วันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน
โรงเรียน  
บ้านโคกตูม 

63.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อาหาร
กลางวัน 
โรงเรียนบ้าน
ราษฎร์นิยม 

301,187.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนที่
ยากจนได้รับอาหารกลาง
วันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน
โรงเรียนบ้าน
ราษฎร์นิยม 

64.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อาหาร
กลางวัน 
โรงเรียน  
บ้านโคกรัง 

405,615.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนที่
ยากจนได้รับอาหารกลาง
วันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน
โรงเรียน  
บ้านโคกรัง 

65.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อาหาร
กลางวัน 
โรงเรียน บ้าน
หนองตะขบ 

501,585.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนที่
ยากจนได้รับอาหารกลาง
วันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน
โรงเรียน  
บ้านหนอง
ตะขบ 

66.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อาหาร
กลางวัน 
โรงเรียน บ้าน
หนองม่วง
พัฒนา 

254,079.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนที่
ยากจนได้รับอาหารกลาง
วันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน
โรงเรียน  
บ้านหนองม่วง
พัฒนา 

67.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบ
สานประเพณี 
แห่เทียน
พรรษา 

30,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีของชาวพุทธให้
คงอยู่ต่อไปร่วมทั้งส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมร่วมกันในชุมชน 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ทั่วไป ในต าบล
โคกตูม 

 
 
 
 



  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

68.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการเข้าร่วมงาน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
"งานเทศกาล 
ข้าวมะลิหอม ปลา
จ่อมกุ้งชมทุ่งนก 
ประโคนชัย"  

100,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสืบทอดและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงไว้ 

ประชาชนภายใน
ต าบล 
โคกตูม 

69.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน 
"เทศกาลข้าวมะลิ
หอม ปลาจ่อมกุ้ง ชม
ทุ่งนกประโคนชัย" 

30,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออุดหนุน 
ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 
ประโคนชัย  
ในการจัดงาน 
งานเทศกาลข้าว
มะลิหอม ปลา
จ่อมกุ้งชมทุ่งนก
ประโคนชัย  

ประชาชน 
ภายในอ าเภอ 
ประโคนชัย 

70.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

การจัดงานประเพณี 
ขึ้นเขาพนมรุ้ง 

10,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออุดหนุน
ส านักงาน
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ในการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้ง  

เพ่ืออุดหนุนจังหวัด
บุรีรัมย์ 

71.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
"มหัศจรรย์ท่องเที่ยว
จังหวัดบุรีรัมย์" 
กิจกรรมงาน
ประเพณี ท่องเที่ยว
ปราสาทเมืองต่ า 
ตามรอยอารยธรรม
ขอม 

15,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวใน
รูปแบบใหม่ๆ มี
กิจกรรมที่
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ 

- เพ่ืออุดหนุน
อ าเภอประโคนชัย 

72.  การพัฒนาด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ปลูกต้นไม้(ท้องถิ่น
ไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์
พ้ืนที่สีเขียว) 

20,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือฟ้ืนฟูความ
สมดุลให้แก่
ระบบนิเวศ ด้วย
การรณรงค์ และ
สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนทุกคน
เข้ามามีส่วนร่วม 

ปลูกต้นไม้(ท้องถิ่น
ไทย รวมใจภักดิ์ 
รักษ์พ้ืนที่สีเขียว)
ฟ้ืนฟูความสมดุล
ให้แก่ระบบนิเวศ 
ด้วยการรณรงค์ 
และสร้างจิตส านึก
ให้ประชาชนทุกคน
เข้ามามีส่วนร่วม 

 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 อบต.โคกตูม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 49 โครงการ จ านวนเงิน 16,437,986 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 3 
โครงการ  จ านวนเงิน 14,923,172 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 13 1,686,630.68 3 917,000.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

    

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 12 10,146,438.99 12 10,146,438.99 

การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

10 2,973,518.00 10 2,973,518.00 

การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 19,950.00 1 19,950.00 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 9 550,365.10 8 535,365.10 

การพัฒนาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1 10,000.00 1 10,000.00 

การพัฒนาด้านสาธารณสุขสุขภาพ 3 320,900.00 3 320,900.00 

รวม 49 15,707,802.77 38 14,923,172.09 

 
    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.โคกตูม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขสุขภาพ 

1. ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 

2. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขสุขภาพ 

2. ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไขโรค
สัตว์ 

60,000.00 30,900.00 30,900.00 29,100.00 

3. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขสุขภาพ 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

 



  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

4. การพัฒนาการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติด 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

5. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

1. การเลือกตั้งนายก 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลและสมาชิก
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

380,000.00 348,383.10 348,383.10 31,616.90 

6. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคก
ตูม 

15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 

7. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

5. งานรัฐพิธี 31,520.00 24,064.00 24,064.00 7,456.00 

8. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

3. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

100,000.00 68,676.00 68,676.00 31,324.00 

9. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการส่งเสริมงาน
รัฐพิธีประเพณี และ
งานส าคัญทาง
ราชการ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

10.  การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

100,000.00 17,026.00 17,026.00 82,974.00 

11.  การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

80,000.00 41,540.00 41,540.00 38,460.00 

12.  การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

50,000.00 17,808.00 17,808.00 32,192.00 

13.  การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

30,000.00 7,868.00 7,868.00 22,132.00 

 
 
 



  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

14.  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้า ส่องสว่าง
สาธารณะ  
บ้านโคกตูม หมู่ที่ 1 

108,585.89 108,585.89 0.00 0.00 

15.  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

2. โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้า ส่องสว่าง
สาธารณะ  
บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2 

34,041.25 34,041.25 0.00 0.00 

16.  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

3. โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้า ส่องสว่าง
สาธารณะ บ้านโคกรัง 
หมู่ที่ 3 

93,575.72 93,575.72 0.00 0.00 

17.  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

4. โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้า ส่องสว่าง
สาธารณะ  
บ้านหนองตะขบ  
หมู่ที่ 4 

128,195.34 128,195.34 0.00 0.00 

18.  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

5. โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้า ส่องสว่าง
สาธารณะ  
บ้านราษฎร์นิยม 
หมู่ที่ 5 

21,318.34 21,318.34 0.00 0.00 

19.  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

6. โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้า ส่องสว่าง
สาธารณะ  
บ้านจบกเกร็ง  
หมู่ที่ 6 

71,503.00 59,939.76 0.00 11,563.24 

20.  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

7. โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้า ส่องสว่าง
สาธารณะ  
บ้านหนองม่วงพัฒนา 
หมู่ที่ 7 

60,643.98 60,643.98 0.00 0.00 

 

 



  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

21.  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

8. โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้า ส่องสว่าง
สาธารณะ  
บ้านหนองตะขบ  
หมู่ที่ 8 

106,149.17 106,149.17 0.00 0.00 

22.  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

9. โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้า ส่องสว่าง
สาธารณะ  
บ้านโคกรัง หมู่ที่ 9 

118,551.69 118,551.69 0.00 0.00 

23.  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

10. โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้า ส่องสว่าง
สาธารณะ  
บ้านโคกตูม หมู่ที่ 10 

38,629.54 38,629.54  
0.00 

0.00 

24.  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. โครงการปรับปรุง
ผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต(Asphalt 
Concrete) โดยวิธี
เสริมผิว สายทาง 
บ้านนายทรงชัย  
เจนประโคน ถึงช่วง  
บ้านนางบิน สังโลม  
หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
ม่วงพัฒนา 

499,848.35 497,000.00 497,000.00 2,848.35 

25.  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนดินผิวจราจรหิน
คลุก สายทาง นาย
มอน – เชื่อมลาดยาง
ช่วงโค้งทางเข้าบ้าน
โคกตูม หมู่ที่ 8  
บ้านหนองตะขบ 

214,202.22 213,000.00 213,000.00 1,202.22 

 
 



  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

26.  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

2. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางสาม
แยก บ้านนายชิน 
สุดสวาท – บ้าน 
นางส ารวย อินทร์ 
ประโคน – บ้าน  
นางน้ าอ้อย  
เสประโคน หมู่ที่ 9 
บ้านโคกรัง 

207,679.14 207,000.00 207,000.00 679.14 

27.  การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

4. โครงการเตรียม
ความพร้อมและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 

5,000.00 4,908.99 4,908.99 91.01 

28.  การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

3. โครงการเตรียม
ความพร้อมและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

5,000.00 4,980.00 4,980.00 20.00 

29.  การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

1. โครงการแพทย์
ฉุกเฉิน 

450,000.00 445,850.00 445,850.00 4,150.00 

30.  การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถานที่
กลาง 

12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 

31.  การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

1. โครงการประชุม
ประชาคมเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ของ อบต.โคกตูม 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

 
 



  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

32.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,005,242.08 6,766,800.00 6,766,800.00 238,442.08 

33.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,719,200.00 2,640,000.00 2,640,000.00 79,200.00 

34.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

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

35.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

1. โครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามภารกิจเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

36.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

2. โครงการ ขับเคลื่อน
ตามพันธกิจสภากาชาด
ไทยเพ่ือช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ สงเคราะห์
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม ผู้ป่วยติด
เตียง และผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจาก
ผลกระทบการแพร่
ระบาดจากเชื้อโรค
ร้ายแรงในเขตพ้ืนที่
อ าเภอประโคนชัย 
(กิจกรรมกิ่งกาชาด
อ าเภอประโคนชัย) 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

 
 
 
 
 



  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

37.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช 
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
ประโคนชัยเกมส์  
ครั้งที่ 18  
ประจ าปี 2565 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

38.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

2. โครงการส่งนักกีฬา
และจัดขบวนแห่
นักกีฬาในการเข้าร่วม
กีฬาอ าเภอประโคนชัย
เกมส์ ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราช สุดาฯ สยาม
ราชกุมารี  
ประโคนชัยเกมส์  
ครั้งที่ 18  
ประจ าปี 2565 

175,000.00 142,900.00 142,900.00 32,100.00 

39.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

797,500.00 751,170.00 751,170.00 46,330.00 

40.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. อาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านโคกตูม 

587,134.00 587,134.00 587,134.00 0.00 

 
 



  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

41.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4. อาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านราษฎร์
นิยม 

301,187.00 299,250.00 299,250.00 1,937.00 

42.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2. อาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านโคกรัง 

405,615.00 405,300.00 405,300.00 315.00 

43.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3. อาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้าน 
หนองตะขบ 

501,585.00 501,585.00 501,585.00 0.00 

44.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5. อาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
พัฒนา 

254,079.00 254,079.00 254,079.00 0.00 

45.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2. โครงการสืบสาน
ประเพณี แห่เทียน
พรรษา 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

46.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. โครงการเข้าร่วมงาน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น งาน
เทศกาลข้าวมะลิหอม 
ปลาจ่อมกุ้งชมทุ่งนก
ประโคนชัย 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

47.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. โครงการจัดงาน 
เทศกาลข้าวมะลิหอม 
ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนก
ประโคนชัย 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

 



  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

48.  การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2. โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว “มหัศจรรย์
ท่องเที่ยวจังหวัด
บุรีรัมย์” กิจกรรมงาน
ประเพณีท่องเที่ยว
ปราสาทเมืองต่ า ตาม
รอยอารยธรรมขอม 
ประจ าปี 2565 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

49.  การพัฒนาด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูก
ต้นไม้ (ท้องถิ่นไทย  
รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่ 
สีเขียว) 

20,000.00 19,950.00 19,950.00 50.00 

 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565  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
โครงสร้างพืน้ฐาน 

92 47,588,346 17 2,834,523.63 13 1,686,630.68 3 917,000.00 

2.การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

14 444,800 5 134,800.00     

3.การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิต 

46 10,664,200 16 10,556,442.08 12 10,146,438.99 12 10,146,438.99 

4.การพัฒนาดา้น
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

57 22,379,400 13 3,162,100.00 10 2,973,518.00 10 2,973,518.00 

 
 



ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

5.การพัฒนา
ด้านบ้านเมือง 
น่าอยู่
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 290,000 1 20,000.00 1 19,950.00 1 19,950.00 

6.การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

23 1,757,000 15 877,070.00 9 550,365.10 8 535,365.10 

7.การ
พัฒนาการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยา
เสพติด 

3 170,000 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 

8.การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
สุขภาพ 

11 855,000 4 400,000.00 3 320,900.00 3 320,900.00 

รวม 250 84,148,746 72 17,994,935.71 49 15,707,802.77 38 14,923,172.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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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 - - - 

นายเอิกเกรกิ  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  บุรีภักด ี กรรมการและเลขานุการ 044666244  - - 

นางภัทรา  ชาญประโคน ผู้ช่วยเลขานุการ 044666244  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 - - - 
 



ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายศุภณัฐ พ่ึงงาม กรรมการ - ต่อ - - - 

นายประดิสันต์ ประเสริฐสุด กรรมการ - ต่อ - 0986507203 - 

นายปุรินทร์ บุรีภักดี ประธานกรรมการ 044666244  0814707774 - 

นางภัทรา ชาญประโคน กรรมการและเลขานุการ 044666244  0874476556 - 

 
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายปุรินทร์ บุรีภักดี ประธานกรรมการ 044666244 0814707774 - 

นางบุณฑริกา แสงสุวรรณ กรรมการ 044666244  0818788826 - 

นางสาวพลอยนภัส คงคา กรรมการ 044666244  0872396633 - 

นางสาวพนัส สิงห์ประโคน กรรมการ 044666244  0868650573 - 

นายเทวัน เทศสวัสดิ์วงศ์ กรรมการ 044666244  0872541932 - 

นายรังสรรค์ อูบแก้ว กรรมการ 044666244  0986348962 - 

นายโสภณ ปรังประโคน กรรมการ - ต่อ - - - 

นายด ารง ชิงประโคน กรรมการ - ต่อ - 0611477724 - 

นายรัน ชาวประโคน กรรมการ - ต่อ - - - 

นางภัทรา ชาญประโคน กรรมการและเลขานุการ 044666244  0874476556 - 

นางสาวนันท์นภัส เสนาราช ผู้ช่วยเลขานุการ 044666244  0985362451 - 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์   
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.โคกตูมทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                      ประกาศ ณ วันที่  26  ธันวาคม  2565 
 

 
             นางสาวพัชรี  ปลีนารัมย์ 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

       ข้อมูล  ณ  26  ธันวาคม 2565 


