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ค ำน ำ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ซึ่งเป็นแผนที่มี

ระยะเวลาห้าปี เป็นการเป็นการน าเอายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจ ากลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน โดยค านึงถึงสภาพ
วิถีชีวิตของท้องถ่ินจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพื่อเป็นแนวทางการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตลอดจนถึงการใช้เป็นแนวทางในการประสานงานการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน
อื่นๆ โดยก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลในทิศทางที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และต้องไม่ขัดต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่  

ซึ่งการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) โดยองค์กรจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ทั้งในภาคประชาชน ประชาคมต าบล ซึ่ง
ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) อย่างละเอียดรอบคอบ 

     ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ขอขอบคุณองค์กรจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประชาชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ท าให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่ง แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสูง อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับนี้จะสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งมีความเหมาะสมกับงานงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง สภาพพื้นที่ใน
ท้องถ่ินและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 

            

            

            

           นายประมวล  บุตรวิชา 

                                                                                                             (นายประมวล  บุตรวิชา) 
                                                                                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
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บทน ำ 
1.ลักษณะของแผนพัฒนำท้องถิ่น  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เป็นแผนที่มี
ระยะเวลาห้าปีเป็นการน าเอายุทศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจ ากลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน    
  นอกจากนั้น แผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีกล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม และที่เกี่ยวข้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน มี
ลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าจังหวัด  

2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 

3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาห้าปี 
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม 

2. ประโยชน์ของแผนพัฒนำท้องถิ่น 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้พิจารณา

อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆที่อาจมีความเช่ือมโยงและสง่ผลทัง้

ในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  น ามาพิจารณาก าหนดแนว

ทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้เป็นปัจจุบัน ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาและจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยให้พิจารณาด าเนินการดังนี้ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2566-2570) สามารถน าข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการจัดท าหรือ
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ทบทวนเป็นการน าเอายุทศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค   
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ข้อ 17 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ 

เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็น
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่ อน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและ
ข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
  (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
  (4) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติรา่งแผนพฒันาท้องถ่ิน และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 

  ข้อ 18 แผนพัฒนาท้องถ่ิน กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยาและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน

ปีงบประมาณถัดไป 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน จะมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต้แผน

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนั้นในการจัดท าโครงการให้ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดย

ค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถ่ิน และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้แผนพัฒนา

ท้องถ่ินเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ใกล้เคียง และในการจัดท าโครงการให้มี ล าดับ

ความส าคัญ ความเร่งด่วนของโครงการ กล่าวคือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและมี

ความจ าเป็นเร่งด่วนมากที่ต้องน ามาปฏิบัติก่อน โดยแยกประเภทของโครงการดังนี้ 

(1)แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการ 

(2)แบบ ผ.01/บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมูบ้านและแผนชุมชน 

(3)แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

(4)แบบ ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมูบ้านและแผนชุมชน 

(5)แบบ ผ.02/2 รายละเอียดโครงการที่พัฒนา ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
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(6)แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 

ข้ันตอนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน รวบรวมแนวทางและ
ข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน โดยให้ใช้รูปแบบเค้าโครงแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 
ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล 

  

ข้ันตอนที่ 3 พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แล้ว
ผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป ทั้งนี้ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคม 2564 

ข้ันตอนที่ 4 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินแล้ว ให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินจัดส่งบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส าหรับประสานโครงการพัฒนา  
อบจ.เพื่อเสนอคณะกรรมการประสานแผนฯระดับอ าเภอ  ภายในเดือน ก.ย.2564 (ตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ 
บร 1118/ว879 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่องการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2566-2570) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

 



สารบัญ 
 

 
หน้า 

 
 

บทน า 1 
 

ส่วนท่ี  1  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 4 
 

ส่วนท่ี  2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 
 

ส่วนท่ี  3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 31 
 

ส่วนท่ี  4  การติดตามและประเมินผล 104 
 

ภาคผนวก  

 

 



 
 
 

 

 ส่วนที่  1     

   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 



4 
 

ส่วนท่ี  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

สภาพท่ัวไปและข้อมลูพ้ืนฐานท่ีส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

1.ด้านกายภาพ  
 1.1 ท่ีตั้งต าบลโคกสูง ตั้งห่างจากอ าเภอหนองกี่เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี ้
 ทิศเหนือ ติดต่อต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากล าห้วยโพธ์ิ
ทองช่วงจดกับคลองอีสานเขียวบ้านโจดกระทิง บริเวณพิกัด T B 370439 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะทาง
ประมาณ 1.50 กิโลเมตร ตามล่องน้ าลึกห้วยโพธ์ิทอง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ  3.50 
กิโลเมตร ถึงหลักเขตที่ 1 บริเวณทิศใต้ห่างจากหนองไผ่ ระยะทางประมาณ 0.50 กิโลเมตร บริเวณพิกัด T B 
407410 ไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ตัดกับถนนสายบ้านคูขาดน้อย บ้านโนนงิ้ว  
บริเวณจดกับล าห้วยหลวง บริเวณพิกัด T B 418411 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร 

 ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลหนองชัยศรี อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และต าบลเมืองไผ่ อ าเภอ
หนองกี่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนสายบ้านคูขาดน้อย – บ้านโนนงิ้ว บริเวณจดกับล าห้วยหลวง บริเวณพิกัด  
T B 418411 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 0.50 กิโลเมตร ตามแนวล าห้วยหลวงตรงไปทาง
ทิศใต้ ระยะทางประมาณ 2.50 กิโลเมตร จดกับสามแยกบ้านโนนแดง บริเวณพิกัด T B 418379 ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 1.50 กิโลเมตร ตามแนวกึ่งกลางถนนสายบ้านคูขาดน้อย–บ้านโนนงิ้ว  ถึง
หลักเขตที่ 2 ห่างจากหนองหุ่นไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 0.50 กิโลเมตร บริเวณพิกัด T B 
414365 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงหลักเขตที่ 3 ประมาณ 3 กิโลเมตร ถึง
หลักเขตที่ 3 จดถนนสายบ้านสระตะเคียน - บ้านสระขาม ห่างจากบ้านสระขามทางทิศตะวันตก ระยะทาง
ประมาณ 1.80 กิโลเมตร บริเวณพิกัด T B 390344 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 7.50 กิโลเมตร 

 ทิศใต ้ติดต่อต าบลเย้ยปราสาท อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้น จากหลักเขตที่ 3  
ริมถนนสายบ้านสระตะเคียน – บ้านสระขาม ห่างจากบ้านสระขามทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 1.80  
กิโลเมตร บริเวณพิกัด T B 390344 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 2.80 กิโลเมตร ถึงหลักเขต
ที่ 4 จดถนนสายหนองกี่ – โนนสมบูรณ์ บริเวณห่างจากสามแยกบ้านหนองนกเขา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณพิกัด T B 366332 ตรงไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 1.80  
กิโลเมตร ถึงหลักเขตที่ 5 บริเวณทุ่งนาห่างจากทางโค้งถนนสายบ้านโคกลอย – หนองนกเขา ไปทางทิศใต้  
ระยะทางประมาณ  0.80  กิโลเมตรบริเวณพิกัด  T B 350330  รวมทางด้านทิศใต้ประมาณ  4.60  กิโลเมตร 

 ทิศตะวันตก ติดต่อต าบลโคกสว่าง อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่  
5 บริเวณทุ่งนาทางโค้งถนนสายบ้านโคกลอย – บ้านหนองนกเขา บริเวณพิกัด T B 350330 ไปทางทิศเหนือ  
ระทางประมาณ 5 กิโลเมตร ตัดกับถนนสายโคกสว่าง – โนนสมบูรณ์ บริเวณทางโค้งบริเวณพิกัด T B 350375 
ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 0.5  กิโลเมตร จดห้วยล าสวายสอ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ 3.50 กิโลเมตร จดคลองอีสานเขียวบริเวณพิกัด T B 12359408  ไป
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ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ตามร่องน้ าลึกคลองอีสานเขียว ถึงจุดสิ้นสุดที่ล า
ห้วยโพธ์ิทอง บริเวณพิกัด T B 370439 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 12 กิโลเมตร   

   -  เน้ือท่ี ต าบลโคกสูงมีเนื้อที่ทั้งหมด 22,528 ไร่ หรือ 34.65 ตารางกิโลเมตร 
1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง โดยสภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายไม่ค่อยอุ้มน้ า พื้นที่บางส่วน
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งนาสลับกับไร่อ้อยและป่าโปร่ง 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี 3 ฤดู คือ 
   -  ฤดูร้อน เริ่มตัง้แต่  มีนาคม  -  มิถุนายน 
   -  ฤดูฝน  เริ่มตัง้แต่  กรกฎาคม -  ตุลาคม 
   -  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่  พฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ์ 

1.4 ลักษณะของดิน 
  โดยสภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายไม่ค่อยอุ้มน้ า พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งนาสลับกับไร่อ้อยและป่าโปร่ง   

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
มีสระน้ า 14 แห่ง มีดังนี ้ 

ท่ี ชื่อแหล่งน้ า 
 

หมู่ท่ี 
 

กว้าง 
(เมตร) 

ยาว 
(เมตร) 

ลึก 
(เมตร) 

พิกัด 
N E 

1 สระหนองหัวช้าง 1 180 200 5.00 237000 1639100 
2 สระวัดโคกสูง 1 80 180 4.00 235900 1639200 
3 สระหนองใหญ่ 2 154 492 5.00 234900 1639400 
4 สระหนองผือ 2 195 184 5.00 234600 1635900 
5 สระคึกฤทธ์ิ 3 44 52 5.00 235400 1639600 
6 สระหนองบุญนาค 4 180 200 4.00 238500 1640100 
7 สระหนองขาม 4 200 450 4.00 237200 1640000 
8 สระหนองบก 5 150 150 5.00 233600 1638900 
9 สระหนองหว้า 6 95 155 4.00 236700 1637900 
10 สระหนองแปน 6 70 115 3.00 237500 1637600 
11 สระหนองไผ่ 6 85 160 3.00 237500 1638000 
12 สระตะเคียน 7 180 600 4.00 233500 1635200 
13 สระวัดหนองนกเขา 8 30 50 3.50 233500 1634000 
14 สระหนองคะนิ้ง 8 30 40 3.00 - - 
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คลอง 6 สาย ซึ่งเป็นแหล่งน้ าตามธรรมชาติ มีดังนี ้

 หมู่ท่ี 1  เริ่มจากถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 4019 สิ้นสุดที่ดินนายสมร แวงชิน ขนาดกว้าง 8 
เมตร ยาว 3,400 เมตร ลึก 4 เมตร 
 หมู่ท่ี 2  ช่วงที่ 1 เริ่มจากที่ดินนายสมร แวงชิน สิ้นสุดที่ฝั่งทิศตะวันออกสระหนองผือ ขนาดกว้าง 8 
เมตร ยาว 1,010 เมตร ลึก 4 เมตร 
  ช่วงที่ 2 เริ่มจากทิศใต้สระหนองใหญ่ สิ้นสุดที่ดินนายทองอิน ทวยสอน ขนาดกว้าง 8 เมตร
ยาว 3,600 เมตร ลึก 4 เมตร 
  ช่วงที่ 3 เริ่มจากทิศเหนือสระหนองใหญ่ สิ้นสุดที่ดินนายค าปาน สุภา ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ยาว 600 เมตร ลึก 4 เมตร 
 หมู่ท่ี 3 เริ่มจากที่ดินนายค าปาน สุภา สิ้นสุดที่ดินนายชยังกูร ฝอยทอง ขนาดกว้าง 8 เมตรยาว 1,520 
เมตร ลึก 4 เมตร 
 หมู่ท่ี 4  ช่วงที่ 1 เริ่มจากที่ดินนายเจริญ ป้องเคน สิ้นสุดที่ดินนายบุญช่วย ทุลาไธสง ขนาดกว้าง 8 
เมตร ยาว 1,320 เมตร ลึก 4 เมตร 
  ช่วงที่ 2 เริ่มจากที่ดินนายนิวัฒน์ พุ่มสระเกตุ สิ้นสุดที่ดินนายค่าย ยิ้มผุ ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ยาว 510 เมตร  ลึก 4 เมตร  
  ช่วงที่ 3 เริ่มจากถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2166 สิ้นสุดที่ดินนายดิษฐ์ ปักษา ขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 720 เมตร ลึก 4 เมตร 
 หมู่ท่ี 5  ช่วงที่ 1 เริ่มจากทิศเหนือถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2040 สิ้นสุดที่ดิน 
นายเจียม ภากพรหม ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 870เมตร  ลึก 4 เมตร 
  ช่วงที่ 2 เริ่มจากทิศใต้ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2040 สิ้นสุดที่ดินนายสมาน เพียไธสง 
ขนาดกว้าง 8 เมตร  ยาว 1,520 เมตร ลึก 4 เมตร  
  ช่วงที่ 3 เริ่มจากที่ดินนายทองอินทร์  ทวยสอน สิ้นสุดที่ดินนายสนั่น จันทรเมนชัย ขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 1,450 เมตร ลึก 4 เมตร 
 หมู่ท่ี 6  ช่วงที่ 1 เริ่มจากที่ดินนายนายสุทัศน์ สุนทวงษ์  สิ้นสุดที่ดินนายสนทยา หอนวัน ขนาดกว้าง 
8 เมตร ยาว 850 เมตร ลึก 3 เมตร  
  ช่วงที่ 2 เริ่มจากที่ดินนายสุวรรณ โพธ์ิสังข์ สิ้นสุดที่ดินนายแสง ทุรินไธสง ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร  ลึก 3 เมตร 
 หมู่ท่ี 7  ช่วงที่ 1 เริ่มจากทิศเหนือสระสระตะเคียน สิ้นสุดที่ดินนายนายสิง เพียนอก ขนาดกว้าง 8 
เมตร  ยาว 450 เมตร  ลึก 4 เมตร  
  ช่วงที่ 2 เริ่มจากที่ดินนายสนั่น จันทรเมนชัย สิ้นสุดที่ดินนางกว่าง สนิทกลาง ขนาดกว้าง 8 
เมตร ยาว 1,330 เมตร ลึก 4 เมตร 
  ช่วงที่ 3 เริ่มจากทิศตะวันตกหมู่บ้านที่ดินนายค าหมั่น จอดนอก สิ้นสุดเขตของต าบลโคกสูง 
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 4 เมตร  
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  ช่วงที่ 4 เริ่มจากทิศตะวันตกหมู่บ้านไปทางทิศเหนือ ที่ดินนายส ารวย จิตรสม ขนาดกว้าง 8 
เมตร ยาว 730 เมตร ลึก 4 เมตร  
 หมู่ท่ี 8  ช่วงที่ 1 เริ่มจากทิศตะวันออกถนนทางหลวงชนบท 4019 สิ้นสุดที่ดินนางกว่าง สนิทกลาง 
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 2,300 เมตร ลึก 4 เมตร 
  ช่วงที่ 2 เริ่มจากทิศตะวันตกถนนทางหลวงชนบท 4019 สิ้นสุดที่ดินนายพรม พรหล่อ ขนาด
กว้าง 15 เมตร ยาว 2,140 เมตร ลึก 5 เมตร  
  ช่วงที่ 3 เริ่มจากถนนลาดยางทางหลวงขนบทบ้านหนองนกเขา - โคกลอย สิ้นสุดที่ส านักสงฆ์ 
หมู่ที่ 7 บ้านสระตะเคียน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,450 เมตร ลึก 4 เมตร  

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ป่าไม้ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ส าหรับไว้ใช้สอย และเป็นป่าโปร่ง ซึ่งเป็นไม้ขนาดเล็ก 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง  
2.1  เขตการปกครอง 

  จ านวนหมู่บ้าน มี 8 หมู่บ้าน ต าบลโคกสูงจ านวนครัวเรือน 1,679 ครัวเรือน มีประชากร
ทั้งสิ้น  6,669 คน แยกเป็น ชาย 3,365 คน หญิง 3,304 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 192 คน/
ตารางกิโลเมตร ประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่ได้ดังนี้ 

หมู่ท่ี ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
ชื่อผู้น า 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านโคกสงู 401 376 777 206 นายพิชิต  วงศาจันทร์ 
2 บ้านคูขาด 443 450 893 226 นายทองศรี บุตรวิชา 
3 บ้านโนนสวรรค์ 243 247 490 126 นางรุจริา  นาวราศิร ิ
4 บ้านสะเดาหวาน 543 564 1,108 269 นายสุรเดช  ปะนามะทัง 
5 บ้านโนนสมบรูณ์ 609 591 1,200 296 นายมนูญ  โคลนกระโทก 
6 บ้านหนองหว้า 507 496 1,004 246 นายส ารวม  เยี่ยมมโน 
7 บ้านสระตะเคียน 426 406 832 212 นายธปกรณ์  กรึ่มกระโทก 
8 บ้านหนองนกเขา 193 173 366 98 นายสมหมาย  กุลอุปฮาด 
 รวม 3,365 3,304 6,669 1,679  

***ส านักทะเบียน กรมการปกครอง (เมษายน 2564) 

2.2  การเลือกต้ัง 
 การเลือกตัง้ ผู้บริหารองค์การบรหิารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสงู 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2556 

3.ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
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   จ านวนหมู่บ้าน มี 8 หมู่บ้าน ต าบลโคกสูงจ านวนครัวเรือน 1,679 ครัวเรือน มีประชากร
ทั้งสิ้น  6,669 คน แยกเป็น ชาย 3,365 คน หญิง 3,304 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 192 คน/
ตารางกิโลเมตร ประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่ได้ดังนี้ 
3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่และช่วงอายุได้ดังนี ้
ที่ ช่วงอายุ ชาย หญิง หมายเหต ุ
1 จ านวนประชาชนกรเยาวชน 728 651 อายุต่ ากว่า 18 ปี 
2 จ านวนประชากร 2,152 2,082 อายุ 18-60 ปี 
3 จ านวนประชาชนกรผู้สูงอายุ 485 571 อายุมากกว่า 60 ปี 

 รวม 3,365 3,304 6,669 คน 
***ส านักทะเบียน กรมการปกครอง (เมษายน 2564) 

4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกสงู  1 แห่ง 
   -  โรงเรียนประถมศึกษา   5    แห่ง  
   -  โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส 1  แห่ง  

ข้อมูลด้านการศึกษา 
สถานศึกษาสังกัด 

(สพฐ.) 
จ านวน 

(โรงเรียน) 
จ านวนห้องเรียน จ านวนครู ลูกจ้าง จ านวนนักเรียน 

โรงเรียนบ้านโคกสงู-คูขาด 
โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน 
โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบรูณ์ 
โรงเรียนบ้านหนองหว้า 
โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ต าบลโคกสงู 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

11 
8 
8 
8 
8 
3 

17 
3 
8 
5 
4 
4 

1 
   5 

3 
2 
3 
3 

141 
84 
135 
53 
56 
105 

 
4.2 สาธารณสุข 

1. มีการใหบ้ริการด้านสาธารณสุขโดยมสีถานบริการ ดังนี้ 
   -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสงู จ านวน  1 แห่ง 
  2. จ านวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข   
   -  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข   จ านวน  4 คน 
   -  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน  2 คน 
   -  ลูกจ้าง    จ านวน  2 คน 
   -  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  จ านวน         123 คน 
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  3. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า   ร้อยละ         100 
  4. หอกระจายข่าว    จ านวน  8 แห่ง 

*ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2564 

4.3 อาชญากรรม 
  ไม่มี 

4.4 ยาเสพติด 
  มีแผนงาน/โครงการสนับสนุนและร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเช้ือและผู้ด้อยโอกาส 

- ผู้สูงอายุ จ านวน 1,074 คน    
- ผู้พิการ  จ านวน   377 คน    
- ผู้ติดเช้ือ จ านวน      8 คน 

*ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2564 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 การคมนาคมในต าบลโคกสูง มีเส้นทางการคมนาคมทีส่ าคัญผ่านดังนี้ คือ 
  ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2166 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 จากอ าเภอหนองกี่  
ผ่านอ าเภอหนองหงส์ ไปยังอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผ่านต าบลต่างๆ คือ ต าบลหนองกี่, ต าบลทุ่ง
กระตาดพัฒนา, เข้าสู่ต าบลทุ่งกระเต็น, ผ่านไปยังต าบลเย้ยปราสาท, ต าบลเมืองไผ่ และต าบลโคกสูงต่อไป 

 นอกจากนี้ยังมีเส้นทางในความรับผิดชอบของส านักงานเร่งรัดพัฒนา ชนบท กรมชลประทาน  
และกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นทีจ่ะเปน็เสน้ทางเช่ือมโยงชุมชน/หมู่บ้าน ต าบลมีลักษณะ
ถนนเป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรังอัดแน่น 
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5.2 การไฟฟ้า 
  - มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน แต่ยังไม่เพียงพอส าหรับภาคการเกษตร 

5.3 การประปา 
 ประปาหมู่บ้าน 14  แห่ง 

ล าดับ ช่ือหมู่บ้าน  หมู่ที ่ แห่งที ่ จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ า แหล่งน้ าส ารอง 
1 บ้านโคกสงู 1 1 55 มี 
2 บ้านโคกสงู 1 2 139 มี 
3 บ้านคูขาด 2 1 219 มี 
4 บ้านโนนสวรรค์ 3 1 120 มี 
5 บ้านสะเดาหวาน 4 1 260 มี 
6 บ้านโนนสมบรูณ์ 5 1 278 มี 
7 บ้านโนนสมบรูณ์ 5 2 279 มี 
8 บ้านโนนสมบรูณ์ 5 3 279 มี 
9 บ้านหนองหว้า 6 1 225 มี 
10 บ้านหนองหว้า 6 2 225 มี 
11 บ้านหนองหว้า 6 3 225 มี 
12 บ้านสระตะเคียน 7 1 201 มี 
13 บ้านหนองนกเขา 8 1 94 มี 
14 บ้านหนองนกเขา 8 2 94 มี 
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บ่อบาดาล  33  แห่ง   

ท่ี ชื่อหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
 

จ านวนบ่อบาดาล หมายเหต ุ
ท้ังหมด
(บ่อ) 

ใช้การได ้
(บ่อ) 

ช ารุด 
(บ่อ) 

1 โคกสูง 1 5 1 4  
2 คูขาด 2 6 - 6  
3 โนนสวรรค์ 3 2 - 2  
4 สะเดาหวาน 4 6 - 6  
5 โนนสมบูรณ์ 5 3 1 2  
6 หนองหว้า 6 7 - 5  
7 สระตะเคียน 7 3 - 3  
8 หนองนกเขา 8 3 - 3  

รวม 33 2 31  
 

5.4 โทรศัพท์ 
  -  โทรศัพท์ไร้สาย 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
การติดต่อสื่อสาร 
1. การติดต่อสื่อสารภายในหมู่บ้านมีหอกระจายข่าว จ านวน 8 แห่ง ดังนี้ 

หมู่ที่ 1 บริเวณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 2 บริเวณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 บริเวณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 4 บริเวณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 5 บริเวณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 6 บริเวณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 7 บริเวณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 8 บริเวณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 

2. การติดต่อสื่อสาร ระหว่างหมู่บ้าน,อ าเภอ,จังหวัด ใช้บริการไปรษณีย์และทางโทรศัพท์ 
3. การติดต่อสื่อสารทาง Facebook / เว็บไซต์ อบต.โคกสูง 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

- ประชากรต าบลโคกสูง มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การท านา,ท า
สวน,ท าไร่,เลี้ยงสัตว์   
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6.2 การประมง 
- เป็นการประมงแบบพื้นบ้าน เป็นการท าการประมงเพื่อหาเลี้ยงชีพภายในครัวเรือน โดยใช้

เครื่องมือในการท าประมง เช่น แห, เบ็ด, ตาข่าย ฯลฯ โดยมีแหล่งน้ าที่ส าคัญคือคลองอีสานเชียวใน
เขตพื้นที่ต าบลและพื้นที่ใกล้เคียง 

 

6.3 การปศุสัตว์ 
ในต าบลโดยทั่วไปมีการเลี้ยงไก่ เป็ด โค กระบือ สุกร หนู ฯลฯ เพื่อใช้ในการใช้สอยและการ

เลี้ยงชีพและได้มีการจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ดังนี้ 
1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสิ่งทอ บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 
2.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 
3.กลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านโนนสวรรค์ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 

6.4 การบริการ 
1. รถฉุกเฉิน 1669  
2. รถน้ าอเนกประสงค์ 

6.5 การท่องเท่ียว 
 - ไม่มี 

6.6 อุตสาหกรรม 
เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กภายในครัวเรือน เช่น โรงสีข้าวขนาดเล็ก 

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  1. กลุ่มหม่อนไหม 

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสิ่งทอต าบลโคกสูง 
3. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ หมู่ที่ 3 
4. กลุ่มเกษตรกรโคกสูงพฒันา 
5. กลุ่มผูเ้ลี้ยงจิ้งหรีดบ้านโนนสวรรค์ 
6. ฟาร์มหมู  จ านวน  25   ฟาร์ม 
7. ฟาร์มไก่  จ านวน  25   ฟาร์ม 

 8. ร้านค้า  จ านวน  74   ร้าน 
 9. ปั๊มน้ ามัน  จ านวน   2 แห่ง 
  10. ปั๊มหลอด  จ านวน   7   แห่ง 
 11. โรงส ี  จ านวน  21    แห่ง 
*ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562 
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6.8 แรงงาน 
 - ประชากรในต าบลโคกสูงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร รับจ้างทั่วไป และไปท างาน

ต่างจังหวัด 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา  

- ประชาชนในต าบลโคกสูงนับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 99 ศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 1% 
วัด   จ านวน 6 แห่ง 

  ส านักสงฆ์  จ านวน 2 แห่ง 
 
 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
-ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส าคัญ เช่น งานแห่เทียนเข้าพรรษา,งาน

ประเพณีลอยกระทง,งานประเพณีสงกรานต์,งานประเพณีบุญบั้งไฟ ฯลฯ 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภาษาท้องถิ่น 
- มีการทอเสื่อกก ทอผ้าไหม จักรสาน นวดแผนโบราณ  
- ภาษาพูดเป็นภาษาไทยอีสาน 

7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
- เสื่อกก เสื่อกกแปรรูป ผ้าไหมพื้นบ้าน 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ า 

-น้ าฝนตามฤดูกาล 

8.2 ป่าไม้ 
- ต้นไม้ขนาดเล็กปลูกไว้เพื่อใช้สอยเอง 

8.3 ภูเขา 
- ไม่มี 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ไม่มี 

9. อ่ืนๆ(ถ้ามีระบุด้วย) 
- ไม่มี 
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ส่วนที่  2     

ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 
1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  ประกอบด้วย 5 ประเด็นไดแ้ก ่

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
4. แนวทางการพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
5. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
6. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 
7. แนวทางการปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวราบมากขึ้น 

2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ประกอบด้วย 5 ประเด็นไดแ้ก ่
1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
4. โครงสร้างพื้นฐาน  เชื่อมไทย  เชื่อมโลก 
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 7 ประเด็นไดแ้ก ่
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี คลอบคลุมทั้งด้าน กาย  ใจ สติปัญญา และส้งคม 
6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ประกอบด้วย 4 ประเด็นไดแ้ก ่
1. การลดความเหลื่อมล้ าสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยี 
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 4 ประเด็นไดแ้ก ่
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทางทะเล 
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
5. พัฒนาความม่ันคงทางน้ า พลังงาน และการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้  
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ตอบสนองความต้องการ  และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว  โปร่งใส 

  2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
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3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ  ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ประเทศ 
4. ภาครัฐมีความทันสมัย 
5. บุลากรภาครัฐเป็นคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมือ 
อาชีพ 
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
7. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
1. แนวทางการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
2. แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  ทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาด 
งาน 
3. แนวทางการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
4. แนวทางการผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

2 ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
ดังน้ี 

1. แนวทางการเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ 
2. แนวทางการกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม 
และทั่วถึง 
3. แนวทางการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3 ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสอบแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนาดังน้ี 

1. แนวทางการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
2. แนวทางการต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้ 
เทคโนโลยีขั้นสูง 
3. แนวทางการวางอนาคตฐานรากการพัฒนาอุตสาหกรรม 
4. แนวทางการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
5. แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกการ  
ค้าการลงทุน 
6. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถ 
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ลดต้นทุนในการให้บริการ 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประกอบด้วยแนวทาง
การพัฒนาดังน้ี 

1. แนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 
2. แนวทางการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ โดยส่งเสริมการปลูกไม้มี 
ค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว 
3. แนวทางการเร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระบัญญัติทรัพยากรน้ า และแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
4. แนวทางการผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน 
5. แนวทางการปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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6. แนวทางการพัฒนามาตรการและกลไกเพื่อคัดแยกขยะ  สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน 
5 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ  สู่ความม่ังคั่ง  และย่ังยืน ประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1. แนวทางการพัฒนาประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงในกลุ่มประเทศนานาประเทศ 
2. แนวทางการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3. แนวทางการพัฒนาสังคมมีความสมานฉันท์ 
4. แนวทางการพัฒนาประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. แนวทางการพัฒนาประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทางทหาร 
6. แนวทางการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
7. แนวทางการพัฒนาอันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก 
8. แนวทางการพัฒนาอันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ในต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก 
 
 
 

6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ การจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1. แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
2. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการงบประมาณสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
3. แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. แนวทางการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังน้ี 
1. แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งทางราง  ขนส่งสาธารณะ  โครงข่ายถนนขนส่งทางอากาศ  
ขนส่งทางน้ า 
2. แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์   การอ านวยความสะดวกทาง
การค้า 
3. แนวทางการพัฒนาด้านพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน   การใช้พลังงาน 
การใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน 
4. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

8 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัฒนกรรม ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนาดังน้ี 

1. แนวทางการส่งเสริมการลงทุน R&D ผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
2. แนวทางการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี 
3. แนวทางการพัฒนาสภาวะแวดล้อมของ วทน. ทั้งด้าน บุคลากร  โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  และการบริหารจัดการ 

 9 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัฒนกรรม ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนาดังน้ี 

1. แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด  
2. แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
3. แนวทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

10 ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังน้ี 
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1. แนวทางการส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการบริการ  และการลงทุน  
2. แนวทางการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
3. แนวทางการสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2560-2565 ฉบับทบทวน  
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้้าโขง” 
2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ าและดิน  ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ 
และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค 

2. เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง 
พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้ 

3. เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 

4. เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

5. เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

3 เป้าหมาย 
1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคขยายตัวเพิ่มขึ้น 
2. สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ลดลง 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคณุภาพ 
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ชีวิตอย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า 
2.พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ าโขง  ชี  มูล 
3.พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า  คลองส่งน้ า เป็นต้น 
4.บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ  

5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย 
2.พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
3.พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.พัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคท้องถิ่น 
5.พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก 
6.อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า 

5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทัพยากรธรรมชาตละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร 
2.พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง 
3.ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ (Zoning) และความต้องการตลาด 
4.ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economiy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญของภาค 
5.ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ  SMEs ธุรกิจ Startup  และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ในพื้นที่
เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก 
6.ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค 
7.พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ 
8.อนุรักษ์และส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
พื้นที่ต้นน้ าและป่าธรรมชาติที่ส าคัญ     
9.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  ในการ
พัฒนาภาค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ 
2.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ  และ
อุบลราชธานี 
3.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพื้นที่ จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร 
อ านาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน 
4.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์  ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธ์ุ หนองบัวล าภู และชัยภูมิ  
5.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  ศรีสะเกษ  นครราชสีมา 
6.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี    
7.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน  
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5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง  และพื้นทีเ่ศรษฐกิจใหม่ๆของภาค 
แนวทางการพัฒนา 

1.เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
2.เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ 
3.พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการสุขภาพและศูนย์กลาง
การศึกษา 
4.พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ  
5.พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการพัฒนาระบบคมนาคม  

5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา  

1.พัฒนาด่านชายแดน 
2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน 
3.พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด 7.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2563(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สรุินทร์) 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและสังคมเป็นสุข” 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
วัตถุประสงค์ 
 -เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า 
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แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจาย สินค้าในภูมิภาค 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการ พื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
4. ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ ระบบมาตรฐาน 
5. ส่งเสริมการเกษตร ผสมผสานตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม และพลังงานทดแทน 
7. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
8. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
9. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
10. ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  มีความสะดวก และปลอดภัย 
 2.เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบไหมมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น 
แนวทางการพัฒนา 

1.การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
3.พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
4.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
5.สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
6.พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว 
7.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
8.ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง 
9.ส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุนการค้าชายแดน 
10.ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
11.ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์และการตลาด 
12.เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
13.ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
14.พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาการทางด้านร่ายกายและสติปัญญาดีขึ้น 
 2.เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข 
แนวทางการพัฒนา 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ 
3.2พัฒนา สนับสนุน กิจกรรม การลงทุนพัฒนาด้านสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
3.3 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง 
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ.2566-2570)  
1. วิสัยทัศน ์(Vision)  
“บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ าค่า พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน สู่พืน้ฐานคุณภาพชีวิตที่ดี  
ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”  
2. พันธกิจ (Mission)  

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความม่ันคงในการด ารงชีวิต มีคุณธรรม มีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี  
2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก  
3. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร  
4. การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย  
5. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  
6. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  
7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
8. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  
9. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน  
10.การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ด ี
เป้าประสงค์ 

1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 
2.ประชาชนมีความม่ันคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
3.เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
4.ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน 
5.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
6.ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน 

7.สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
เป้าประสงค์ 

1.ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 

2.ยกระดับการพัฒนาการทอ่งเที่ยวและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความยั่งยืน  
3.ส่งเสริมและพฒันาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน  
4.เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
5.อนุรักษ์และฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพือ่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
6.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาสูก่ีฬามาตรฐานโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
เป้าประสงค์ 

1.สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความม่ันคง 
2.ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
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3.ศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
4.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
เป้าประสงค์ 

1.บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง 
2.ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน 
3.องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

 
 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์และแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์ 
วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision) 
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจม่ันคง สังคมเข้มแข็ง” 
พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์(Mission) 

1.ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก 
2.ส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน 
3.ส่งเสริมการผลิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.ส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
5.อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบุรีรัมย์ให้มีความม่ันคง ยั่งยืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

วัตถุประสงค์รวม 

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย
มาตรฐานสากล 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย 
4. หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ าควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ าและการบริหารจัดการน้ า 
6. เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างยั่งยืน 
7. เพื่อจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
8. สังคมสงบสุขและอบอุ่น 
9. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
10. เพื่อส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ 
“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย” 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
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2.เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย
มาตรฐานสากล 

แนวทางการพัฒนา 
1.พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
2.พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
3.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด 
4.ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว 
5.พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
6.ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
7.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบประชารัฐ 
8.พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ 
9.สร้างอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดี” (Buriram Blue City) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
10.ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน 
11.เร่งรัดการจัดหาน้ าและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ าเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมือง
บุรีรัมย์ 
12.ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก 
13.ส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
14.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่มจังหวัดอิสานใต้ 
15.ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน 
16.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
17.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
18.ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
19.ส่งเสริมการน้อมน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับแผนชีวิตหมู่บ้าน 
20.ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอ้ือให้เกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม
บริการ และอุตสาหกรรมกลุ่มวิสาหกิจ 
21.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 
22.ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย 
23.ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมแบบครบวงจร 
24.การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning) 
25.พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ 
26.พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

“คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ม่ันคง  ย่ังยืน บนพื้นฐานความพอเพียง” 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย 
2.เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา 
1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกช่วงวัย 
2.ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
3.ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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4.เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑ์คุณภาพทางการศึกษาของ
ท้องถิ่นและระดับชาติ 
5.เสริมสร้างความมีศีลธรรมและการใช้ศีลธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงอยู่ในชุมชนและสังคมของเด็กและเยาวชนใน
ทุกระดับ 
6.ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านแรงงานและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน 
7.ส่งเสริมการสร้างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และการจัดการแบบครบวงจรของกลุ่มอาชีพและ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ 
8.ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  
9.ส่งเสริมและพัฒนามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต 
10.ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (เป็นคนดี มีปัญญา รายได้สมดุล สุขภาพ
แข็งแรง สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุดพ้นอาชญากรรม กองทุนพึ่งพาตนเอง และคณะกรรมการหมู่บ้าน/
ชุมชนเข้มแข็ง) 
11.สร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สู่การปฏิบัติในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

“ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ า ควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ าและการบริหารจัดการน้ า 
2.เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างยั่งยืน 
3.เพื่อจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 
1.ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ ควบคู่กับการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ า
และการบริหารจัดการน้ า 
2.ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ โดยเน้นการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและชาญฉลาด 
3.ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
4.ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นหน้าที่ของพลเมืองคน
บุรีรัมย์ 
5.ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเน้นการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศ 
6.ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพื้นที่ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
7.ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ 

“บุรีรัมย์สงบสุข” 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้สังคมสงบสุขและอบอุ่น 
2.เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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3.เพื่อส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน และการเพิ่มจ านวน
บุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เพียงพอต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย 
2.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างยั่งยืน 
3.ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบ าบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ และได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือภายหลังจาการ
บ าบัดฟื้นฟู 
4.เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข โดยการสร้างความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ของประชาชน 
5.ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่อาจเข้าไปเก่ียวข้องกับปัญหาภัย
ทางสังคม และภัยยาเสพติด 
6.เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ การตรวจสอบ และการเฝ้า
ระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
7.เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันด้านความม่ันคงภายในจังหวัด 
8.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนให้เป็นหมู่บ้านม่ันคงและสงบสุข 
9.พัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
10.พัฒนาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน 
11.สร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด 
12.รณรงค์และส่งเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการและในชุมชน เพื่อ
จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
13.รณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย
ของประชาสังคม 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสูง 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสูง 

 “โคกสูงต้าบลน่าอยู่   มุ่งสู่สังคมเกษตรอินทรีย์   สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   มีหลักธรรมาภิบาล   บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเพรียงเข้าสู่ยุค 4.0” 
พันธกิจหลักการพัฒนา 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบคมนาคมขนส่ง ให้ได้มาตรฐาน
และเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี 
2. สร้างระบบการบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นการเกษตรกรรมให้เป็น
ตลาดผลผลิตทางการเกษตร บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในท้องถิ่น 
5. ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นที่สนใจ
และดึงดูดนักท่องเที่ยว 
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6. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครองให้กับประชาชน สนับสนุน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
ที่ดีในองค์การบริหารส่วนต าบล 
7. สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ 
8. เชื่อมโยงการท างานให้เข้าสู่ระบบสารสนเทศ และก้าวทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1. เพื่อให้ประชาชนมีระบบโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งพอเพียงและทั่วถึง 
2. เพื่อให้มีแหล่งน้ า อุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
3. เพื่อให้ประชาชน มีอาชีพ มีรายได้และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
4. เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่น มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
5. ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
6. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
7. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คงความอุดมสมบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสูง 

1 ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังน้ี 
   1. แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และการผังเมือง 

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ 
2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
2. แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3. แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
4. แนวทางการควบคุมและป้องกันโรคระบาด 
5. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
6. แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
7. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง 
8. แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
10. แนวทางการรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
11. แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
 
 
 

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  ประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1. แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพียงพอ 
2. แนวทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น 
3. แนวทางการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
4. แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. แนวทางการเพิ่มโอกาสการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
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4 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมการเกษตร  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
1. แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ 
2. แนวทางการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
3. แนวทางการส่งเสริมปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
5. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ 

นโยบายการพัฒนาของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสูง 
จากสภาพปัญหาพื้นที่และความต้องการของพี่น้องประชาชน ให้ได้รับการแก้ไขปัญหาและความต้องการ เพื่อประโยชน์สุขของ
พี่น้องประชาชนชาวต าบลโคกสูง และเพื่อที่จะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สูง จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงในด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 ก่อสร้างและบ ารุงรักษาเส้นทางการคมนาคมให้อยู่ในสภาพดี และขยายผิวจราจร ให้ได้มาตรฐาน 
1.2 ก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ใน
การสัญจร ขนถ่ายสินค้า การท่องเที่ยว 
1.3 พัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค ให้มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.4 พัฒนาจัดหาแหล่งน้ าเพิ่มเติม เพื่อให้ใช้ในกิจการประปา ให้เพียงพอ สะอาด สะดวก และขยายเขตประปา
ให้แก่ผู้ที่ต้องการใช้น้ าประปา 
1.5 จัดท าป้ายจราจร ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายถนน สัญญาณไฟจราจร ป้ายซอยต่างๆ 

2. ด้านอาชีพ 

2.1 พัฒนาและปรับปรุงส่งเสริมอาชีพของชุมชนทุกส่วน 

2.2 สนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

2.3 ส่งเสริมการจัดท าไร่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน 

2.4 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ 

2.5 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 

2.6 สนับสนุนการพัฒนาการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ แทนการใช้ปุ๋ยเคมี 

2.7 สนับสนุนการลดรายจ่ายในการท าการเกษตรสนับสนุนการไถกลบฟางและใช้แรงงานสัตว์ และขยายพันธ์ุสัตว์ 

2.8 สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆให้มีความเข้มแข็ง 

3. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

3.1 สนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของเด็กให้เจริญก้าวหน้า

ยิ่งขึ้น 

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้ความสนใจทางด้านกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ให้มีความสามารถ

ในการกีฬาและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

3.3 พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

3.4 สนับสนุนเยาวชนต้นแบบ เป็นแบบอย่างของสังคมทางด้านการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม 

3.5 ส่งเสริมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ท้องถิ่น 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ โดยทุกภาคส่วนในชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วม (หน่ึงหมู่บ้าน หน่ึงประเพณี) 
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3.6 ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็กที่เข้าเรียนมีประสิทธิภาพทุกๆ ด้าน สามารถศึกษาต่อสถานศึกษาอ่ืนได้

อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอน สร้างความม่ันใจให้กับผู้ปกครอง และสร้างชื่อเสียง

ให้กับองค์กร 

4. ด้านสวัสดิการและสังคม 

4.1 ส่งเสริมช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะครอบครัวที่ประสบปัญหา เด็กก าพร้า 

อนาถา ผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เด็กด้อยโอกาส สนับสนุนกิจกรรมของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเอดส์  

4.2 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนหรือกองทุนสัจจะออมวันละบาท เพื่อให้เกิดประโยชน์  

(เกิด=สวัสดิการแม่และเด็ก),(แก่=สวัสดิการนอกเหนือจากเบี้ยยังชีพ),(เจ็บ=สวัสดิการยามเจ็บป่วย),(ตาย=

สวัสดิการฌาปนกิจศพ) 

4.3 ส่งเสริมด้านสวัสดิการและการสร้างขวัญก าลังใจให้กับ อปพร.อสม. เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.4 ส่งเสริมอบรมหน่วยกู้ชีพคอยช่วยเหลือ และ อ.ส.ม. ในชุมชน ให้รู้บทบาทหน้าที่มากยิ่งขึ้น และคอยดูแล

สุขภาพประชาชนในชุมชน 

4.5 ส่งเสริมสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ และกลุ่มสตรี โดยเน้นการมีกิจกรรมร่วม 

5. ด้านส่งเสริมสขุภาพ,บรรเทาสาธารณภัย,ยาเสพติดภายในชุมชน 

5.1 สนับสนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของทางราชการ ประสานงานขอความร่วมมือจาก

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการให้ความรู้แนวทางการป้องกัน วิธีแก้ไขปัญหาเยาวชนและกลุ่มเสี่ยง 

5.2 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกชนิด ให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของ ประชาสัมพันธ์อบรมให้ความรู้
เก่ียวกับยาเสพติด 
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนอาสาเพื่อรักษาความสงบและช่วยเหลือประชาชนในชุมชน 
5.4 ก ากับดูแลการรักษาความสะอาด การจ ากัดขยะมูลฝอยบริเวณถนนหนทาง ที่อยู่อาศัย ที่สาธารณะ โดยการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

5.5 ส่งเสริมสนับสนุนสถานที่ออกก าลังกายตามชุมชน และสถานที่พักผ่อนในชุมชน 

5.6 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการจัดอบรมให้มีความรู้เก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แก่ประชนในท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

5.7 ป้องกันช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุ หรือได้รับความเดือดร้อน จากภัยธรรมชาติและอัคคีภัย 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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3.การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ

องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสูง (SWOT) 
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 

1. ด้านการบริหาร -มีการแบ่งแยก/มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบที่ชัดเจน 
- มี ก า ร จั ด โค ร งส ร้ า งภาย ในที่
เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 

-การบริหารจัดการงานยังขาดความ
เป็นระบบ 
-สมาชิก อบต.มีความรู้ความเข้าใจ
แบบการบ ริหารง าน ระ เบี ยบ
กฎหมาย ของส่วนราชการน้อย 
-ระบบการตรวจสอบการบริหารงาน
ตามระเบียบ และกฎหมายไม่มี
ประสิทธิภาพ ทั้ งภาคประชาชน 
สมาชิก อบต.ฯลฯ 
- งบประมาณในการด าเ นินมีไม่
เพียงพอ 

2. ด้านบุคลากร -มีแผนอัตราก าลังที่เหมาะสมกับ
โครงสร้างอ านาจหน้าที่ 

- บุ ค ล า ก ร ข า ด ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
-บุคลากรขาดประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
-บุคลากรขาดทัศนคติ การเสียสละ
ในการปฏิบัติงาน 
-ปริมาณงานที่มีมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า ท าให้ขาดการริเร่ิมสร้างสรรค์
และท างานเชิงรุก 

3. ด้านงบประมาณ -พัฒนารายได้ โดยการปรับป รุง
แหล่งรายได้และระบบจัดเก็บภาษี 

-งบประมาณมีจ านวนจ ากัด มีรายได้
ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนา 

4. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ - มี กลุ่ มออมทรัพย์และกองทุน
หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

-ขาดการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม 
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-มีหน่วยงานสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มวิสาหกิจต่างๆ 

-ประชาชนขาดความตระหนักในการ
ดูแล และบ ารุงรักษาสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. ด้านการเมือง - รั ฐ กระจายอ านา จ ให้ อ ง ค์ ก ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นท าให้
ท้องถิ่นมีภารกิจและหน้าที่ ตาม
กฎหมายทั้งที่เป็นไปโดยปกติและที่
ได้ รับการถ่ายโอนจากหน่วยงาน
อ่ืนๆท าให้การปฏิบัติงานมีความ
ใกล้ชิดต่อประชาชนและแก้ ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชน
ได้อย่างรวดเร็วและมากขึ้นตามไป
ด้วย 
 

-ภารกิจที่มากขึ้นและงบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่มี
ความสมดุลกับภารกิจที่ได้รับ 
-หน่วยงานด้านภารกิจไม่มีความ
เข้าใจสถานะและหน้าที่ถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมี
ความเข้าใจว่าเป็นอ านาจของตนอยู่ 
-การกระจายอ านาจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ครบถ้วน 
ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ือง
ของงบประมาณแผ่นดินที่จะต้อง
จัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2. ด้านเศรษฐกิจ -นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่
สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต าบล 
-การสร้างความเข้มแข็งตามระบบ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
-การส่ง เสริมการผลิตสินค้าของ
ชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เสริม 

- ไม่มีการส่ง เสริมการตลาดหรือ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้
แพร่หลาย 
-ค่าครองชีพสูง  
-สินค้าเกษตรราคาตกต่ า 
-ไม่มีการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างแท้จริง 

3. ด้านสังคม -มีการด าเนินการหรือระบบกลุ่มของ
ประชาชน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มออม
ทรัพย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม
กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น ฯลฯ 

-มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดมาก
ขึ้นทั้งในชุมชน 
-ขาดกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่เยาวชน 
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4. ด้านรัฐบาล -มีนโยบายการส่งเสริมให้สังคมอยู่
อย่างเป็นสุข ภายใต้แนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

- มีการแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม
นายทุน ผู้เสียผลประโยชน์ 
- มี ต่ อ ต้ า นจ า กกลุ่ ม บุ ค ค ล ที่ มี
ความคิดแตกต่าง 
-เกิดความแตกแยกความสามัคคีทั้ง
ครอบครัวและสังคมอย่างรุนแรงมี
การแบ่งแยกอย่างรุนแรง 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
1.1 การว่างงาน และขาดอาชีพเสริม 
1.2 ความไม่แน่นอนของ ราคาสินค้าเกษตร ราคาปัจจยัในการผลิตสงู 
1.3 ขาดทีท่ ากินในการเกษตร 
1.4 ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
1.5 ไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 
2. ปัญหาด้านสังคม 
2.1 ไม่มีแหล่งส าหรับเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ 
2.2 ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผูป้่วยเอดส ์ผู้ด้อยโอกาส ไม่ได้รับการดแูลที่ดี 
2.3 คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม 
2.4 ปัญหาครอบครัวแตกแยก 
2.5 มีสถานที่ออกก าลังกายและที่พักผ่อนไม่เพียงพอ 
2.6 ยาเสพตดิแพร่ระบาด 
3. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1 มีเส้นทางคมนาคมทีช่ ารุดและต้องปรับปรุงมาก 
3.2 ระบบไฟฟ้า ประปา ไม่ทั่วถงึทุกครัวเรือนและไม่เพยีงพอในภาคการเกษตร 
3.3 ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
3.4 งบประมาณในการพฒันามีไม่เพียงพอ 
4. ปัญหาด้านแหล่งน้้า 
4.1 ขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 
4.2 ไม่มีระบบชลประทานที่ดภีายในต าบล 
4.3 แหลง่น้ าธรรมชาติ คู คลอง ตื้นเขิน และ ขาดการปรับปรุงดแูล 
4.4 ระบบประปาหมู่บ้านที่ไม่ได้มาตรฐาน 
4.5 ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าที่มีอยู่อย่างเต็มที่ 
4.6 พื้นที่บางส่วนเป็นดินปนทราย ไม่สามารถเก็บกักน้ าได ้
5. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
5.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ 
5.2 โรคไม่ตดิต่อ เช่น โรคท้องร่วง โรคระบบทางเดินหายใจ เบาหวาน ความดัน 
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5.2 ขาดความรู้ในการดแูลสุขภาพอนามยั การป้องกันและการสง่เสริมสขุภาพ 
6. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
6.1 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง มีความรู้ประสบการณ์ในการท างานไม่เพยีงพอ รวมถงึ มีจ านวนน้อย
เม่ือเทียบกับภารกิจท่ีเพิ่มขึ้นจากแผนการกระจายอ านาจให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.2 ประชาชน ขาดความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม ในการบริหาร การตรวจสอบการท างานของ
ท้องถิ่น 
7. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7.1 ความไม่ชัดเจนของนโยบายการศึกษา ในเร่ืองการถา่ยโอนสถานศึกษา และดา้นระเบียบปฏิบตัิที่ท าให้ไม่
สามารถสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ได้อยา่งเต็มที ่
7.2 เด็กและเยาวชนขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาต่อ 
7.3 เด็กและเยาวชน ไม่สนใจเรียน มีสถติิไม่เรียนต่อ เรียนไม่จบ และออกกลางคัน เพิ่มขึ้น 
7.4 ความไม่ใส่ใจในการ ฟื้นฟูและอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณี 
8. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
8.1 ขาดงบประมาณในการพฒันาแหล่งน้ าธรรมชาตแิละบริเวณโดยรอบ 
8.2 ยังไม่มีวิธีการก าจดัขยะที่เหมาะสม  
8.3 ความไม่ใส่ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และพื้นที่สาธารณะ 

 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไปสู่การปฏิบัติ 
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สว่นที ่3 การน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปสูก่ารปฏบิตั ิ

1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ดา้น แผนงาน หนว่ยงาน 

รบัผดิชอบหลกั 

หนว่ยงาน
สนบัสนนุ 

1 ดา้นเมอืงน่าอยู ่ -บรหิารงานท่ัวไป 

-บรกิารชมุชนและสังคม 

-การเศรษฐกจิ 

-การด าเนนิการอืน่ๆ 

-แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

-แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-แผนงานสาธารณสขุ 

-แผนงานเคหะและชมุชน 

-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 

-ส านักปลัด 

-กองคลัง 

-กองชา่ง 

 

อบต.โคกสงู 

2 ดา้นการพัฒนาคณุชวีติ พัฒนา
อาชพีและการบรหิารบา้นเมอืงทีด่ ี

-บรกิารชมุชนและสังคม 

 

-แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

-แผนงานสาธารณสขุ 

-แผนงานสังคมสงเคราะห ์

-แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 

-แผนงานงบกลาง 

-ส านักปลัด 

-กองสวัสดกิารสังคม 

 

 

อบต.โคกสงู 

3 ดา้นการพัฒนาการศกึษา การกฬีา
นันทนาการและสง่เสรมิ
ศลิปวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิน่ 

-บรกิารชมุชนและสังคม 

 

-แผนงานการศกึษา 

-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

-กองการศกึษา 

 

อบต.โคกสงู 

4 ดา้นการพัฒนาและสง่เสรมิ
การเกษตร 

-การเศรษฐกจิ 

 

-แผนงานการเกษตร -ส านักปลัด 

 

อบต.โคกสงู 
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2.บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่ 

บญัชสีรุปโครงการพฒันา (แบบ ผ.01) 
แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสงู อ าเภอหนองกี ่จงัหวดับุรรีมัย ์

ยุทธศาสตร ์ ปี 2566 ปี2567 ปี2568 ปี2569 ปี2560 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1)
ยุทธศาสตร์
ดา้นเมอืงนา่
อยู ่

            

1.1 แผนงาน
บรหิารงาน
ท่ัวไป 

2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 10 2,500,000 

1.2 แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

15 740,000 15 740,000 15 740,000 15 740,000 15 740,000 75 3,700,000 

1.3 แผนงาน
สาธารณสขุ 

6 220,000 6 220,000 6 220,000 6 220,000 6 220,000 30 1,100,000 

1.4 แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน 

2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 10 1,500,000 

1.5 แผนงาน
อตุสาหกรรม
และการโยธา 

5 900,000 4 1,100,000 3 600,000 3 600,000 3 600,000 18 3,800,000 

รวม 30 2,660,000 29 2,860,000 28 2,360,000 28 2,360,000 28 2,360,000 143 12,600,000 
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บญัชสีรุปโครงการพฒันา (แบบ ผ.01) 
แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสงู อ าเภอหนองกี ่จงัหวดับุรรีมัย ์

ยุทธศาสตร ์ ปี 2566 ปี2567 ปี2568 ปี2569 ปี2560 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

2)
ยุทธศาสตร์
ดา้นการ
พฒันาคุณ
ชวีติ 
พฒันา
อาชพีและ
การบรหิาร
บา้นเมอืงที่
ด ี

            

2.1 แผนงาน
บรหิารงาน
ท่ัวไป 

11 970,000 11 970,000 11 970,000 11 970,000 11 970,000 55 4,850,000 

2.2 แผนงาน
สาธารณสขุ 

8 672,000 8 672,000 8 672,000 8 672,000 8 672,000 40 3,360,000 

2.3 แผนงาน
สังคม
สงเคราะห ์

4  380,000 4 380,000 4 380,000 4 380,000 4 380,000 20 1,900,000 

2.4 แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็งของ
ชมุชน 

23 1,745,000 23 1,745,000 23 1,745,000 23 1,745,000 23 1,745,000 115 8,725,000 

2.5 แผนงาน
งบกลาง 

3 12,060,000 3 12,060,000 3 12,060,000 3 12,060,000 3 12,060,000 15 60,300,000 

รวม    49 15,827,000 49 15,827,000 49 15,827,000 49 15,827,000 49 15,827,000 245 79,135,000 
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บญัชสีรุปโครงการพฒันา (แบบ ผ.01) 
แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสงู อ าเภอหนองกี ่จงัหวดับุรรีมัย ์

ยุทธศาสตร ์ ปี 2566 ปี2567 ปี2568 ปี2569 ปี2560 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

3)ยุทธศาสตร์
ดา้นการ
พฒันา
การศกึษา การ
กฬีา
นนัทนาการ
และสง่เสรมิ
ศลิปวฒันธรรม
ประเพณี
ทอ้งถิน่ 

            

3.1 แผนงาน
การศกึษา 

13 5,260,000 13 5,260,000 13 5,260,000 13 5,260,000 13 5,260,000 65 26,300,000 

3.2 แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

10 600,000 10 600,000 10 600,000 10 600,000 10 600,000 50 3,000,000 

รวม 23 5,860,000 23 5,860,000 23 5,860,000 23 5,860,000 23 5,860,000 115 29,300,000 

 
          

            บญัชสีรปุโครงการพฒันา (แบบ ผ.01) 
แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสงู อ าเภอหนองกี ่จงัหวดับุรรีมัย ์

ยุทธศาสตร ์ ปี 2566 ปี2567 ปี2568 ปี2569 ปี2560 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

4)
ยุทธศาสตร์
ดา้นการ
พฒันาและ
สง่เสรมิ
การเกษตร 

            

แผนงาน
การเกษตร 

8 225,000 8 225,000 8 225,000 8 225,000 8 225,000 40 1,125,000 

รวม   8 225,000 8 225,000 8 225,000 8 225,000 8 225,000 40 1,125,000 
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บญัชสีรุปโครงการพฒันาทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชุมชน (แบบ ผ.01/1) 
แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2566-2570) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสงู อ าเภอหนองกี ่จงัหวดับุรรีมัย ์

ยุทธศาสตร ์ ปี 2566 ปี2567 ปี2568 ปี2569 ปี2560 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1)
ยุทธศาสตร์
ดา้นเมอืงนา่
อยู ่

            

1.1แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน 

30 5,493,000 32 6,793,000 27 5,143,000 27 5,143,000 26 4,643,000 142 27,215,000 

1.2 
แผนงาน
อตุสาหกรรม
และการ
โยธา 

64 43,887,500 43 12,420,000 35 9,902,500 26 6,616,000 27 7,342,500 195 80,168,500 

รวม 94 49,380,500 75 19,213,000 62 15,045,500 53 11,759,000 53 11,985,500 337 107,383,500 
2)ยุทธศาสตร์
ดา้นการ

พัฒนาคณุ
ชวีติ พัฒนา
อาชพีและการ
บรหิาร

บา้นเมอืงทีด่ ี

            

2.1 
แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็งของ
ชมุชน 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 

รวม 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 

รวม    95 49,480,500 76 19,313,000 63 15,145,500 54 11,859,000 54 12,085,500 432 107,883,500 

รวมท ัง้ส ิน้ 205 74,052,500 185 44,085,000 171 39,417,500 162 36,131,000 162 36,357,500 885 230,043,500 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

 อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที2่ : ดา้นสังคมและคณุภาพชวีติ 
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าด
วา่จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจัดท าระบบ
ขอ้มลูแผนทีภ่าษีและ
ทะเบยีนทรัพยส์นิของ
องคก์รปกครองสว่น
ต าบลโคกสงู 

เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการจัดเกบ็
รายได ้

ด าเนนิการ
จัดท าระบบ
ขอ้มลูแผนที่
และทะเบยีน
ทรัพยส์นิของ
องคก์ร
ปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการ
จัดเกบ็ภาษี
ตา่งๆเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 100 

อบต.มี
รายไดจ้าก
การจัดเก็บ
ภาษีเพิม่
มากขึน้ 

กองชา่ง/ 
กองคลัง 

2 
โครงการจัดการน ้าตาม
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง(ธนาคารน ้าใต ้
ดนิ) 

เพือ่ป้องกันน ้า
ทว่มขัง 
ป้องกันปัญหา
ภัยแลง้ และ
ชว่ยเพิม่ระดับ
น ้าใตด้นิ  

-กลุม่ผูน้ า

ชมุชนทกุภาค
สว่น ประชาชน
ในต าบล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

การบรหิาร
จัดการน ้า
ภายในต าบล
มี
ประสทิธภิาพ
เพิม่มากขึน้ 

ป้องกันน ้า
ทว่มขัง 
ป้องกัน
ปัญหาภัย
แลง้ 

ส านักปลัด 

รวม  2  โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000    
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่4  : ดา้นรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567   2568 2569 2570 

1 โครงการเพิม่ศักยภาพ
ในการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาภัยพบิัต ิ

เพือ่เพิม่
ศักยภาพ
ใหแ้กบ่คุลากร
ในการป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาภัยพบิัติ
ตา่งๆ 

จัดอบรม 
บคุลากร 
เจา้หนา้ทีต่าม
โครงการฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน 
รอ้ยละ 100 
ไดรั้บความ
ชว่ยเหลอืได ้
ทันทว่งท ี

ประชาชนที่
ประสบเหตุ
ภัยพบิัตไิดรั้บ
การ
ชว่ยเหลอืได ้
ทันทว่งท ี

ส านักปลัด 

2 โครงการรณรงคล์ด ละ 
เลกิยาเสพตดิทกุชนดิ 

เพือ่ให ้
ประชาชนมี
ความรูใ้นเรือ่ง
โทษและ
ผลเสยีของยา
เสพตดิ 
 
 

จัดกจิกรรม
รณรงคล์ด ละ 
เลกิยาเสพตดิ
ทกุชนดิ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนใน
ต าบล รอ้ยละ 
60 ลด ละ 
และเลกิยา
เสพตดิ 

ประชาชนมี
ความรูใ้น
เรือ่งโทษ
และผลเสยี
ของยาเสพ
ตดิมากขึน้ 

ส านักปลัด 

3 

โครงการอดุหนุนทีท่ า
การปกครองอ าเภอ
หนองกีด่ าเนนิโครงการ
ป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิ 

เพือ่ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหายาเสพ
ตดิ 

อดุหนุนทีท่ า
การปกครอง
อ าเภอนองกี่
ตามโครงการฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

อดุหนุน
งบประมาณที่
ท าการ
ปกครอง
อ าเภอหนอง
กีด่ าเนนิ
โครงการฯ 
รอ้ยละ 100 

ป้องกันและ
ลดปัญหายา
เสพตดิ 

ส านักปลัด 

4 โครงการ 7 วันปลอดภัย
ไรอ้บุัตเิหต ุ

เพือ่ใหเ้กดิ
ความปลอดภัย
และลด
อบุัตเิหต ุ

ตัง้จดุตรวจ/
หน่วยเฝ้าระวัง
การเกดิ
อบุัตเิหตทุาง
ถนนในชว่ง
เทศกาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 
รอ้ยละ 100 
ไดรั้บความ
ชว่ยเหลอืได ้
ทันทว่งท ี

เกดิความ
ปลอดภัยและ
ลดอบุัตเิหตุ
ในชว่ง
เทศกาล 

ส านักปลัด 

5 
โครงการฝึกอบรม  
อปพร. อบต.โคกสงู 

เพือ่ใหม้ ีอป
พร. ปฏบิัติ
หนา้ที ่ใน
ต าบลโคกสงู  

จัดอบรม อป
พร.ในต าบล 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
ต าบลโคกสงู
ม ีอปพร.ครบ
รอ้ยละ2ตาม

การท างาน
ของ อปพร.มี
ประสทิธภิาพ

ส านักปลัด 
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หนังสอืส่ัง
การ 

และครบตาม
เกณฑ ์

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่4  : ดา้นรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567   2568 2569 2570 

6 โครงการอบรมใหค้วามรู ้
ดา้นการป้องกันอัคคภีัย
ในชมุชน 

เพือ่ให ้
นักเรยีน
ประชาชน 
รา้นคา้ใน
ชมุชน มี
ความรู ้
ความสามารถ
ในการ
ดับเพลงิ
เบือ้งตน้ได ้

-นักเรยีนใน
เขตต าบล
จ านวน 50 คน 
-ประชาชนและ
รา้นคา้จ านวน 
50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเ้ขา้รว่ม
อบรม
ประชาชน
รา้นคา้ใน
ชมุชน มี
ความรู ้
ความสามารถ
ในการ
ดับเพลงิ
เบือ้งตน้ได ้
เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 70 

ผูเ้ขา้รว่ม
อบรม
ประชาชน
รา้นคา้ใน
ชมุชน มี
ความรู ้
ความสามารถ
ในการ
ดับเพลงิ
เบือ้งตน้ได ้
เพิม่มากขึน้ 

ส านักปลัด 

7 

โครงการใหค้วามรู ้
กฎหมาย การขับขีอ่ยา่ง
ปลอดภัย 

เพือ่ใหเ้ด็ก
และเยาวชนมี
ความรูเ้กีย่วกับ
ระเบยีบกฎ
จราจร การขับ
ขีป่ลอดภัย 

ป้องกันและลด
อบุัตเิหตทุาง
ถนน 

เด็กและ
เยาวชน  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

เด็กและ
เยาวชนมี
ความรู ้
เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 60 

เด็กและ
เยาวชนมี
ความรู ้
เกีย่วกับ
ระเบยีบกฎ
จราจร การ
ขับขี่
ปลอดภัย 

ป้องกันและ
ลดอบุัตเิหตุ
ทางถนนมาก
ขึน้ 

ส านักปลัด 

8 
โครงการฝึกอบรม/
ทบทวน อปพร. อบต.
โคกสงู 

เพือ่ใหม้ ีอป
พร. ปฏบิัติ
หนา้ที ่ใน
ต าบลโคกสงู  

จัดอบรม  
อปพร.ใน
ต าบล 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

ต าบลโคกสงู
ม ีอปพร.ครบ
รอ้ยละ2ตาม
หนังสอืส่ัง
การ 

การท างาน
ของ อปพร.มี
ประสทิธภิาพ
และครบตาม
เกณฑ ์

ส านักปลัด 

9 
โครงการจัดซือ้ตดิตัง้
กระจกมองโคง้  

เพือ่ใหเ้กดิ
ความปลอดภัย 
และลด

ตดิตัง้กระจก
มองโคง้ ตาม
แบบทีก่ าหนด 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
ประชาชนผู ้
สัญจรไปมา 
มคีวาม

เกดิความ
ปลอดภัย 
และลด

ส านักปลัด 
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อบุัตเิหตจุาก
การสัญจร
ภายในต าบล 

ปลอดภัยจาก
การใชถ้นน
รอ้ยละ 70 

อบุัตเิหตจุาก
การสัญจร
ภายในต าบล 

 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02) 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์
ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่4  : ดา้นรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
ที่

รบัผดิชอบ 
2566 2567   2568 2569 2570 

10 

โครงการกอ่สรา้ง
เสาสัญญาณวทิยุ
สือ่สาร  

เพือ่ใชใ้นการ
ตดิตอ่ประสานงาน
ในงานป้องกัน งาน
กูช้พี งานรักษา
ความสงบภายใน 

ด าเนนิการ
กอ่สรา้งเสา
สัญญาณวทิยุ
สือ่สาร ตาม
แบบที ่อบต.
ก าหนด 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

การสือ่สาร 
การ
ประสานงาน
มี
ประสทิธภิาพ
เพิม่ขึน้ รอ้ย
ละ 80 

การสือ่สาร การ
ประสานงาน
ทันทว่งท ีมี
ประสทิธภิาพ
มากขึน้ 

ส านักปลัด 

11 
โครงการฝึกอบรม
การใชแ้ละการ
สือ่สารวทิยสุือ่สาร 

เพือ่เพิม่ศักยภาพ
ในการท างานของ 
อปพร.ในต าบล  

จัดฝึกอบรม 
อปพร.ใน
ต าบล 

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

การท างาน
ของ อปพร.มี
ประสทิธภิาพ
เพิม่ขึน้ รอ้ย
ละ 80 

การท างานของ 
อปพร.มี
ประสทิธภิาพ
มากขึน้ 

ส านักปลัด 

12 

โครงการศกึษาดู
งานดา้นการ 
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

เพือ่เพิม่ศักยภาพ
ในการปฏบิัตงิาน
ของ อปพร.ในการ
ป้องกัน สรา้งความ
ปลอดภัยในชวีติ
และทรัพยส์นิของ
ประชาชน 

จ านวน
เป้าหมาย 
ผูบ้รหิาร/
พนักงานสว่น
ต าบล/อปพร.
จ านวน 80 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

การท างาน
ของ อปพร.มี
ประสทิธภิาพ
เพิม่ขึน้ รอ้ย
ละ 80 

การท างานของ 
อปพร.มี
ประสทิธภิาพ
มากขึน้ 

ส านักปลัด 

13 
โครงการตดิตัง้ตู ้
และถังดับเพลงิ
ภายในต าบลโคกสงู 

เพือ่ป้องกันระงับ
การเกดิอัคคภีัย
เบือ้งตน้ในต าบล
โคกสงู 

ตดิตัง้และถัง
ดับเพลงิ หมูท่ี ่
1-8 ตามแบบที ่

อบต.ก าหนด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
ระงับการ
ลกุลามของ
ไฟ 

บา้นเรอืนของ
ประชาชนเมือ่
เกดิอัคคภียั
ไดรั้บความ
เสยีหายนอ้ย 

ส านักปลัด 

14 

โครงการจัดงานวัน  
อปพร.แหง่ชาต ิ

เพือ่ให ้อปพร.เกดิ
ความรูค้วามเขา้ใจ
ในบทบาท อ านาจ 
หนา้ที ่ทีพ่งึมตีอ่
ประชาชน ตามที่
ระเบยีบกฎหมาย
ก าหนด 

ด าเนนิงานตาม
โครงการวัน 
อปพร.
แหง่ชาต ิ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

การท างาน
ของ อปพร.มี
ประสทิธภิาพ
เพิม่ขึน้ รอ้ย
ละ 70 

อปพร.เกดิ
ความรูค้วาม
เขา้ใจใน
บทบาท อ านาจ
หนา้ทีท่ีพ่งึมตีอ่
ประชาชน 

ตามทีร่ะเบยีบ

ส านักปลัด 
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กฎหมาย
ก าหนดมากขึน้ 

 
 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02) 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์
ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่4  : ดา้นรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
ที่

รบัผดิชอบ 
2566 2567   2568 2569 2570 

15 โครงการอบรมชดุ
ปฏบิัตกิารจติอาสา
ภัยพบิัตปิระจ า 
อบต.โคกสงู 
 

เพือ่เป็นผูช้ว่ยเจา้
พนักงานในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ประชาชนจติ
อาสา 
ในพืน้ที ่ 
จ านวน 60 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดอบรม
ประชาชน 
จ านวน 60 
คน 

มปีระชาชนจติ
อาสาครบตาม
จ านวนและมี
ผูช้ว่ยเจา้
พนักงานในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยใน
พืน้ที ่

ส านักปลัด 

รวม  15  โครงการ 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000    
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่3 : ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.3  แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 

โครงการรณรงคส์รา้ง
จติส านกึใหก้ับประชาชน
ในการก าจัดขยะ 

เพือ่ให ้
ประชาชน
ก าจัดขยะ
อยา่งถกูวธิี
และถกู
สขุลักษณะ 
 
 

จัดโครงการ
รณรงคส์รา้ง
จติส านกึใหก้ับ
ประชาชนใน
การก าจัดขยะ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ประชาชน 
รอ้ยละ 20 มี

ความรูเ้รือ่ง
การก าจัด
ขยะทีถ่กูวธิ ี

ปรมิาณขยะ
มลูฝอยใน
ต าบลลดลง 

ส านักปลัด 

2 

โครงการจัดท า/จัดหาที่
ก าจัดขยะอันตราย 

เพือ่ใหม้ี
สถานทีก่ าจัด
ขยะอยา่งถกู
วธิ ี

กอ่สรา้ง/จัดตัง้
ธนาคารขยะ 
จัดหาสถานที่
ทิง้ขยะที่
เหมาะสม 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
ปรมิาณขยะ
ในต าบล
ลดลง 50% 

ปรมิาณขยะ
มลูฝอยใน
ต าบลลดลง 

ส านักปลัด 

3 

โครงการธนาคารขยะ 
เพือ่มสีถานที่
ก าจัดขยะ
อยา่งถกูวธิ ี

กอ่สรา้ง/จัดหา
สถานทีก่อ่ตัง้
ธนาคารขยะ  
 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

จ านวนขยะ
มลูฝอยใน
ต าบลลดลง
รอ้ยละ 10 

มกีารก าจัด
ขยะอยา่งถกู
วธิ ี

ส านักปลัด 

4 

โครงการอบรมการคัด
แยกขยะภายใน
ครอบครัว 

เพือ่สง่เสรมิให ้
ประชาชนมี
ความรูแ้ละ
เขา้ใจการคัด
แยกขยะ
ภายใน
ครัวเรอืนได ้
อยา่งถกูวธิี
และสามารถ
ถา่ยทอด

ประชาชนใน
ต าบล  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ประชาชน 
รอ้ยละ 70 มี

ความรูเ้รือ่ง
การคัดแยก
ขยะอยา่งถกู
วธิ ี

ปรมิาณขยะ
มลูฝอยใน
ต าบลลดลง 

ส านักปลัด 
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ความรูใ้หค้น
ในชมุชนได ้

 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่3 : ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.3  แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 

โครงการประกวดการ
จัดการมลูฝอยหมูบ่า้น
สะอาด 

เพือ่สรา้ง
แรงจงูใจใน
การจัดการขยะ
มลูฝอย การ
ลด การแยก
และน ากลับมา
ใชใ้หม ่เกดิ
ความรว่มมอื
ทกุภาคสว่น  

หมูบ่า้นในเขต
ต าบลโคกสงู 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

ประชาชนใน
ต าบลให ้
ความส าคัญ
ในเรือ่งการ
จัดการขยะ
มลูฝอย
เพิม่ขึน้  

รอ้ยละ70 

ปรมิาณขยะ
มลูฝอยใน
ต าบลลดลง 

ส านักปลัด 

6 

โครงการทอดผา้ป่าขยะ
ชมุชน 

เพือ่ใชร้ะดม
ทนุในการ
จัดตัง้กลุม่
บรหิารงาน
จัดการขยะใน
ต าบล 

ประชาชนใน
ต าบล 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
ปรมิาณขยะ
ลดลงรอ้ยละ 
60 

มทีนุในการ
จัดตัง้กลุม่
บรหิารงาน
จัดการขยะ
ในต าบล 

ส านักปลัด 

รวม  6  โครงการ 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000    

 

 

 

 

 



43 
  

 

 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ 
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.4 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการปรับปรงุพืน้ที่
สาธารณะ/รอบสระน ้า
ภายในต าบลโคกสงู 

เพือ่ปรับปรงุ
พืน้ที่
สาธารณะให ้
เกดิประโยชน์
แกป่ระชาชน
เชน่ เป็นสวน
สขุภาพ สนาม
กฬีา ฯลฯ 

ปรับปรงุพืน้ที่
สาธารณะ/รอบ
สระน ้าภายใน
ต าบล 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน 
รอ้ยละ 10 
ไดรั้บ
ประโยชน ์

ประชาชน
ไดรั้บ
ประโยชน์
จากการท า
กจิกรรม
ตา่งๆใน
พืน้ที่
สาธารณะ 

กองชา่ง 

2 โครงการจัดท าป้าย
หมูบ่า้น/ป้ายบอก
เสน้ทาง/ป้ายบอกอาณา
เขต 

เพือ่ความ
สะดวกในการ
สัญจร 
 

จัดท าป้าย
หมูบ่า้น/ป้าย
บอกเสน้ทาง/
ป้ายบอกอาณา
เขต 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูสั้ญจรรอ้ย
ละ 80 ไดรั้บ
ความสะดวก
และรู ้
เสน้ทางใน
การเดนิทาง 

ประชาชนผู ้
สัญจร รู ้
เสน้ทางและ
ไดรั้บความ
สะดวกใน
การเดนิทาง 

ส านักปลัด 

รวม  2  โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000    
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.5 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการ
ปรับปรงุอาคาร
เกบ็พัสด ุ

เพือ่ปรับปรงุ
อาคารเกบ็พัสดุ
ใหเ้หมาะสม
พรอ้มใชง้าน 

ปรับปรงุอาคารเก็บ
พัสดตุามแบบที ่อบต.
ก าหนด 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

 

มพีืน้ทีใ่ชส้อยไว ้
ส าหรับบรกิาร
ประชาชน 

ส านักปลัด 

2 โครงการ
กอ่สรา้งรัว้รอบ 
อบต.โคกสงู 

เพือ่แบง่เขต
ทีด่นิและป้องกัน
ทรัพยส์นิของ
ราชการ 

 กอ่สรา้งรัว้รอบ อบต.
โคกสงู ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -รัว้รอบ อบต. 
 

มแีนวเขตที่
ชัดเจนและ
สามารถป้องกัน
ทรัพยส์นิของ
ราชการ 

กองชา่ง 

3 โครงการตดิตัง้
เหล็กดัด
หนา้ตา่งศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกสงู 

เพือ่ใหเ้กดิความ
ปลอดภัยใน
ทรัพยส์นิของ
ราชการ 

ตดิตัง้เหล็กดัด
หนา้ตา่งศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคกสงู 
จ านวน 22 บาน 

100,000 - - - - 
-เหล็กดัด 
จ านวน 22 
ชอ่ง 

เกดิความสะดวก
ในชวีติและ
ทรัพยส์นิของ
ราชการมากขึน้ 

กองชา่ง/
กอง

การศกึษา 

4 โครงการ
กอ่สรา้งโดม
ศนูยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โคก
สงู 

เพือ่ใชส้ าหรับ
คลมุวัสด ุ
อปุกรณ ์ฯลฯ 
ภายในสนามเด็ก
เลน่ 

 

กอ่สรา้งโดมตามแบบ
ที ่อบต.ก าหนด 

- 500,000 - - - 

-โดม จ านวน 
1หลัง 

วัสด ุอปุกรณฯ์ลฯ 
ภายในศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกสงูมี
อายกุารใชง้าน
ยาวนานขึน้ 

กองชา่ง/
กอง

การศกึษา 

5 โครงการตดิตัง้
ประตมูว้น ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกสงู 

เพือ่ใหเ้กดิความ
ปลอดภัยใน
ทรัพยส์นิของ
ราชการ 

ตดิตัง้ประตมูว้น ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
โคกสงู จ านวน 3 ชอ่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
-ประต ูจ านวน 
3 ชอ่ง 

เกดิความสะดวก
ในชวีติและ
ทรัพยส์นิของ
ราชการมากขึน้ 

กองชา่ง/
กอง

การศกึษา 

6 
โครงการ
ปรับปรงุโรง
อาหารศนูย์

เพือ่ใหเ้ด็กมทีี่
รับประทาน
อาหารทีไ่ด ้

ปรับปรงุโรงอาหาร
ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกสงูตามแบบ
ที ่อบต.ก าหนด 

200,000 - - - -  
สถานทีใ่ชรั้บ 
ประทาน
อาหารของ

เด็กมทีี่
รับประทาน
อาหารทีไ่ด ้

กองชา่ง/
กอง

การศกึษา 
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พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกสงู 

มาตรฐาน 
สะอาด 

ถกูสขุอนามัย 

เด็กได ้
มาตรฐานและ
ถกูสขุอนามัย 
รอ้ยละ 100 

มาตรฐาน 
สะอาด 

ถกูสขุอนามัย
มากขึน้ 

รวม 6 โครงการ 900,000 1,100,000 600,000 600,000 600,000    

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่2 : ดา้นสังคมและคณุภาพชวีติ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขดีสมรรถนะองคก์ร 
2.ยทุธศาสตร ์: ดา้นการพัฒนาคณุภาพชวีติและการบรหิารบา้นเมอืงทีด่ ี
2.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 

โครงการจัดฝึกอบรม
คณุธรรม จรยิธรรม
บคุลากรทอ้งถิน่ 

เพือ่ใหบ้คุลากร
ใน อบต.ทกุคน
ไดพ้ัฒนาดา้น
จติใจ เสรมิสรา้ง
คณุธรรมและ
จรยิธรรม 
 
 

จัดกจิกรรม/
อบรมตาม
โครงการฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รอ้ยละ 60 ใน
การเสรมิสรา้ง
คณุธรรม
จรยิธรรมของ
บคุลากร 

บคุลากรใน 
อบต.มี
คณุธรรม 
จรยิธรรมใน
การ
ปฏบิัตงิาน
มากขึน้ 

ส านักปลัด 

2 

โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติ
ภาครัฐ 

เพือ่สรา้ง
จติส านกึในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทจุรติใน
หน่วยงานภาครัฐ 
 
 

ประชาชนมี
สว่นรว่มในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

รอ้ยละ 60 ใน

ความพงึ
พอใจในการ
ไดรับบรกิาร
จากประชาชน 

การท างานมี
ความโปรง่ใส 
ตรวจสอบได ้

ส านักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรม
ศกึษาดงูานของคณะ
ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ 
พนักงาน ลกูจา้ง ผูน้ า
ชมุชนฯลฯ 
 

เพือ่พัฒนา
ศักยภาพของ
บคุลากร อบต. 
ผูน้ าชมุชน ฯลฯ 

จัดกจิกรรม/
อบรมตาม
โครงการฯ 

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

รอ้ยละ 60 

ความส าเร็จ
ของโครงการ 

บคุลากรและ
ผูน้ าทอ้งถิน่มี
ศักยภาพมาก
ขึน้ 

ส านักปลัด 
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4 

โครงการสง่เสรมิ
พัฒนาประชาธปิไตย
และการเลอืกตัง้ 

เพือ่เป็นการ
ท างานรว่มกัน
ระหวา่งผูบ้รหิาร 
ส.อบต. 
พนักงาน อบต. 
คณะกรรมการ
การเลอืกตัง้และ
ใหค้วามรูแ้ก่
ประชาชน
เกีย่วกับ
ประชาธปิไตย 

จัดกจิกรรม
ตามโครงการ
สง่เสรมิพฒันา
ประชาธปิไตย
และการ
เลอืกตัง้ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

ประชาชนมี
ความรูค้วาม
เขา้ใจ
เกีย่วกับ
ระบอบ
ประชาธปิไตย 

ประชาชนใน
ต าบลตืน่ตัว 
น าไปสูก่าร
พัฒนา
ประชาธปิไตย
อยา่งยั่งยนื 

ส านักปลัด 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่2 : ดา้นสังคมและคณุภาพชวีติ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขดีสมรรถนะองคก์ร 
2.ยทุธศาสตร ์: ดา้นการพัฒนาคณุภาพชวีติและการบรหิารบา้นเมอืงทีด่ ี
2.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าด
วา่จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 

โครงการอดุหนุนทีท่ า
การปกครองอ าเภอหนอง
กีต่ามโครงการรัฐพธิ ี
 
 

เพือ่สนับสนุน
การจัดงานรัฐ
พธิีของอ าเภอ
หนองกี ่

อดุหนุนอ าเภอ
หนองกีด่ าเนนิ
โครงการรัฐพธิ ี

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
รอ้ยละ 100 

สนับสนุนงาน
รัฐพธิ ี

ประชาชน
ตระหนักถงึ
ความส าคัญ
ของงานรัฐ
พธิมีากขึน้ 

ส านักปลัด 

6 

โครงการจัดตัง้ศนูย์
ปฏบิัตกิารรว่มในการ
ชว่ยเหลอืประชาชนของ
องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

เพือ่อดุหนุน
องคก์ร
ปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ในการ
จัดตัง้ศนูย์
ชว่ยเหลอื
ประชาชนของ
องคก์ร
ปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

อดุหนุน
งบประมาณ
ใหก้ับองคก์ร
ปกครองสว่น
ทอ้งถิน่
ด าเนนิงานตาม
โครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

มชีอ่งทาง
ส าหรับบรกิาร
ใหค้วาม
ชว่ยเหลอื
ประชาชนที่
หลากหลาย 

สามารถให ้
การบรกิาร 
ชว่ยเหลอื
ประชาชน
ไดทั้นทว่งที
และรวดเร็ว 

ส านักปลัด 

7 โครงการพัฒนาบ าเพญ็
สาธารณประโยชน์
ปรับปรงุภมูทัิศน ์
 

เพือ่ให ้
ประชาชนจติ
อาสาในพืน้ที่
ออกปฏบิัติ
หนา้ทีใ่นการ
ท าความ

-ประชาชนจติ
อาสาจ านวน 
100 คน 
-สถานที่
สาธารณะ เชน่ 
วัดโคกสงู สระ

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 -ประชาชนจติ
อาสาจ านวน 
100 คน 
-สถานที่
สาธารณะ เชน่ 
วัดโคกสงู สระ

สรา้ง
จติส านกึใน
ดา้นจติ
สาธารณะ
และมคีวาม
ภาคภมูใิจที่

ส านักปลัด 
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สะอาดสถานที่
สาธารณะ
ภายในต าบล 

หนองใหญ ่
ถนนภายใน
ต าบล ที่
สาธารณะตา่งๆ 
ฯลฯ 

หนองใหญ ่
ถนนภายใน
ต าบล ที่
สาธารณะตา่งๆ 
ฯลฯ 

ได ้
ชว่ยเหลอื
ชมุชนและ
สังคม 

 

 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่2 : ดา้นสังคมและคณุภาพชวีติ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขดีสมรรถนะองคก์ร 
2.ยทุธศาสตร ์: ดา้นการพัฒนาคณุภาพชวีติและการบรหิารบา้นเมอืงทีด่ ี
2.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

8 

โครงการสง่เสรมิ
กจิกรรมวันส าคัญของ
ชาต ิ

เพือ่ใหป้ระชาชน
เขา้ใจและ
ตระหนักถงึ
ความส าคัญของ
วันส าคัญของ
ชาต ิ

ประชาชนใน
ต าบล 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
รอ้ยละ80 

ของความพงึ
พอใจ 

ประชาชน
เขา้ใจและ
ตระหนักถงึ
ความส าคัญ
ของวันส าคัญ
ของชาต ิ

ส านักปลัด 

9 

โครงการสง่เสรมิการ
มสีว่นรว่มในการ
พัฒนาทอ้งถิน่ตาม 

หลักธรรมาภบิาล 

เพือ่เสรมิสรา้ง
การมสีว่นรว่ม/
รับทราบปัญหา
และความ
ตอ้งการของ
ชมุชน 
 
 

จัดเวที
ประชาคม
ต าบลโคกสงู 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รอ้ยละ 60 

ของ
ประชาชนใน
การมสีว่นรว่ม
ในการพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ประชาชนมี
สว่นรว่มใน
การพัฒนา
ทอ้งถิน่มาก
ขึน้ 

ส านักปลัด 

10 
โครงการจัดท า/
ทบทวนแผนพฒันา
ทอ้งถิน่และบรูณาการ
แผน 

เพือ่สง่เสรมิการ
มสีว่นรว่มของ
ประชาชนในการ
พัฒนาทอ้งถิน่ 
 
 

ด าเนนิการ
จัดท า/ทบทวน
แผนพัฒนา
ทอ้งถิน่ภายใน
ต าบลและ
บรูณาการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

รอ้ยละ 60 

ของ
ประชาชนใน
การมสีว่นรว่ม
ในการพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ประชาชนให ้
ความส าคัญ
ในการมสีว่น
รว่มในการ
พัฒนา

ส านักปลัด 
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รว่มกับ
หน่วยงาน
ตา่งๆ 

ทอ้งถิน่มาก
ขึน้ 

11 

โครงการอบรมให ้
ความรูเ้กีย่วกับการ
จัดท าแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่ 

เพือ่อบรมให ้
ความรูแ้ละ
สง่เสรมิการมี
สว่นรว่มของ
ประชาชนในการ
จัดท า
แผนพัฒนา
ทอ้งถิน่ 

 

ผูน้ าชมุชน /
ประชาชน/และ
หน่วยงาน
ตา่งๆทีเ่กีย่ง
ขอ้งจ านวน 50 
คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ
จ านวน 50 
คน 

ประชาชนมี
ความรู ้
เกีย่วกับการ
จัดท า
แผนพัฒนา
ทอ้งถิน่มาก
ขึน้ 

ส านักปลัด 

รวม  11  โครงการ 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000    

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่2 : ดา้นสังคมและคณุภาพชวีติ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
2.ยทุธศาสตร ์: ดา้นการพัฒนาคณุภาพชวีติและการบรหิารบา้นเมอืงทีด่ ี
2.2 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าด
วา่จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการปฏบิัตงิาน
ดา้นการแพทย์
ฉุกเฉินและกูภ้ัย 
อบต.โคกสงู 

เพือ่ใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
ชว่ยเหลอืดา้น
การแพทยไ์ด ้
ทันทว่งท ี

จา้งเหมา
บรกิารในการ
ปฏบิัตงิานดา้น
การแพทย์
ฉุกเฉินและ
กูภ้ยั 
 
 

404,000 404,000 404,000 404,000 404,000 ผูป่้วยฉุกเฉิน
ในต าบลรอ้ย
ละ 90 ไดรั้บ
การ
ชว่ยเหลอืได ้
ทันทว่งท ี

ประชาชน
ไดรั้บความ
ชว่ยเหลอื
ดา้น
การแพทย์
ไดทั้นทว่งท ี

ส านักปลัด 

2 โครงการควบคมุและ
ป้องกันโรคระบาด 

เพือ่ป้องกันและ
ควบคมุโรคระบาด
ในพืน้ที ่

จัดซือ้
เวชภัณฑ/์จัด
กจิกรรม
ควบคมุและ
ป้องกันโรค
ระบาด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน 
รอ้ยละ 90 
ปลอดภัย
จากโรค
ระบาด 

ประชาชนใน
พืน้ที่
ปลอดภัย
จากโรค
ระบาด 

ส านักปลัด 

3 โครงการฉีดวัคซนี
ป้องกันโรคพษิสนัุข
บา้ 

เพือ่ป้องกันและ
ควบคมุโรคพษิ
สนัุขบา้ในพืน้ที ่

จัดซือ้น ้ายาพน่
หมอกควันและ
ทรายอะเบท 
วัคซนีป้องกัน
โรคพษิสนัุขบา้ 
รวมถงึวัสดุ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน 
รอ้ยละ 90 
ปลอดภัย
จากโรค
ระบาด 

ประชาชนใน
พืน้ที่
ปลอดภัย
จากโรคโรค
พษิสนัุขบา้ 

ส านักปลัด 
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อปุกรณต์า่งๆ
ฯลฯ 

4 โครงการพน่หมอก
ควัน/หยอดสารเคมี
ป้องกันโรค
ไขเ้ลอืดออก 

เพือ่ป้องกันและ
ควบคมุโรค
ไขเ้ลอืดออกใน
พืน้ที ่

จัดซือ้
เวชภัณฑ/์จัด
กจิกรรม
ควบคมุและ
ป้องกันโรค
ไขเ้ลอืดออก 

43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 ประชาชน 
รอ้ยละ 90 
ปลอดภัย
จากโรค
ระบาด 

ประชาชนใน
พืน้ที่
ปลอดภัย
จากโรค
ระบาด 

ส านักปลัด 

 

 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่2 : ดา้นสังคมและคณุภาพชวีติ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
2.ยทุธศาสตร ์: ดา้นการพัฒนาคณุภาพชวีติและการบรหิารบา้นเมอืงทีด่ ี
2.2 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการอบรม/
รณรงคป้์องกันโรคพษิ
สนัุขบา้ 

เพือ่ใหป้ระชาชน
ในต าบลมคีวามรู ้
ความเขา้ใจภัย
จากโรคพษิสนัุข
บา้ 

ประชาชนใน
ต าบล  
หมูท่ี ่1-8 
จ านวน 80 คน 
 
 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนใน
ต าบลมี
ความรูเ้พิม่
มากขึน้รอ้ย
ละ 60 

ประชาชนใน
ต าบลมี
ความรูค้วาม
เขา้ใจภัย
จากโรคพษิ
สนัุขบา้มาก
ขึน้ 

ส านักปลัด 

6 โครงการ/อบรม
รณรงคป้์องกันโรค
ไขเ้ลอืดออก 

เพือ่ใหป้ระชาชน
ในต าบลมคีวามรู ้
ความเขา้ใจภัย
จากโรค
ไขเ้ลอืดออก 

ประชาชนใน
ต าบล  
หมูท่ี ่1-8 
จ านวน 80 คน 
 
 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนใน
ต าบลมี
ความรูเ้พิม่
มากขึน้รอ้ย
ละ 60 

ประชาชนใน
ต าบลมี
ความรูค้วาม
เขา้ใจภัย
จากขึน้โรค
ไขเ้ลอืดออก 
มากขึน้ 

ส านักปลัด 

7 โครงการอบรมเรือ่ง
สขุาภบิาลในสถานที
จ าหน่ายอาหาร สะสม
อาหารและการ

เพือ่ใหป้ระชาชน
มคีวามรูใ้นเรือ่ง
เรือ่งสขุาภบิาล 
 

ประชาชนใน
ต าบล  
หมูท่ี ่1-8 
จ านวน 80 คน 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนใน
ต าบล รอ้ย
ละ 60 ลด 
ละ และเลกิ
ยาเสพตดิ 

ประชาชนมี
ความรูใ้น
เรือ่งโทษ
และผลเสยี

ส านักปลัด 
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จ าหน่ายอาหารในที่
สาธารณะ 

ของยาเสพ
ตดิมากขึน้ 

8 อดุหนุนโครงการ 
พระราชด ารดิา้น 
สาธารณสขุ 

เพือ่ใหป้ระชาชน
ในต าบลไดรั้บ
ประโยชนใ์นดา้น
สาธารณสขุ 
 
 

อดุหนุน
งบประมาณ 
หมูท่ี ่1-8 ตาม
โครงการ
พระราชด าริ
ดา้น 
สาธารณสขุ 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 การท างานมี
ประสทิธภิาพ
เพิม่ขึน้ รอ้ย
ละ 90 

มวัีสดุ
วทิยาศาสตร์
หรอื
การแพทย์
เพยีงพอแก่
การใชง้าน 

 

รวม  8  โครงการ 672,000 672,000 672,000 672,000 672,000    

 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่2 : ดา้นสังคมและคณุภาพชวีติ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
2.ยทุธศาสตร ์: ดา้นการพัฒนาคณุภาพชวีติและการบรหิารบา้นเมอืงทีด่ ี
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการ
ชว่ยเหลอื
ซอ่มแซม/
ปรับปรงุทีอ่ยู่
อาศัยผูย้ากไร ้
ผูด้อ้ยโอกาส 

เพือ่ชว่ยเหลอื
ผูด้อ้ยโอกาส ผู ้
ยากไร ้ใหม้คีวาม
เป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ 

ชว่ยเหลอื
ซอ่มแซม/
ปรับปรงุทีอ่ยู่
อาศัย 
ผูด้อ้ยโอกาส ผู ้
ยากไร ้

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

ผูด้อ้ยโอกาส ผู ้
ยากไร ้มทีีพ่กั
อาศัย อยา่งนอ้ย
จ านวน 1 

ครัวเรอืน 

ผูด้อ้ยโอกาส ผู ้
ยากไร ้ในต าบลมี
คณุภาพชวีติ และ
มทีีพ่กัอาศัยทีด่ี
ขึน้ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

2 โครงการ
อดุหนุนเหลา่
กาชาดจังหวัด
บรุรัีมย ์

เพือ่อดุหนุนเหลา่
กาชาดจังหวัด
บรุรัีมย ์

สนับสนุนเหลา่
กาชาดจังหวัด
บรุรัีมย ์

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

รอ้ยละ 100 

อดุหนุนเหลา่
กาชาดจังหวัด
บรุรัีมย ์

ประชาชนไดรั้บ
ประโยชนจ์าก
โครงการ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

3 โครงการ
อดุหนุน 
กิง่กาชาดอ าเภอ
หนองกี ่ 

เพือ่อดุหนุน
งบประมาณใหก้ับ
อ าเภอหนองกี่
ด าเนนิงานตาม
โครงการให ้
สามารถบรรเทา
ทกุขผ์ูป้ระสบ 
สาธารณภยัและ
สังคมสงเคราะห์

อดุหนุน
งบประมาณ
ใหก้ับอ าเภอ
หนองกี่
ด าเนนิงานตาม
โครงการกิง่
กาชาดอ าเภอ
หนองกี ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -อดุหนุน
งบประมาณ
ใหก้ับอ าเภอ
หนองกี ่
-ความพงึพอใจ
ของผูรั้บบรกิาร
จากโครงการคดิ
เป็นรอ้ยละ 70 
 

อ าเภอหนองกี่
สามารถบรรเทา
ทกุขผ์ูป้ระสบ 
สาธารณภยัและ
สังคมสงเคราะห์
แกร่าษฏรที่
ประสบความทกุข์
ยากเดอืดรอ้น 
และผูด้อ้ยโอกาส

กองสวัสดกิาร
สังคม 
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แกร่าษฏรทีป่ระสบ
ความทกุขย์าก
เดอืดรอ้น และ
ผูด้อ้ยโอกาส 

ในพืน้ทีท่ี่
รับผดิชอบได ้
อยา่งมี
ประสทิธภิาพและ
เกดิประโยชน์
สงูสดุ 

4 โครงการ
สงเคราะห ์
ชว่ยเหลอื
ผูป้ระสบภัยทาง
สังคม และผู ้
ยากไร ้
ผูด้อ้ยโอกาส 

เพือ่ชว่ยเหลอื
สงเคราะหร์าษฎรผู ้
ไดรั้บผลกระทบ
จากภยัธรรมชาต ิ
โรคตดิตอ่ และ
ชว่ยเหลอืผูย้ากไร ้ 
ผูด้อ้ยโอกาส 

กลุม่เป้าหมาย 
-ผูย้ากไร ้ 
ผูด้อ้ยโอกาส 
จ านวน 100 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -ผูย้ากไร ้ 
ผูด้อ้ยโอกาส 
จ านวน 100 คน 

ผูป้ระสบภัยทาง
สังคม และผู ้
ยากไร ้ 
ผูด้อ้ยโอกาส 
ไดรั้บการ
ชว่ยเหลอืและมี
คณุภาพชวีติ 
ทีด่ขีึน้ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

รวม  4  โครงการ 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000    

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่2 : ดา้นสังคมและคณุภาพชวีติ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
2.ยทุธศาสตร ์: ดา้นการพัฒนาคณุภาพชวีติและการบรหิารบา้นเมอืงทีด่ ี
2.4 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าด
วา่จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 

โครงการอบรมสง่เสรมิ
และพัฒนาคณุภาพชวีติ
ผูส้งูอาย ุ/ผูพ้กิาร /ผูป่้วย

โรคเอดส ์

เพือ่ใหส้งูอาย/ุ
ผูพ้กิาร/ผูป่้วย
เอดสม์คีวามรู ้
ความเขา้ใจใน
การดแูล
สขุภาพ
อนามัยของ
ตนเองทัง้
ทางดา้น
รา่งกายและ
จติใจ 
 

จัดฝึกอบรม
ผูส้งูอาย/ุผู ้
พกิาร/ผูป่้วย
โรคเอดส ์

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

รอ้ยละ80 

ของ
ผูส้งูอาย/ุผู ้
พกิาร/ผูป่้วย
โรคเอดส ์มี
คณุภาพชวีติ
ทีด่ขีึน้ 

ผูส้งูอาย/ุผู ้
พกิาร/
ผูป่้วยโรค
เอดส ์มี
คณุภาพ
ชวีติทีด่ขี ึน้ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

2 

โครงการสง่เสรมิ
ผูส้งูอายเุขา้วัดปฏบิัติ
ธรรม 

เพือ่สง่เสรมิ
การปฏบิัติ
ธรรมใหแ้ก่
ผูส้งูอายใุน
ต าบล 
 
 

จัดฝึกอบรม
ตามโครงการฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
ผูส้งูอายใุน
ต าบล 150 

คน 

ผูส้งูอายมุี
ความสขุ 
สขุภาพจติด ี
คณุภาพ
ชวีติดขีึน้ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 



52 
  

 

3 

โครงการโรงเรยีน
ผูส้งูอาย ุ

เพือ่ให ้
ผูส้งูอายไุดม้ี
สว่นรว่มใน
กจิกรรมดา้น
ตา่งๆ 
 
 
 

จัดกจิกรรม/
โครงการฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
ผูส้งูอายใุน
ต าบล 40 คน 

ผูส้งูอายมุี
ความสขุ 
สขุภาพจติด ี
คณุภาพ
ชวีติดขีึน้ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

4 

โครงการสง่เสรมิ
พัฒนาการเด็กอาย ุ0-5 

ปี ต าบลโคกสงู 

เพือ่ใหเ้ด็ก
อาย ุ0-5 ปี

ไดรั้บการ
พัฒนาดา้น
สขุภาพและ
พัฒนาการที่
เหมาะสมกบั
วัย 

จัดกจิกรรม
ตามโครงการฯ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

เด็กแรกเกดิ
อาย ุ0-5 ปี 
ทกุคนใน
ต าบล 

เด็กอาย0ุ-5 

ปีมี
พัฒนาการ
ดา้นสขุภาพ
ทีเ่หมาะสม
ตามวัย 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่2 : ดา้นสังคมและคณุภาพชวีติ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
2.ยทุธศาสตร ์: ดา้นการพัฒนาคณุภาพชวีติและการบรหิารบา้นเมอืงทีด่ ี
2.4 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าด
วา่จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 
โครงการฝึกอบรมอาชพี
เพือ่ยกระดับผลติภัณฑ ์
OTOPระดับ 1-3 ดาว 

เพือ่ยกระดับ
ผลติภัณฑ ์
OTOP ภายใน

ต าบล 

ผลติภัณฑ ์
OTOP ใน
ชมุชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
ประชาชนใน
ต าบล 

ยกระดับ
ผลติภัณฑ์
OTOPใน
ชมุชนใหด้ี
ขึน้ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

6 

โครงการขับเคลือ่น
หมูบ่า้นเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

เพือ่พัฒนา
ชมุชนใหเ้ป็น
ชมุชน
เศรษฐกจิ
พอเพยีง 

1 หมูบ่า้น/

ต าบล 
40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

รอ้ยละ 60 

ของ
ประชาชน
เป็นครัวเรอืน
เศรษฐกจิ
พอเพยีง 

ชมุชนมี
ความ
เป็นอยูท่ีด่ี
ขึน้ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

7 

โครงการแอโรบคิแดนซ์

เพือ่สขุภาพ 

เพือ่ให ้
ประชาชนมี
สขุภาพทีด่ใีส่

ใจสขุภาพ 

จัดกจิกรรม/
โครงการฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
ประชาชนใน
ต าบล  

ประชาชน
ใสใ่จการ
ออกก าลัง
กายและมี
สขุภาพทีด่ี
ขึน้ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 
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8 
โครงการป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาความรนุแรง
ตอ่เด็ก สตร ีและบคุคล
ในครอบครัว 

เพือ่ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาความ
รนุแรงตอ่เด็ก
และสตร ี

ด าเนนิการตาม
โครงการฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
เด็กและสตรี
ในต าบล 

เด็กและสตรี
ในต าบลมี
ความ
เป็นอยูท่ีด่ี
ขึน้ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

9 

โครงการปรับปรงุ/ตอ่
เตมิอาคารแสดงสนิคา้
และจ าหน่ายผลติภัณฑ ์
OTOP ต าบลโคกสงู 

เพือ่สง่เสรมิให ้
กลุม่อาชพี/
กลุม่เกษตรกร
ในพืน้ที ่มี
พืน้ที ่มี
สถานทีจั่ด
แสดงสนิคา้
และจ าหน่าย
ผลติภัณฑ ์
OTOP 

ปรับปรงุ/ตอ่
เตมิอาคารฯ
ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

กลุม่อาชพี/
กลุม่
เกษตรกรใน
ต าบลมี
รายได ้
เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 60 

มสีถานทีจั่ด
แสดงสนิคา้
และ
จ าหน่าย
ผลติภัณฑ ์
OTOPทีไ่ด ้

มาตรฐาน 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่2 : ดา้นสังคมและคณุภาพชวีติ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
2.ยทุธศาสตร ์: ดา้นการพัฒนาคณุภาพชวีติและการบรหิารบา้นเมอืงทีด่ ี
2.4 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าด
วา่จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

10 
โครงการ
สง่เสรมิพฒันา
กลุม่อาชพีสตรี
ต าบลโคกสงู 

เพือ่ยกระดับคณุภาพ
ชวีติของสตรใีน
ต าบล 

สตรใีนต าบลโคก
สงู 

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

สตรใีนต าบล
มรีายได ้
เพิม่ขึน้ รอ้ย
ละ 60 

ยกระดับ
คณุภาพ
ชวีติใหก้บั
สตรตี าบล
โคกสงูใหด้ี
ขึน้ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

11 โครงการ
กอ่สรา้งอาคาร
ศนูยพ์ัฒนา
คณุภาพชวีติ
และสง่เสรมิ
อาชพีผูส้งูอาย ุ
อบต.โคกสงู 

-เพือ่สง่เสรมิ
คณุภาพชวีติของ
ผูส้งูอายใุนเขตพืน้ที ่
-สง่เสรมิการจัด
กจิกรรมของ
โรงเรยีนผูส้งูอาย/ุ
ชมรมผูส้งูอาย ุ

-กลุม่นักเรยีน
โรงเรยีนผูส้งูอาย ุ
-ผูส้งูอายตุ าบล
โคกสงูจ านวน 
900 คน 

 
 
 
 

1,000,000 

 
 
 
 

1,000,000 

 
 
 
 

1,000,000 

 
 
 
 

1,000,000 

 
 
 
 

1,000,000 

คณุภาพชวีติ
ของผูส้งูอายุ
ในต าบลดขีึน้ 
รอ้ยละ 80 

ผูส้งูอาย/ุ
นักเรยีน
ผูส้งูอายใุน
ต าบลมี
อาคาร
สถานทีท่ีม่ี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย

กองสวัสดกิาร
สังคม 
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เพือ่ใชใ้น
การจัด
กจิกรรม 

12 
โครงการ
ฝึกอบรมการ
แปรรปู
ผลติภัณฑ์
เกษตรสิง่ทอ 

เพือ่สง่เสรมิและ
พัฒนาองคค์วามรู ้
ตา่งๆใหแ้กส่มาชกิ
กลุม่ฯ ในการเพิม่
ความหลากหลาย
ของผลติภัณฑ ์

เพือ่สง่เสรมิและ
พัฒนาองคค์วามรู ้
ตา่งๆใหแ้ก่
สมาชกิกลุม่ฯ ใน
การเพิม่ความ
หลากหลายของ
ผลติภัณฑ ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

สมาชกิกลุม่
วสิาหกจิ
ชมุชนเกษตร
สิง่ทอต าบล
โคกสงู 30 

คน 

กลุม่
วสิาหกจิ
ชมุชน
เกษตรสิง่
ทอมรีายได ้
เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ60 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

13 

โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพของ
สมาชกิกลุม่
วสิาหกจิชมุชน 
ต.โคกสงู 

เพือ่ใหส้มาชกิกลุม่
วสิาหกจิและ
ประชาชนภายใน
ต าบลมอีาชพีเสรมิ 
มรีายได ้

จัดโครงการ
ฝึกอบรมใหก้บั
สมาชกิ 

-กลุม่โคเน้ือ
คณุภาพ 

-กลุม่เกษตรสิง่
ทอ 

-กลุม่เลีย้งจิง้หรดี 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดฝึกอบรม
กับ 
-กลุม่โคเน้ือ
คณุภาพ 

-กลุม่เกษตร
สิง่ทอ 

-กลุม่เลีย้ง
จิง้หรดี 

 

สมาชกิกลุม่
วสิาหกจิ
และ
ประชาชน
ภายใน
ต าบลมี
อาชพีเสรมิ 
มรีายไดเ้พิม่
มากขึน้ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่2 : ดา้นสังคมและคณุภาพชวีติ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
2.ยทุธศาสตร ์: ดา้นการพัฒนาคณุภาพชวีติและการบรหิารบา้นเมอืงทีด่ ี
2.4 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

14 

โครงการฝึกอบรม
อาชพีเสรมิเพิม่รายได ้ 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลมอีาชพี 

มทีางเลอืกใน
การประกอบ
อาชพีเสรมิ
และเพิม่
รายได ้

กลุม่ประชาชน 
จ านวน 60 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ประชาชนใน
ต าบลมี
รายได ้
เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 60 

ประชาชนใน
ต าบลมอีาชพี 
มรีายไดม้าก
ขึน้ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

15 

โครงการรักจรงิรอไหว 
ใสใ่จป้องกันโรคเอดส ์ 

โครงการรัก
จรงิรอไหว ใส่

ใจป้องกันโรค
เอดส ์ 

เพือ่สรา้ง
ความรู ้ความ
เขา้ใจในเรือ่ง
โรคเอดส ์การ
ป้องกันและ
หลกีเลีย่ง
พฤตกิรรม ที่

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

เด็กและ
เยาวชน 
จ านวน 50 

คน 

เด็กและ
เยาวชน มี
ความรูเ้พิม่ขึน้
จากการอบรม
รอ้ยละ80 

กองสวัสดกิาร
สังคม 
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เสีย่งตอ่การ
เกดิโรคเอดส ์

16 โครงการฝึกอบรม
อาชพีใหแ้กค่นพกิาร
และผูด้แูลคนพกิาร
ต าบลโคกสงู 

เพือ่สรา้ง
ความรู ้และ
ยกระดับ
คณุภาพชวีติ
ของคนพกิาร
และผูด้แูลคน
พกิารต าบล
โคกสงู 
 

คนพกิารและ
ผูด้แูลคนพกิาร
ต าบลโคกสงู 

 
 
 
15,000 

 
 
 

15,000 

 
 
 

15,000 

 
 
 

15,000 

 
 
 

15,000 
 

คณุภาพชวีติ
ของคน
พกิารและ
ผูด้แูลคน
พกิาร ดขีึน้
รอ้ยละ 60 

ยกระดับ
คณุภาพชวีติ
ใหก้ับคนพกิาร
และผูด้แูลคน
พกิารในต าบล
โคกสงูใหด้ขีึน้ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

17 

โครงการป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาการ
ตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มใน
วัยรุน่  

เพือ่ตระหนัก
และสรา้งองค์
ความรูเ้รือ่ง
บทบาทและ
คณุคา่ความ
เป็นชาย/หญงิ
ในสังคม 

วัยรุน่ในต าบล
โคกสงู  

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

ตัง้ครรภไ์ม่
พรอ้มใน
วัยรุน่ ลดลง
รอ้ยละ 60 

วัยรุน่ในต าบล
ไดม้คีวามรู ้
เขา้ใจบทบาท
และคณุคา่
ความเป็นชาย/
หญงิในสังคม 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่2 : ดา้นสังคมและคณุภาพชวีติ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
2.ยทุธศาสตร ์: ดา้นการพัฒนาคณุภาพชวีติและการบรหิารบา้นเมอืงทีด่ ี
2.4 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าด
วา่จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

18 

โครงการป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาความรนุแรง
ตอ่เด็กและสตร ี 

เพือ่ใหเ้ด็ก
และสตรทีราบ
ถงึโทษทัณฑ์
และความ
คุม้ครองตาม
กฎหมายฯ 

ผูน้ าชมุชนและ
ประชาชน 

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

ผูน้ าชมุชน
และ
ประชาชนมี
ความรูเ้พิม่
มากขึน้รอ้ย
ละ 60 

ผูน้ าชมุชน
และ
ประชาชน
ความรูแ้ละ
เขา้ใจถงึ
โทษทัณฑ์
และความ
คุม้ครอง
ตาม
กฎหมาย
เกีย่วกับเด็ก
และสตรี
เพิม่ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

19 โครงการเยาวชนตน้แบบ
คณุธรรมจรยิธรรมนอ้ม

เพือ่สรา้งองค์
ความรู ้และ

เด็กและ
เยาวชนใน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
เด็กและ
เยาวชนที่

เด็กและ
เยาวชนใน

กองสวัสดกิาร
สังคม 
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น าเศรษฐกจิพอเพยีง
ตามแนวพระราชด าร ิ

พัฒนา
ทางดา้นจติใจ
แกเ่ด็กและ
เยาวชน 

ต าบลโคกสงู 
จ านวน 50 คน 

เขา้รว่ม
โครงการรอ้ย
ละ 80 ไดรั้บ
ความรูเ้พิม่
มากขึน้ 

ต าบลไดรั้บ
ความรูแ้ละ
ไดรั้บการ
พัฒนา
ทางดา้น
จติใจเพิม่
มากขึน้ 

20 

โครงการอบรมสง่เสรมิ
กจิการสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลโคกสงู 

เพือ่ใหค้ณะ
บรหิารสภา
เด็กและ
เยาวชนได ้
ทราบถงึ
บทบาทหนา้ที ่

คณะบรหิาร
สภาเด็กและ
เยาวชนต าบล
โคกสงู 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

คณะบรหิาร
สภาเด็กและ
เยาวชนที่
เขา้รว่ม
โครงการรอ้ย
ละ 80 ไดรั้บ
ความรูเ้พิม่
มากขึน้ 

คณะบรหิาร
สภาเด็ก
และเยาวชน
ไดท้ราบถงึ
บทบาท
หนา้ทีม่าก
ขึน้ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

21 โครงการอดุหนุนเหลา่
กาชาดจังหวัดบรุรัีมย ์

เพือ่อดุหนุน
เหลา่กาชาด
จังหวัดบรุรัีมย ์
 
 

สนับสนุนเหลา่
กาชาดจังหวัด
บรุรัีมย ์

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

รอ้ยละ 100 
อดุหนุนเหลา่
กาชาด
จังหวัด
บรุรัีมย ์

ประชาชน
ไดรั้บ
ประโยชน์
จาก
โครงการ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่2 : ดา้นสังคมและคณุภาพชวีติ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
2.ยทุธศาสตร ์: ดา้นการพัฒนาคณุภาพชวีติและการบรหิารบา้นเมอืงทีด่ ี
2.4 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าด
วา่จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

22 

โครงการวัยเรยีนวัยใส
หา่งไกลเอดส ์

เพือ่ใหเ้ด็ก 
เยาวชน
ภายในต าบลมี
ความรูแ้ละ
รูจั้กการ
ป้องกันโรค
เอดส ์

เด็ก เยาวชน
ภายในต าบล
โคกสงู 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  
-เด็ก 
เยาวชน
ภายใน
ต าบล 

เด็กทีเ่ขา้
รว่ม
โครงการ
ไดรั้บ
ความรูแ้ละ
รูจั้กการ
ป้องกัน
ตนเองจาก
โรคเอดส ์

กอง
สวัสดกิาร
สังคม 

23 

โครงการรณรงคร์ว่มใจ
ตา้นภัยเอดส ์

เพือ่ใหเ้ด็ก 
เยาวชน
ภายในต าบลมี
ความรูแ้ละ
รูจั้กการ

เด็ก เยาวชน
ภายในต าบล
โคกสงู 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  
-เด็ก 
เยาวชน
ภายใน
ต าบล 

เด็กทีเ่ขา้
รว่ม
โครงการ
ไดรั้บ
ความรูแ้ละ

กอง
สวัสดกิาร
สังคม 
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ป้องกันโรค
เอดส ์

รูจั้กการ
ป้องกัน
ตนเองจาก
โรคเอดส ์

รวม  23 โครงการ 1,745,000 1,745,000 1,745,000 1,745,000 1,745,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่2 : ดา้นสังคมและคณุภาพชวีติ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
2.ยทุธศาสตร ์: ดา้นการพัฒนาคณุภาพชวีติและการบรหิารบา้นเมอืงทีด่ ี
2.5  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติ
ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
ที่

รบัผดิชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 
โครงการสงเคราะห์
เบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุ

เพือ่
สงเคราะหเ์บีย้
ยังชพี
ผูส้งูอาย ุ

สงเคราะห์
เงนิเบีย้ยังชพี
ผูส้งูอาย ุ

9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 
ผูส้งูอายุ
ในต าบล 

ผูส้งูอายมุี
เงนิชว่ยเหลอื
คา่ครองชพี 

กอง
สวัสดกิาร
สังคม 

2 
โครงการสงเคราะห์
เบีย้ยังชพีผูพ้กิาร 

เพือ่
สงเคราะหเ์บีย้
ยังชพีผูพ้กิาร 

สงเคราะห์
เงนิเบีย้ยังชพี
ผูพ้กิาร 

 
3,000,000.00 

 
3,000,000.00 

 
3,000,000.00 

 
3,000,000.00 

 
3,000,000.00 

ผูพ้กิารใน
ต าบล 

ผูพ้กิารมเีงนิ
ชว่ยเหลอืคา่
ครองชพี 

กอง
สวัสดกิาร
สังคม 
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3 
โครงการสงเคราะห์
เบีย้ยังชพีผูป่้วย
เอดส ์

เพือ่
สงเคราะหเ์บีย้
ยังชพีผูป่้วย
เอดส ์

สงเคราะห์
เงนิเบีย้ยังชพี
ผูป่้วยเอดส ์

 
60,000.00 

 
60,000.00 

 
60,000.00 

 
60,000.00 

 
60,000.00 

ผูป่้วย
เอดสใ์น
ต าบล 

ผูป่้วยเอดสม์ี
เงนิชว่ยเหลอื
คา่ครองชพี 

กอง
สวัสดกิาร
สังคม 

รวม   3  โครงการ 12,060,000 12,060,000 12,060,000 12,060,000 12,060,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่2 : ดา้นสังคมและคณุภาพชวีติ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
3.ยทุธศาสตร ์: ดา้นการพัฒนาการศกึษา การกฬีา นันทนาการและสง่เสรมิศลิปวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิน่ 
3.1 แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการพัฒนาบคุลากร
ทางการศกึษา 

เพือ่จัด
ฝึกอบรม
บคุลากร
ทางการศกึษา
และพัฒนา

จัดฝึกอบรม
ตามโครงการฯ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เพิม่
ประสทิธภิาพ
การท างาน
ของบคุลากร 
รอ้ยละ 50 

บคุลากรมี
ความรู ้
ทางดา้น
การศกึษา
เพิม่มากขึน้ 

กอง
การศกึษา 
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ศักยภาพใน
การปฏบิัตงิาน 
 
 
 

2 โครงการสง่เสรมิภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

เพือ่สง่เสรมิ
ดา้นภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่ไมใ่ห ้
ถกูลมืเลอืน
และตอ่ยอดให ้
ดกีวา่เดมิ 
 
 

สง่เสรมิภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่
ดา้นตา่งๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สง่เสรมิภมูิ
ปัญญา
ทอ้งถิน่ 
100% 

ภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่คง
อยูแ่ละไมถ่กู
ลมืเลอืน 

กอง
การศกึษา 

3 โครงการฝึกอบรม
คอมพวิเตอรบ์คุลากร
และผูน้ าทอ้งถิน่ 

เพือ่ให ้
บคุลากรและ
ผูน้ าทอ้งถิน่ได ้
เขา้ถงึ
แหลง่ขอ้มลู
ขา่วสารความรู ้
ตา่งๆทางดา้น
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

จัดอบรม
บคุลากร ผูน้ า
ทอ้งถิน่เขา้รว่ม
อบรมตาม
โครงการฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บคุลากร 
ผูน้ าทอ้งถิน่ 
ในต าบล 

บคุลากรและ
ผูน้ าทอ้งถิน่
มคีวามรู ้
เกีย่วกับ
คอมพวิเตอร์
สามารถ
ท างานได ้
อยา่งมี
ประสทิธภิาพ
เพิม่ขึน้ 

กอง
การศกึษา 

4 โครงการวันเด็กแหง่ชาต ิ เพือ่ตระหนัก
ถงึความส าคัญ
ของเด็กและ
เยาวชนทีเ่ป็น
ก าลังในการ
พัฒนาประเทศ
ตอ่ไป 

จัดกจิกรรมวัน
เด็กแหง่ชาต ิ

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 เด็กรอ้ยละ 
100 เขา้รว่ม 
กจิกรรม/
โครงการ 

เด็กและ
เยาวชนมี
สว่นรว่มใน
กจิกรรม 

กอง
การศกึษา 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่2 : ดา้นสังคมและคณุภาพชวีติ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
3.ยทุธศาสตร ์: ดา้นการพัฒนาการศกึษา การกฬีา นันทนาการและสง่เสรมิศลิปวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิน่ 
3.1 แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการปรับปรงุศนูย ์
ICT องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลโคกสงู 

เพือ่ปรับปรงุ
ศนูย ์ICTให ้
สามารถใชง้าน

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมศนูย ์
ICT 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
รอ้ยละ 2000 
ไดรั้บรูข้อ้มลู
ขา่วสาร 

ประชาชนได ้
รับรูข้อ้มลู
ขา่วสารมาก
ขึน้ 

กอง
การศกึษา 
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ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
 
 

6 โครงการสนับสนุน
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร
สถานศกึษา(ศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก) 

เพือ่ให ้
สถานศกึษา
สามารถจัด
การศกึษาได ้
อยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
 
 

สนับสนุน
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ
ในการบรหิาร
สถานศกึษา 
-คา่จัดกจิกรรม
พัฒนาผูเ้รยีน 
-คา่ชดุนักเรยีน 
-คา่อปุกรณ์
การเรยีน 
-คา่หนังสอื 
ฯลฯ 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 การบรหิาร
สถานศกึษา
สถานศกึษา
ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ
รอ้ยละ 100 

เด็กไดรั้บการ
พัฒนาดา้น
การศกึษา
อยา่งท่ัวถงึ 

กอง
การศกึษา 

7 โครงการปรับปรงุภมูิ
ทัศนแ์ละอาคารเรยีน
ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

เพือ่พัฒนาภมูิ
ทัศนอ์าคาร
สถานทีใ่ห ้
สามารถใช ้

อยา่งเต็ม
ประสทิธภิาพ 
 
 

ปรับปรงุภมูิ
ทัศนแ์ละ
อาคารเรยีน
ศนูยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มอีาคาร
สถานที ่ทีม่ี
ประสทิธภิาพ
พรอ้มใชง้าน 
รอ้ยละ 100 

เด็กเล็กมี
อาคาร 
สถานทีใ่ช ้

สอยเพิม่มาก
ขึน้ 

กอง
การศกึษา 

8 โครงการกอ่สรา้ง/ตอ่
เตมิอาคารอเนกประสงค์
ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

เพือ่กอ่สรา้ง/
ตอ่เตมิอาคาร
อเนกประสงค์
ศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็กให ้
เพยีงพอแก่
การใชง้าน 

กอ่สรา้ง/ตอ่
เตมิอาคาร
อเนกประสงค์
ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มพีืน้ทีใ่ช ้

สอยเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 100 

มอีาคาร
อเนกประสงค์
ทีพ่รอ้มใช ้

งานมากขึน้ 

กอง
การศกึษา 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่2 : ดา้นสังคมและคณุภาพชวีติ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
3.ยทุธศาสตร ์: ดา้นการพัฒนาการศกึษา การกฬีา นันทนาการและสง่เสรมิศลิปวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิน่ 
3.1 แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการจัดหาสือ่การ
เรยีนรูแ้ละอปุกรณก์าร

เพือ่จัดหาสือ่
การเรยีนรูแ้ละ

จัดหาสือ่การ
เรยีนรูแ้ละ

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 เด็กเล็กรอ้ย
ละ 100ไดรั้บ

มสีือ่การ
เรยีนรูแ้ละ

กอง
การศกึษา 
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เรยีนการสอนศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

อปุกรณก์าร
เรยีนการสอน
ทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

อปุกรณก์าร
เรยีนการสอน
ใหก้ับศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

สือ่การเรยีนรู ้
และอปุกรณ์
การเรยีนการ
สอนทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

อปุกรณก์าร
เรยีนการ
สอนทีพ่รอ้ม
สง่เสรมิการ
เรยีนรูอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

10 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรยีน
ในเขตพืน้ทีต่ าบลโคก
สงู 

เพือ่ใหเ้ด็ก
นักเรยีนมี
โภชนาการทีด่ี
ตอ่รา่งกาย 

สนับสนุน
อาหารกลางวัน
ใหก้ับเด็ก
นักเรยีน 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 รอ้ยละ 100 
ของนักเรยีน
ในต าบล
ไดรั้บ
โภชนาการที่
ด ี

เด็กนักเรยีน
ไดรั้บ
ประทาน
อาหารกลาง
วันทีม่คีณุคา่
ทาง
โภชนาการ 

กอง
การศกึษา 

11 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โคกสงู 

เพือ่ใหเ้ด็กเล็ก
รับประธาน
อาหารกลาง
วันทีม่คีณุคา่
ทาง
โภชนาการ 

สนับสนุน
อาหารกลางวัน
ใหก้ับเด็กเล็ก
ศนูย ์อบต. 

640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 รอ้ยละ 100 
ของเด็กเล็ก
ในต าบล
ไดรั้บ
โภชนาการที่
ด ี

เด็กเล็กได ้
รับประทาน
อาหารกลาง
วันทีม่คีณุคา่
ทาง
โภชนาการ 

กอง
การศกึษา 

12 โครงการสนับสนุน
อาหารเสรมิ(นม)
โรงเรยีนในเขตพืน้ที่
ต าบลโคกสงูและศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 

เพือ่ใหเ้ด็ก
นักเรยีนมี
สขุภาพ
รา่งกาย
สมบรูณ์
แข็งแรง 

สนับสนุน
คา่อาหารเสรมิ
(นม)ให ้
โรงเรยีนในเขต
ต าบลและศนูย์
เด็กเล็ก อบต.
โคกสงู 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 รอ้ยละ 100 
ของเด็ก
นักเรยีนและ
เด็กเล็กใน
ต าบลไดรั้บ
อาหารเสรมิ
(นม) 

เด็กนักเรยีน
และเด็กเล็ก
ในต าบลมี
สขุภาพ
รา่งกาย
แข็งแรงมี
พัฒนาการ
สมวัย 

กอง
การศกึษา 

 

 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่2 : ดา้นสังคมและคณุภาพชวีติ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
3.ยทุธศาสตร ์: ดา้นการพัฒนาการศกึษา การกฬีา นันทนาการและสง่เสรมิศลิปวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิน่ 
3.1 แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
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13 โครงการจัดหาสือ่การ
เรยีนรูบ้คุลากรและ
อปุกรณก์ารเรยีนการ
สอนใหแ้กโ่รงเรยีนใน
เขตต าบลโคกสงู 

เพือ่ใหเ้ด็ก
นักเรยีนใน
ต าบลไดรั้บสือ่
การเรยีนรู ้และ
ไดรั้บการเรยีน
การสอนอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ 

จัดหาสือ่การ
เรยีนรูบ้คุลากร
และอปุกรณ์
การเรยีน 
การสอนฯ
ใหแ้กโ่รงเรยีน
ในเขตต าบล
โคกสงู 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 100 
ของเด็ก
นักเรยีนใน
ต าบลที่
ไดรั้บ
ประโยชน ์

เด็กนักเรยีน
ในต าบล
ไดรั้บสือ่การ
เรยีนการ
สอนทีม่ี
ประสทิธภิาพ
มากขึน้ 

กอง
การศกึษา 

รวม  13  โครงการ 5,260,000 5,260,000 5,260,000 5,260,000 5,260,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่2 : ดา้นสังคมและคณุภาพชวีติ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
3.ยทุธศาสตร ์: ดา้นการพัฒนาการศกึษา การกฬีา นันทนาการและสง่เสรมิศลิปวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิน่ 
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
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1 โครงการแขง่ขันกฬีา
โคกสงูเกมส ์

เพือ่สง่เสรมิให ้
ประชาชนเลน่
กฬีาและมี
สขุภาพ
รา่งกายที่
สมบรูณ์
แข็งแรง 

จัดกจิกรรม/
โครงการฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน 
รอ้ยละ 80 
เขา้รว่ม
กจิกรรม/
โครงการฯ 

ประชาชนมี
สขุภาพ
รา่งกาย
แข็งแรงมาก
ขึน้ 

กอง
การศกึษา 

2 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานตร์ดน ้าขอพร
ผูส้งูอาย ุ

เพือ่อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดี
งาม 

จัดกจิกรรม/
โครงการงาน
ประเพณี
สงกรานตร์ดน ้า
ขอพรผูส้งูอาย ุ

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รอ้ยละ 50 
ของผูส้งูอายุ
เขา้รว่ม
กจิกรรม/
โครงการฯ 

ประชาชน 
ผูส้งูอายมุี
จติส านกึใน
การอนุรักษ์
ประเพณีของ
ทอ้งถิน่มาก
ขึน้ 

กอง
การศกึษา 

3 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

เพือ่อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดี
งามของ
ทอ้งถิน่ 

จัดกจิกรรม/
โครงการฯ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 รอ้ยละ 60 
ของ
ประชาชนใน
การมสีว่น
รว่มตาม
โครงการ 

ประชาชน มี
จติส านกึใน
การอนุรักษ์
ประเพณีของ
ทอ้งถิน่มาก
ขึน้ 

กอง
การศกึษา 

4 โครงการประเพณีวัน
เขา้พรรษา 

เพือ่ใหอ้นุรักษ์
และสง่เสรมิ
ประเพณี
วัฒนธรรมให ้
คงอยูส่บืไป 

จัดกจิกรรม/
โครงการงาน
ประเพณีวัน
เขา้พรรษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอ้ยละ 60 
ของ
ประชาชนใน
การมสีว่น
รว่มโครงการ 

ประชาชน มี
จติส านกึใน
การอนุรักษ์
ประเพณีของ
ทอ้งถิน่มาก
ขึน้ 

กอง
การศกึษา 

5 โครงการประเพณีบญุ
พระเวส 

เพือ่อนุรักษ์
และสง่เสรมิ
ประเพณี
วัฒนธรรม
ทอ้งถิน่ 

สง่เสรมิจัด
กจิกรรม
ประเพณีบญุ
พระเวส 
 
 
 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน 
รอ้ยละ 60 
เขา้รว่ม
โครงการ 

ประชาชน มี
จติส านกึใน
การอนุรักษ์
ประเพณีของ
ทอ้งถิน่มาก
ขึน้ 

กอง
การศกึษา 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่2 : ดา้นสังคมและคณุภาพชวีติ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
3.ยทุธศาสตร ์: ดา้นการพัฒนาการศกึษา การกฬีา นันทนาการและสง่เสรมิศลิปวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิน่ 
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
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6 โครงการอดุหนุนการ
แขง่ขันกฬีากลุม่
โรงเรยีนต าบลโคกสงู 

เพือ่สง่เสรมิ
เด็กนักเรยีนให ้
มี
ความสามารถ
ดา้นกฬีา ใช ้

เวลาวา่งให ้
เกดิประโยชน ์
และมสีขุภาพ
รา่งกาย
แข็งแรง 
 

อดุหนุน
งบประมาณให ้
กลุม่โรงเรยีน
ในเขตต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรยีนใน
ต าบล รอ้ย
ละ100ไดรั้บ
การสง่เสรมิ
ดา้นกฬีา  

เด็กนักเรยีนให ้
มี
ความสามารถ
ดา้นกฬีา ใช ้

เวลาวา่งให ้
เกดิประโยชน ์
และมสีขุภาพ
รา่งกาย
แข็งแรงมาก
ขึน้ 

กอง
การศกึษา 

7 อดุหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีขึน้เขาพนมรุง้ 

เพือ่อดุหนุนที่
ท าการ
ปกครอง
จังหวัดบรุรัีมย์
ในการรว่ม
อนุรักษ์
ศลิปวัฒนธรรม
ประเพณี 

อดุหนุนทีท่ า
การปกครอง
จังหวัดบรุรัีมย์
ด าเนนิงานตาม
โครงการ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอ้ยละ 100 
อดุหนุน
โครงการจัด
งานประเพณี
ขึน้เขาพนม
รุง้ 

สง่เสรมิ
ศลิปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดี
งามของ
ทอ้งถิน่ 

กอง
การศกึษา 

8 อดุหนุนโครงการงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
ของดเีมอืงหนองกี ่

เพือ่เป็นการสบื
สาน
ศลิปวัฒนธรรม
พืน้เมอืงและ
เป็นการ
สง่เสรมิอาชพี
ของประชาชน
อ าเภอ 
หนองกี ่

อดุหนุนอ าเภอ
หนองกี่
ด าเนนิงานตาม
โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอ้ยละ 100 
อดุหนุน
โครงการงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ของดเีมอืง
หนองกี ่
 

สบืสาน
ศลิปวัฒนธรรม
พืน้เมอืงและ
เป็นการ
สง่เสรมิอาชพี
ของประชาชน
อ าเภอ 
หนองกีใ่หด้ี
ขึน้ 

กอง
การศกึษา 

 

 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่2 : ดา้นสังคมและคณุภาพชวีติ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
3.ยทุธศาสตร ์: ดา้นการพัฒนาการศกึษา การกฬีา นันทนาการและสง่เสรมิศลิปวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิน่ 
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
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เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

9 อดุหนุนสมาคมคน
ทอ้งถิน่หนองกี ่
 
 

เพือ่เป็น
หน่วยงาน
กลางในการ
สือ่สัมพันธแ์ละ
ชว่ยเหลอื
เกือ้กลูซึง่กัน
และกันในหมู่
ขา้ราชการ
ทอ้งถิน่
ลกูจา้งประจ า
พนักงานจา้ง
ประจ า
พนักงานจา้ง
รวมทัง้การจัด
กจิกรรมตา่งๆ
ดา้นการ
สง่เสรมิพฒันา
ทักษะ
ความสามารถ
และศักยภาพ
ของบคุลากร
ทอ้งถิน่ 

อดุหนุน อบต.
บกุระสัง
ด าเนนิงานตาม
โครงการฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอ้ยละ 100 
สมาคมคน
ทอ้งถิน่
หนองกี ่
 

ขา้ราชการ
ทอ้งถิน่
ลกูจา้งประจ า 
พนักงานจา้ง
ไดรั้บ
ประโยชนใ์น
ดา้นการ
ชว่ยเหลอื
เกือ้กลูซึง่กัน
และกัน 

กอง
การศกึษา 

10 โครงการแขง่ขันกฬีา
ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัด
โคกสงู(โคกสงูคขูาด) 
 

เพือ่จัดการ
แขง่ขันกฬีา
ภายในศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก
วัดโคกสงู 
(โคกสงูคขูาด) 
 

เด็กเล็กวัดโคก
สงู 
(โคกสงูคขูาด) 
จ านวน 104 
คน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กเล็กวัด
โคกสงู 
(โคกสงูคู
ขาด) 
จ านวน 104 
คน 
มสีขุภาพ 
พลานามัยที่
ด ี

เด็กเล็กไดรั้บ
การสง่เสรมิให ้
มคีวามสามัคคี
และมสีขุภาพ
พลานามัยทีด่ี
มากขึน้ 

กอง
การศกึษาฯ 

รวม  10  โครงการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000    

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่3 ดา้นการพัฒนาเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม 
4.ยทุธศาสตร ์: ดา้นการพัฒนาอาชพีและสง่เสรมิการเกษตร 
4.1 แผนงานการเกษตร 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าด
วา่จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 

โครงการปลกูป่าเฉลมิ
พระเกยีรตฯิ 

เพือ่เพิม่พืน้ทีป่่า
ในชมุชนและ
สรา้งรายได ้
ใหก้ับประชาชน 

เพือ่เพิม่พืน้ที่
ป่าในชมุชน
และสรา้ง
รายไดใ้หก้ับ
ประชาชน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
พืน้ทีป่่า
เพิม่ขึน้ 

พืน้ทีป่่าใน
เขตต าบล
โคกสงู
เพิม่ขึน้ 

ส านักปลัด 

2 

โครงการสง่เสรมิการ
ปลกูป่าในชมุชน 

เพือ่เพิม่พืน้ทีป่่า
ในชมุชนและ
สรา้งรายได ้
ใหก้ับประชาชน 

ปลกูป่าชมุชน
ในพืน้ที่
หมูบ่า้น/ชมุชน
ในต าบลโคก
สงู 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
พืน้ทีป่่า
เพิม่ขึน้ 

จ านวนป่า
ไมเ้พิม่มาก
ขึน้ 

ส านักปลัด 

3 โครงการสง่เสรมิการ
แปรรปูผลผลติทาง
การเกษตร 

เพือ่สง่เสรมิการ
แปรรปูผลผลติ
ทางการเกษตร
ใหแ้กป่ระชาชน
ในต าบลโคกสงู 

สง่เสรมิการ
แปรรปูผลผลติ
ทางการเกษตร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 
รอ้ยละ 5 
เขา้รว่ม
โครงการ 

ประชาชนมี
อาชพี มี
รายได ้
เพิม่ขึน้ 

ส านักปลัด 

4 โครงการอบรมปลกูผกั
พันธุพ์ืน้เมอืง 

เพือ่ใหค้วามรูใ้น
เรือ่งการปลกู
พชืผกัพันธุ์
พืน้เมอืงบนพืน้
ฐานเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

จัดกจิกรรม/
อบรมตาม
โครงการฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 
รอ้ยละ 5 
เขา้รว่ม
โครงการ 

ประชาชนมี
อาชพี มี
รายได ้
เพิม่ขึน้ 

ส านักปลัด 

5 โครงการสง่เสรมิการ
บ ารงุดนิแบบเกษตร
อนิทรยี ์

เพือ่ปรับปรงุ
คณุภาพดนิแบบ
ย่ังยนื ลดการใช ้

สารเคม ี

จักฝึกอบรม
ตามโครงการฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 พืน้ดนิใน
ต าบล รอ้ย
ละ 50 บ ารงุ
ดนิแบบ
เกษตร
อนิทรยี ์

คณุภาพดนิ
ดขีึน้ 
ประชาชน
ลดรายจา่ย
ในการซือ้
ปุ๋ ยเคม ี

ส านักปลัด 

6 โครงการอบรมปศสัุตว์
อาสา 

เพือ่มปีศสัุตว์
อาสาคอยดแูล 
ใหค้ าปรกึษาดา้น
ปศสัุตวภ์ายใน
ต าบล 

จัดกจิกรรม/
อบรมตาม
โครงการฯ 

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 รอ้ยละ 80 
ของ
ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการฯ
ไดรั้บความรู ้
เพิม่มากขึน้ 

ปศสัุตว์
อาสาประจ า
ต าบลโคก
สงูมคีวามรู ้
มศัีกยภาพ
ในการ
ท างานเพิม่
มากขึน้ 

ส านักปลัด 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่3 ดา้นการพัฒนาเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม 
4.ยทุธศาสตร ์: ดา้นการพัฒนาอาชพีและสง่เสรมิการเกษตร 
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4.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าด
วา่จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการสง่เสรมิการ
ผลติปุ๋ ยชวีภาพและน ้า
หมักชวีภาพ 

เพือ่ใหค้วามรูใ้น
การผลติปุ๋ ยหมัก
ชวีภาพและน ้า
หมักชวีภาพ ลด
รายจา่ยจากการ
ซือ้ปุ๋ ยเคม ี

จัดฝึกอบรม
ตามโครงการ
สง่เสรมิการ
ผลติปุ๋ ยหมกั
ชวีภาพและน ้า
หมักชวีภาพ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอ้ยละ 80 
ของ
ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการฯ
ไดรั้บความรู ้
เพิม่มากขึน้ 

ประชาชน
ลดรายจา่ย
จากการซือ้
ปุ๋ ยเคมแีละ
ผลติปุ๋ ย
ชวีภาพและ
น ้าหมัก
ชวีภาพใช ้

เองใน
ครัวเรอืน 

ส านักปลัด 

8 โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพชือัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด ารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี
(อพ.สธ.) 
 

1.ใหเ้ขา้ใจและ
เห็นความส าคัญ
ของพันธุกรรม
พชืและ
ทรัพยากร 
2.ใหร้ว่มคดิ รว่ม
ปฏบิัต ิจนเกดิ
ประโยชนถ์งึ
มหาชนชาวไทย 
3.ใหม้รีะบบ
ขอ้มลูพันธกุรรม
พชืและ
ทรัพยากร สือ่ถงึ
กันไดท่ั้วประเทศ 

ด าเนนิงานตาม
โครงการฯ 
ตาม 3 กรอบ 8 
กจิกรรม 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  3 กรอบ 8 
กจิกรรม 

อนุรักษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากร
พันธกุรรม
พชืและ
ทรัพยากร
ใหเ้กดิ
ประโยชน์
อยา่งยั่งยนื 

ส านักปลัด 

รวม  8  โครงการ 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000    

 

 

 
 
 

 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 
ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 
อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
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1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการขดุลอกคลอง
อสีานเขยีว บา้นคขูาด 
หมูท่ี ่2 จากใตห้นอง
ใหญ ่ถงึบา้นสระตะเคยีน 
หมูท่ี ่7 

เพือ่ให ้
ประชาชนมนี ้า
ใชใ้น
การเกษตร
อยา่งท่ัวถงึ 

ขดุลอกคลอง
สง่น ้า ตาม
แบบที ่อบต.
ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน 
รอ้ยละ 10 มี
น ้าเพยีงพอ
แก่
การเกษตร 

ประชาชนมี
น ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอใน
ฤดแูลง้ และ
เพยีงพอใน
การท า
การเกษตร 

กองชา่ง 

2 โครงการขดุลอกสระ 
หนองหัวชา้ง   
บา้นโคกสงู หมู ่1 

เพือ่ให ้
ประชาชนมี
แหลง่น ้า
เพยีงพอ
ส าหรับใชใ้น
การอปุโภค
บรโิภค 

ขดุลอกสระ
หนองหัวชา้ง
ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ประชาชน
รอ้ยละ 80 มี
น ้าเพยีงพอ
ส าหรับใชใ้น
การอปุโภค
บรโิภค 

ประชาชนมี
น ้าใชใ้นการ
อปุโภค
บรโิภค 

กองชา่ง 

3 โครงการขดุลอกคลอง
อสีานเขยีว หมูท่ี ่1 บา้น
โคกสงู (ทางทศิเหนือ) 
จากสามแยก
ถนนลาดยาง 4019   
ถงึหนองมะเกลอื 
 

เพือ่ขดุลอก
คลองใหล้กึลง
และกวา้ง
กวา่เดมิ เพือ่
ใชใ้นการกัก
เกบ็น ้าไวใ้ชใ้น
การเกษตร 
 

ขดุลอกคลอง
ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มคีลอง
ส าหรับกกั
เกบ็น ้า รอ้ย
ละ 80 มนี ้า
ใชใ้น
การเกษตร
เพยีงพอ 

ประชาชนมี
น ้าใชใ้น
การเกษตร
อยา่ง
เพยีงพอใน
ฤดแูลง้ 

กองชา่ง 

4 โครงการกอ่สรา้งราง
ระบายน ้าตัวว ี 
บา้นโคกสงู หมูท่ี ่1จาก
สีแ่ยกกลางหมูบ่า้นหนา้
บา้น 
ครพูชิามน  สภุาถงึ
ประปาวัดบา้นโคกสงู 
 
 

เพือ่ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้าทว่ม
ขังในพืน้ที ่ 

กอ่สรา้งราง
ระบายน ้า 
ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระบายน ้าได ้
รวดเร็ว รอ้ย
ละ70 

สามารถ
ระบายน ้าได ้
รวดเร็วน ้าไม่
ทว่มขังใน
พืน้ที ่ 

กองชา่ง 

 

 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 

ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์
ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
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1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสง
ค ์

เป้าหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการกอ่สรา้งราง
ระบายน ้าตัวว ี
หมูท่ี ่2  บา้นคขูาด 
ชว่งที ่1 จากบา้นนาย
บญุรอด  ปัตถานะ ถงึ
หนองใหญ ่ชว่งที ่2 
จากศาลากลางหมู ่
บา้นคขูาดถงึหนอง
ใหญ่ ชว่งที ่3 จาก 
บา้นครจูงรัก ยิม้ผ ุ
ถงึหนองใหญ ่

เพือ่ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่ 

กอ่สรา้งรางระบาย
น ้าตัววี 
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบายน ้าได ้
รวดเร็ว รอ้ย
ละ70 

สามารถ
ระบายน ้าได ้
รวดเร็วน ้าไม่
ทว่มขังใน
พืน้ที ่ 

กองชา่ง 

6 โครงการกอ่สรา้งราง
ระบายน ้าตัวว ี
บา้นโนนสวรรค ์ 
หมูท่ี ่3นายสมศร ี
เทยีมจันทรถ์งึสาม
แยก อบต. บรเิวณที่
นางเสรมิศร(ีกอ่สรา้ง
ทัง้ 2ดา้น) ชว่งที ่2 

จากสีแ่ยกบา้นนาย
สมศร ีเทยีมจันทรถ์งึ
สระคกึฤทธิ ์
 

เพือ่ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

กอ่สรา้งรางระบาย
น ้า ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระบายน ้าได ้
รวดเร็วรอ้ย
ละ 5 

สามารถ
ระบายน ้าได ้
รวดเร็ว น ้า
ไมท่ว่มขังใน
พืน้ที ่

กองชา่ง 

7 โครงการอดุหนุนการ
ไฟฟ้าอ าเภอหนองกี่
ขยายเขตไฟฟ้า จาก 
บา้น 
นายกวา่ง  สนทิกลาง 
ถงึนานายนพ  จ าเนียร
กรู หมูท่ี ่7  
บา้นสระตะเคยีน  
 
 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
มไีฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ 

ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าตาม
แบบที ่อบต.ก าหนด 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอ้ยละ 100 
ของ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ  

กองชา่ง 

 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 

ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์
ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
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ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสง
ค ์

เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการอดุหนุนการ
ไฟฟ้าอ าเภอหนองกี่
ขยายเขตไฟฟ้า จาก 
ทีบ่า้น 
นางโสภา  สนิสพุรรณ ์
สิน้สดุถงึทีน่านายแพง  
เสนนอก  
หมูท่ี ่8 บา้นหนอง
นกเขา  
 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
มไีฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ 

ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า
ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอ้ยละ 100 
ของ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ  

กองชา่ง 

9 โครงการอดุหนุนการ
ไฟฟ้าอ าเภอหนองกี่
ขยายเขตไฟฟ้า จาก 
ทีน่ายสดุใจ  สอน 
ไธสง 
ถงึทีน่ายทว ี เดชด ี
หมูท่ี ่8 บา้น 
หนองนกเขา  
 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
มไีฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ 

ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า
ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 100 
ของ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ  

กองชา่ง 

10 

โครงการวางทอ่ คสล.
พรอ้มเทคอนกรตีดาด
หนา้ทอ่คลองอสีานเขยีว
บา้นคขูาด หมูท่ี ่2 

เพือ่กกัเกบ็
น ้าและ
ระบายน ้า 

วางทอ่ คสล. 
พรอ้มเท
คอนกรตี ตาม
แบบที ่อบต.
ก าหนด 

90,000 

 
 
 
 
90,000 

 
 
 
 
90,000 

 
 
 
 
90,000 

 
 
 
 
90,000 

มทีอ่ไว ้
ส าหรับกกั
เกบ็น ้าและ
ระบายน ้าทีม่ี
ประสทิธภิาพ
เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 40 ของ
เป้าหมาย
โครงการ 

มทีอ่
คอนกรตีไว ้
ส าหรับกกั
เกบ็น ้าและ
ระบายน ้าทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

กองชา่ง 

11 โครงการขดุลอกคลอง
อสีานเขยีว หมูท่ี ่5 บา้น
โนนสมบรูณ ์จากนานาย
สายมติร คาดบัวถงึนา
นายส ารวย จติรสม 
 

 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลมี
แหลง่น ้าใช ้

เพยีงพอ 

ขดุลอกสระน ้า
ตามแบบที่
ก าหนด 

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

ประชาชน 
รอ้ยละ 80 มี

น ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ 

ประชาชนมี
น ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอใน
ฤดแูลง้ 

กองชา่ง 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 
ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 
อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
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1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสง
ค ์

เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

12 โครงการกอ่สรา้งราง
ระบายน ้าตัววหีมูท่ี ่8 

บา้นหนองนกเขา จาก
ทางเขา้หมูบ่า้นบรเิวณ
บา้นนายชะลอ วเิศษรัมย์
ถงึสดุหมูบ่า้นบรเิวณบา้น
นายนอ้ย นาอดุม  
 

เพือ่ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่ 

กอ่สรา้งราง
ระบาย ตามแบบ
ที ่อบต.ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

ระบายน ้าได ้
รวดเร็วรอ้ย
ละ 5 

สามารถ
ระบายน ้าได ้
รวดเร็ว น ้า
ไมท่ว่มขังใน
พืน้ที ่

กองชา่ง 

13 โครงการกอ่สรา้งราง
ระบายน ้ารปูตัวว ี

หมูท่ี ่1 บา้นโคกสงู 

จากบา้นนายวโิรจน ์บตุร
พรม ถงึสระวัด 
  

เพือ่ใหม้ี
ระบบระบาย
ทีไ่ด ้
มาตรฐาน 

กอ่สรา้งราง
ระบายน ้าทีไ่ด ้
มาตรฐานตาม
แบบที ่อบต.
ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
ระบบระบาย
น ้าทีไ่ด ้
มาตรฐาน 

ระบายน ้าที่
ทว่มขังได ้
อยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

กองชา่ง 

14 โครงการกอ่สรา้งราง
ระบายน ้าตัววหีมูท่ี ่5 

บา้นโนนสมบรูณ ์

จากบา้น 
นายเหง่า ปิตาโส  
ถงึบา้นนายสอน ชัยบตุร  
 
 
 

เพือ่ใหม้ี
ระบบระบาย
ทีไ่ด ้
มาตรฐาน 

กอ่สรา้งราง
ระบายน ้าทีไ่ด ้
มาตรฐานตาม
แบบที ่อบต.
ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

มรีะบบ
ระบายน ้าที่
ไดม้าตรฐาน 

ระบายน ้าที่
ทว่มขังได ้
อยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

กองชา่ง 

15 โครงการกอ่สรา้งราง
ระบายน ้าตัววหีมูท่ี ่5 

บา้นโนนสมบรูณจ์าก
บา้นนายทงศร ีถาบญุศรี
ถงึบา้นนางสลวย ปังส ี 
 
 
 

เพือ่ใหม้ี
ระบบระบาย
ทีไ่ด ้
มาตรฐาน 

กอ่สรา้งราง
ระบายน ้าทีไ่ด ้
มาตรฐานตาม
แบบที ่อบต.
ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
มรีะบบ
ระบายน ้าที่
ไดม้าตรฐาน 

ระบายน ้าที่
ทว่มขังได ้
อยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

กองชา่ง 

 

 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 

ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์
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ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสง
ค ์

เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

16 โครงการกอ่สรา้งราง
ระบายน ้าตัววหีมูท่ี ่5 

บา้นโนนสมบรูณ ์

จากสีแ่ยกกลางหมูบ่า้น 
ถงึสีแ่ยกบา้นนายถม หมู่
ที ่5 บา้นโนนสมบรูณ ์

 
 

เพือ่ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

กอ่สรา้งราง
ระบายน ้าทีไ่ด ้
มาตรฐานตาม
แบบที ่อบต.
ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

มรีะบบ
ระบายน ้าที่
ไดม้าตรฐาน 

ระบายน ้าที่
ทว่มขังได ้
อยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

กองชา่ง 

17 อดุหนุนการไฟฟ้าอ าเภอ
หนองกีข่ยายเขตไฟฟ้า 
หมูท่ี ่1 บา้นโคกสงูจาก
ทีด่นินายพชิติ  วงศา
จันทร ์ จดุสิน้สดุถงึเมรุ
วัดโคกสงู   

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
มไีฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ
อ าเภอหนอง
กีข่ยายเขต
ไฟฟ้า หมูท่ี ่
1 บา้นโคก
สงู 

อดุหนุนการ
ไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาคอ าเภอ
หนองกี ่ 
ระยะทาง 600 
เมตร 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอ้ยละ 100 
ของ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ 

กองชา่ง 

18 โครงการอดุหนุนการ
ไฟฟ้าอ าเภอหนองกี่
ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี ่2 
บา้นคขูาด 
ชว่งที ่1 จดุเริม่ตน้ ที่
นายสามารถ  
โสดาพัฒน ์จดุสิน้สดุ
ทีด่นินางอาลัย  ปะวะเค 
ระยะทาง 400 เมตร ชว่ง
ที ่2 จากลานกฬีา หมูท่ี ่
2 ถงึป่าชา้จนี 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
มใีชไ้ฟฟ้า
อยา่งท่ัวถงึ 

อดุหนุนการ
ไฟฟ้าอ าเภอ
หนองกีข่ยาย
เขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 150 
เมตร 

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 รอ้ยละ 100 
ของ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่ง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ 

กองชา่ง 

 

 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 
ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 
อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
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ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประส
งค ์

เป้าหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

19 โครงการอดุหนุนการ
ไฟฟ้าอ าเภอหนองกี่
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่
ที ่6 บา้นหนองหวา้
จากบา้นนายทองวัด  
สนุทวงษ์ ถงึนา 
นายด า ลอยพมิาย   

เพือ่ให ้
ประชาชน
มไีฟฟ้าใช ้

อยา่ง
ท่ัวถงึ 

อดุหนุนการไฟฟ้า
อ าเภอหนองกีข่ยาย
เขตไฟฟ้า ตามแบบ
ที ่อบต.ก าหนด 

125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 รอ้ยละ 100 
ของ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ 
 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ 

กองชา่ง 

20 โครงการอดุหนุนการ
ไฟฟ้าอ าเภอหนองกี่
ขยายเขตไฟฟ้าหมูท่ี ่
7 บา้นสระตะเคยีน
จากทางแยกบา้นนา
นายประมวล  พล
เดช ถงึคลองอสีาน
เขยีว 

เพือ่ให ้
ประชาชน
มไีฟฟ้าใช ้

อยา่ง
ท่ัวถงึ 

อดุหนุนการไฟฟ้า
อดุหนุนการไฟฟ้า
อ าเภอหนองกีข่ยาย
เขตไฟฟ้า ตามแบบ
ที ่อบต.ก าหนด 

95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 รอ้ยละ 100 
ของ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ 

กองชา่ง 

21 โครงการอดุหนุนการ
ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค
อ าเภอหนองกีข่ยาย
เขตไฟฟ้า หมูท่ี ่8 
บา้นหนองนกเขา
จากบา้น 
นางสงิห ์ ศรปีาน  
ถงึเมรวัุดบา้นหนอง
นกเขา   

เพือ่ให ้
ประชาชน
มไีฟฟ้าใช ้

อยา่ง
ท่ัวถงึ 

อดุหนุนการไฟฟ้า
สว่นภมูภิาคอ าเภอ
หนองกีข่ยายเขต
ไฟฟ้า ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รอ้ยละ 100 
ของ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ 

กองชา่ง 

22 โครงการขดุสระ 
วัดโคกสงู หมูท่ี ่1 
บา้นโคกสงู 

เพือ่ให ้
ประชาชน
ในต าบลมี
แหลง่น ้า
ใช ้

เพยีงพอ 

ขดุลอกสระน ้าขนาด
กวา้ง 45 เมตร ยาว 
100 เมตร ลกึ 4 
เมตร 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 - 
 

ประชาชน
รอ้ยละ 80 มี
น ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ 

ประชาชนมี
น ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอใน
ฤดแูลง้ 

กองชา่ง 

23 โครงการขดุเจาะบอ่
บาดาล  หมูท่ี ่1 
บา้นโคกสงู 

เพือ่ให ้
ประชาชน
มแีหลง่น ้า
เพิม่มาก
ขึน้ 

ขดุเจาะบอ่บาดาล
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด 

100,000 - - - - ประชาชน 
รอ้ยละ 100  
มนี ้าใช ้

เพยีงพอใน
ฤดแูลง้ 

ประชาชน 
มนี ้าใช ้

เพยีงพอใน
ฤดแูลง้ 

กองชา่ง 

 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 
ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 
อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
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ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

24 โครงการขดุลอก
คลองสง่น ้า  หมูท่ี ่
8 บา้นหนอง
นกเขา 
จากทีน่า 
นายนอ้ย นาอดุม 
จดุสิน้สดุทีค่ลอง
สระตะเคยีน 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มนี ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่ง
ท่ัวถงึ 

ขดุลอกคลองสง่
น ้าตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

180,000 
 

180,000 180,000 180,000 180,000 ประชาชน 
รอ้ยละ 60  
มนี ้าเพยีงพอ
แก่
การเกษตร 

ประชาชนมี
น ้าใชใ้น
การเกษตร
อยา่งท่ัวถงึ 

กองชา่ง 

25 โครงการขดุลอก
สระ(ขา้ง อบต.
โคกสงู) หมูท่ี ่3 
บา้นโนนสวรรค ์

เพือ่ใหป้ระชาชน
ในต าบลมแีหลง่
น ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ 

ขดุลอกสระน ้า
ขนาดกวา้ง 80 
เมตร ยาว 100 
เมตร ลกึ 5 เมตร 

- 
 

400,000 
 

- - - ประชาชน 
รอ้ยละ 80  
มนี ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ 

ประชาชนมี
น ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอใน
ฤดแูลง้ 

กองชา่ง 

26 โครงการวางทอ่ 
คสล. พรอ้มเท
คอนกรตีดาดบา้น
โคกสงู 
หมูท่ี ่1จากป่าชา้
บา้นโคกสงูถงึทีน่า
นายทวปี  พันธุอ์นิ
ป้อ  
 

เพือ่ใหม้ ี
ระบบสง่น ้าทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

วางทอ่ คสล. 
พรอ้มเทคอนกรตี
ดาดหนา้ทอ่ 
จ านวน 10 จดุ  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มรีะบบสง่น ้า
ทีไ่ด ้
มาตรฐาน 
รอ้ยละ 100 

มรีะบบสง่น ้า
ทีม่ี
ประสทิธภิาพ 
มากขึน้ 

กองชา่ง 

27 โครงการวางทอ่ 
คสล. พรอ้มเท
คอนกรตีดาดบา้น
คขูาด  หมูท่ี ่2 
จากทีน่า 
นายทวปี  พันธุอ์นิ
ป้อ ถงึหนองผอื 
 
 

เพือ่ใหม้ ี
ระบบสง่น ้า 
ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

วางทอ่ คสล. 
พรอ้มเทคอนกรตี
ดาดหนา้ทอ่ 
จ านวน 6 จดุ  

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 มรีะบบสง่น ้า
ทีไ่ด ้
มาตรฐาน 
รอ้ยละ 100 

มรีะบบสง่น ้า
ทีม่ี
ประสทิธภิาพ 
มากขึน้ 

กองชา่ง 

28 โครงการกอ่สรา้ง
ลานเดนิ-วิง่หนอง
ใหญ่ พรอ้มไฟ
สอ่งสวา่ง(ทางทศิ
ตะวันตก) บา้นคู
ขาด  หมูท่ี ่2 

เพือ่ใหป้ระชาชน
ในต าบลมสีขุ
ภายรา่งกาย
แข็งแรง 

กอ่สรา้งลานเดนิ-
วิง่หนองใหญ่ 
พรอ้มไฟสอ่งสวา่ง 
ขนาดกวา้ง 2 
เมตร ยาว 128 
เมตร 

- 200,000 - - - 
คณุภาพชวีติ
ของ
ผูใ้ชบ้รกิารดี
ขึน้ รอ้ยละ 
80 

ประชาชนใน
มสีขุภาพ
รา่งกาย
แข็งแรงขึน้ 

กองชา่ง 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 
ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 
อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
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ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

29 

โครงการปรับปรงุ
พืน้ทีส่ระน ้าหนอง
ใหญ(่ทางทศิใต)้ 
พรอ้มระบบไฟ 
บา้นคขูาด  หมูท่ี ่
2 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
ประโยชนจ์าก
ปรับปรับปรงุ
พืน้ทีส่ระ
หนองใหญใ่ห ้
เป็นตลาด
ชมุชน  ทีอ่อก
ก าลังกายฯลฯ 

ปรับปรงุพืน้ทีส่ระ
หนองใหญ(่ทาง
ทศิใต)้ ขาดกวา้ง 
8 เมตร ยาว 180 
เมตร  พรอ้มระบบ
ไฟ  

- 150,000 - - - 

คณุภาพชวีติ
ของ
ผูใ้ชบ้รกิารดี
ขึน้ รอ้ยละ 
80 

ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
ประโยชนใ์น
บรกิาร
สาธารณะ
และมรีายได ้
เพิม่มากขึน้ 

กองชา่ง 

30 โครงการวางทอ่
ระบายน ้า 
บา้นโคกสงู  
หมูท่ี ่1จากทีด่นิ
นายคา่ย  ยิม้ผ ุ

ถงึทีด่นิ 
นางอไุร  พัน
สมบัต ิ

เพือ่ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้าทว่ม
ขังในพืน้ที ่

ขดุวางทอ่ระบาย
น ้า ทอ่ขนาด
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง
ขนาด 0.30 เมตร    
จ านวน 220 ทอ่น 

- 200,000 - - - 
ระบายน ้าได ้
รวดเร็วรอ้ย
ละ 70 

สามารถ
ระบายน ้าได ้
รวดเร็ว น ้า
ไมท่ว่มขังใน
พืน้ที ่

กองชา่ง 

31 โครงการวางทอ่สง่
น ้า บา้นโคกสงู 
หมูท่ี ่1จากสระ
หนองขามถงึ 
สระวัดโคกสงู   

เพือ่ใหม้ ี
ระบบสง่น ้าทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

วางทอ่สง่ 
  pvc ขนาด 8 นิว้ 
จ านวน  350ทอ่น 

- 700,000 

- - - 

มรีะบบสง่น ้า
ทีไ่ด ้
มาตรฐาน 
รอ้ยละ 100 

มรีะบบสง่น ้า
ทีม่ี
ประสทิธภิาพ 
มากขึน้ 

กองชา่ง 

32 โครงการกอ่สรา้ง
ลานเดนิวิง่บรเิวณ
หนองใหญ่
(ทางดา้นทศิ
ตะวันออก)  
หมูท่ี ่2 บา้นคขูาด 
จากทางทศิ
ตะวันออกจาก
ถนนลาดยาง 
4019  
ขา้งอนามยั 

 เพือ่ให ้
ประชาชน 
ท ากจิกรรม
ตา่งๆเชน่ออก
ก าลังกาย 
พักผอ่นฯลฯ 

กอ่สรา้งลานเดนิวิง่ 
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด 
 

100,000 - - - - ประชาชน 
พงึพอใจใน
การ 
รับบรกิาร 
สาธารณะ 
รอ้ยละ 80 
 

ประชาชนมี
สขุภาพจติ
ใจดแีละ
สขุภาพ 
รา่งกาย
แข็งแรงสบื
เน่ืองจากการ
ไดท้ า
กจิกรรม
ตา่งๆ 

กองชา่ง 

 
 

 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 
ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 
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แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 
อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

33 โครงการกอ่สรา้ง
ลานกฬีาพรอ้ม
จัดซือ้เครือ่งออก
ก าลังกาย 
บา้นหนองหวา้  
หมูท่ี ่6บรเิวณคันคู
หนองแปน 

เพือ่ให ้
ประชาชน 
ท ากจิกรรม
ตา่งๆเชน่ออก
ก าลังกาย ฯลฯ 

กอ่สรา้งลานกฬีา
พรอ้มจัดซือ้เครือ่ง
ออกก าลังกาย 
ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 22 
เมตร 
 

150,000 - - - - ประชาชน 
พงึพอใจใน
การ 
รับบรกิาร 
สาธารณะ 
รอ้ยละ 80 
 

ประชาชนมี
สขุภาพจติ
ใจดแีละ
สขุภาพ 
รา่งกาย
แข็งแรงสบื
เน่ืองจากการ
ไดท้ า
กจิกรรม
ตา่งๆ 

กองชา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 

ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 
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แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 
อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

34 

โครงการตดิตัง้
โคมไฟสอ่ง
สวา่งพลังงาน
แสงอาทติย์
ภายในต าบล  

  

เพือ่ใหเ้กดิ
ความปลอดภัย
ในชวีติและ
ทรัพยส์นิ 

-บา้นโคกสงู หมู่
ท ี ่1 จ านวน 11 
ตน้  
จดุที ่1 บา้น
นางนวล พนิจิด ี

จดุที ่2 บา้นพอ่
ไหล ประทมุผา 
จดุที ่3 บา้นนาย
ธานี  ลาละคร 
จดุที ่4 ประปา
หนองหัวชา้ง  
จดุที ่5 บรเิวณ
สามแยกฟารม์หมู
นายสบุนิ  โพธิ์
ศาลา 
-จากทีน่า 

นายวโิรจน ์ บตุร
พรมถงึที ่ 
นายทองลา  สนิสุ
พรรณ ์
จ านวน 6 ตน้ 
-บา้นคูขาด หมูท่ ี ่
2 จ านวน 10 ตน้ 

-จากศาลากลาง
หมูบ่า้นถงึหนอง
ใหญ ่จ านวน 5 ตน้ 
-จากบา้น 
นายจงรัก  ยิม้ผ ุ
ถงึหนองใหญ่ 
จ านวน 5 ตน้ 
รวมจ านวน 10 ตน้ 
 

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 

ประชาชนผู ้
สัญจรรอ้ยละ 
80 ไดรั้บความ

สะดวก และ
ปลอดภัยใน
ชวีติและ
ทรัพยส์นิ 

เกดิความ
สะดวกใน
การสัญจร 
ปลอดภัยใน
ชวีติและ
ทรัพยส์นิ
มากขึน้ 

กองชา่ง 
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ตอ่ขอ้34./ 

-บา้นโนนสมบูรณ์ 

หมูท่ ี ่5 จ านวน 4 

ตน้ 

จดุที ่1 บรเิวณสาม

แยกบา้นนายสวา่ง 

ซอ่มรัมย ์

จดุที ่2 บา้นนายถม  

เพยีนอก ไปทาง

ศาลากลางหมูบ่า้น 

จ านวน 2 ตน้ 

จดุที ่3 บรเิวณบา้น

นายทองสกุ บญุด ี

บา้นโนนสวรรค ์ 
หมูท่ ี ่3 จ านวน 11 
ตน้ 
-จากบา้น 
นางทองแดง ถงึบา้น
นายสพุรรณ ์นลิ
จันทร ์จ านวน 4 ตน้ 
-จากบา้น 
นายสพุรรณ ์นลิ
จันทรถ์งึ 
สระคกึฤทธิ ์ 
จ านวน 3 ตน้ 
-จากบา้น 
นายส าราญ  ทอง
ภบูาลถงึบา้นนายสม  
ชัยรัตน ์
จ านวน 2 ตน้ 
-จากบา้น 
นายเสน  ชนะนอ้ย
ถงึบา้นนางพาน  
ทองภบูาล 
จ านวน 2 ตน้ 
รวมจ านวน 11 ตน้  
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ตอ่ขอ้34./ 

บา้นสะเดาหวาน 
หมูท่ ี ่ 4  จ านวน 6 
ตน้ 
-จากบรเิวณบา้น  
ผญ.สรุะเดชถงึถน
ลาดยางทางหลวง
แผน่ดนิ 2216 
จ านวน 3 ตน้ 
-จากบรเิวณหนา้ 
วัดบา้นสะเดาหวาน
ถงึถนนลาดยางทาง
หลวงแผน่ดนิ 2216  
จ านวน 3 ตน้ 
รวมจ านวน 6 ตน้ 
บา้นสระตะเคยีน 
หมูท่ ี ่7  
จ านวน 7 ตน้ 
-จากบรเิวณ 
บา้น ผญ.ธปกรณถ์งึ
บรเิวณบา้น 
นายจันทร ์ สนิสุ
พรรณ ์จ านวน 2 ตน้ 
-จากบรเิวณศาลา
กลางหมูบ่า้นถงึถงึ
บรเิวณบา้น 
นายพล  ศรคีนานุ
รักษ์ จ านวน 2 ตน้ 
-บรเิวณบา้น 
นายเรยีน  สวุรรณ์
นาค 
จ านวน 1 ตน้ 
-บรเิวณบา้น 
นางค าปุ่ น  บัวสอน 
จ านวน 1 ตน้ 
-บรเิวณบา้น 
นางยม  พรมน ้า  
จ านวน 1 ตน้ 
รวมจ านวน 7 ตน้  
รวมท ัง้ส ิน้ 49 ตน้ 
 

       

 

 
 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 

ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 
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แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 
อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประสง
ค ์

เป้าหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

35 โครงการยา้ยจดุ 
ตดิตัง้และ
ซอ่มแซมไฟฟ้า
สอ่งสวา่ง
พลังงาน
แสงอาทติย ์
ภายในต าบล
โคกสงู 

เพือ่ใหเ้กดิ
ความ
ปลอดภัยใน
ชวีติและ
ทรัพยส์นิ 

ยา้ยจดุ ตดิตัง้และ
ซอ่มแซมไฟฟ้าสอ่ง
สวา่งพลังงาน
แสงอาทติย ์ 
-บา้นหนองหวา้ หมู่
ท ี ่6 จ านวน 5 จดุ  
1.ยา้ยจากบรเิวณที่
บา้นนายภมร  เข็ม
โคตร 
ไปยังบรเิวณทีบ่า้น 
นายอทัุย  โสดาพัฒน ์  
2.ยา้ยจากบรเิวณที่
บา้น 
นางธนพร  มเีงนิลาด 
ไปยังบรเิวณทีบ่า้น 
นายสวา่ง  หอมวัน  
3.ยา้ยจากบรเิวณที่
บา้น 
นายค าสอน พันธ์
สมบัต ิ
ไปยังบรเิวณทีบ่า้น 
นายพรมล ี หอมวัน 
4.ยา้ยจากบรเิวณที่

บา้น 
นายสังเวยีน โพธิน์อก 
ไปยังบรเิวณทีบ่า้น 
นางทัศนีย ์ เดช
สายบัว 
5.ยา้ยจากบรเิวณที่
บา้นนายส าราญ สนิสุ
พรรณ ์
ไปยังบรเิวณทีบ่า้น 
นางมะล ิ ขันพันธ ์
 
 

510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 

ประชาชนผู ้
สัญจรรอ้ยละ 
80 ไดรั้บ

ความสะดวก 
และ
ปลอดภัยใน
ชวีติและ
ทรัพยส์นิ 

เกดิความ
สะดวกใน
การสัญจร 
ปลอดภัยใน
ชวีติและ
ทรัพยส์นิ
มากขึน้ 

กองชา่ง 
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ตอ่ ขอ้35 ./ 
 

-บา้นคูขาด หมูท่ ี ่2 
จ านวน 6 จดุ 
1.ยา้ยจากบรเิวณทีด่นิ 

นายสวุรรณด ีกองเงนินอก 
ไปยังบรเิวณทีด่นิ 
นายพรพสิทุธิ ์ปลัดกอง 
(ฟารม์จิง้หรดี) 
2.ยา้ยจากบรเิวณทีด่นิ 
นายบรรล ุค าภา 
ไปยังบรเิวณทีด่นิ 
นายบญุจันทร ์ ดอมไธสง 
3.ยา้ยจากหนองใหญ่  
ไปยังบรเิวณทีด่นิ 
นางมณี  พวงแกว้ 
4.ยา้ยจากหนองใหญ ่

ไปยังบรเิวณทีด่นิ 
นางค าพาน  กระดานลาด 
5. ยา้ยจากหนองใหญ ่
ไปยังบรเิวณทีด่นิ 
นายจงรักษ์  ยิม้ผ(ุปาก
ทางสามแยก) 
6.ยา้ยจากหนองใหญ ่
ไปยังบรเิวณทีด่นิ 
นายเจรญิ  ทา้วนอก 
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ตอ่ ขอ้35 ./ 
-บา้นโนนสมบูรณ์ หมูท่ ี ่5 
จ านวน 5 จดุ 

1.ยา้ยจากบรเิวณทีด่นิ 
นางจันทรเ์พญ็  ปะภา 
ไปยังบรเิวณทีด่นิ 
นายเชาวลติ  ทศมาศ 
2.ยา้ยจากบรเิวณทีด่นิ 

นางเสรมิศร ีอภวัิฒนพงศา 
ไปยังบรเิวณทีด่นิ 
นางเข็มด ีเนืองนลิ 
3.ยา้ยจากบรเิวณทีด่นิ 
นางธนพร บญุหวา่น  
ไปยังบรเิวณทีด่นิ 
นายประเสรฐิ เอกไธสง 
(ตรงขา้มแยกวงคท์พิา
ฟารม์) 
4.ยา้ยจากบรเิวณทีด่นิ 

นายเจน   วันสารัมย ์
ไปยังบรเิวณบา้น 
นายเหง่า  ปิตตาโส 
5.ยา้ยจากหนองใหญ ่
ไปยังบรเิวณทีด่นิ 
นางบญุรอด  แรมไธสง 
-บา้นโคกสงู หมูท่ ี ่1 
จ านวน 1 จดุ 
-ยา้ยจากบรเิวณทีด่นิ 

นายทา้ว   
ไปยังบรเิวณป้อมยามประจ า
หมูบ่า้น 
รวมท ัง้ส ิน้ 17 จดุ 
 
 

       

 

รวม  35  โครงการ 5,493,000 6,793,000 5,143,000 5,143,000 4,643,000    
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 
ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 
อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าด
วา่จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการซอ่มแซม
ถนนลาดยาง  
หมูท่ี ่1 บา้นโคกสงู 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดใ้ช ้

เสน้ทางในการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ซอ่มแซม
ถนนลาดยาง
ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน 
รอ้ยละ 80 
ไดรั้บการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจร
มากขึน้ 

กองชา่ง 

2 โครงการซอ่มแซม
ถนนลาดยาง  
หมูท่ี ่4 บา้นสะเดาหวาน 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดใ้ช ้

เสน้ทางในการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ซอ่มแซม
ถนนลาดยาง
ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน 
รอ้ยละ 80 
ไดรั้บการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจร
มากขึน้ 

กองชา่ง 

3 โครงการกอ่สรา้งถนน
ลกูรัง  บา้นโนนสมบรูณ ์
หมูท่ี ่5จากหลังคลอง
เสน้จักราชถงึนานายเพ็ง 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรับ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรังตามแบบ
ที ่อบต.
ก าหนด 

300,000 - - - - ประชาชน
รอ้ยละ 90 
ไดรั้บการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน 
ไดรั้บความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจร
มากขึน้ 

กองชา่ง 

4 โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้น
หนองหวา้ หมูท่ี ่ 6 
จากสามแยกสระหนอง
ไผ ่จดุสิน้สดุวัดอรณุโพธิ
ราษฎร ์
 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรับ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็กตามแบบ
ที ่อบต.
ก าหนด  

400,000 - - - - ประชาชน
รอ้ยละ 90 
ไดรั้บการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน 
ไดรั้บความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจร
มากขึน้ 

กองชา่ง 

5 โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ  
หมูท่ี ่1บา้นโคกสงู  
จากทีน่า 
นายใส  ยิม้ผ ุ ถงึทีน่า
นายพอน  ตับไธสง  

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน 
คสล.ตามแบบ
ที ่อบต.
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
รอ้ยละ 80 
ไดรั้บการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจร
มากขึน้  

กองชา่ง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 
ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 
อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าด
วา่จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

6 โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้น
คขูาด  หมูท่ี ่2จากบา้น
นางวไิล  นารนิทร ์ ถงึ
หนองผอื 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน 
คสล.  
ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
รอ้ยละ 80 
ไดรั้บการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจร
มากขึน้  

กองชา่ง 

7 โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก  
รอบหนองใหญ ่
บา้นคขูาด หมูท่ี ่2 
 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน 
คสล.ตามแบบ
ที ่อบต.
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
รอ้ยละ 80 
ไดรั้บการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจร
มากขึน้  

กองชา่ง 

8 โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก จาก
สีแ่ยกทีด่นิ 

นายบญุม ี เลศิจตพุรชัย 

ถงึสระหนองแปน บา้น
หนองหวา้ หมูท่ี ่6 

 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน 
คสล.ตามแบบ
ที ่อบต.
ก าหนด 

- 400,000 400,000 - - 

ประชาชน 
รอ้ยละ 80 

ไดรั้บการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจร
มากขึน้ 

กองชา่ง 

9 โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก  
บา้นนางดารณีุ พนูสวัสดิ ์
ถงึป่าชา้จนี 
บา้นคขูาด หมูท่ี ่2 
 
 
 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน 
คสล.ตามแบบ
ที ่อบต.
ก าหนด 

- 300,000 - - - ประชาชน
รอ้ยละ 80 
ไดรั้บการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจร
มากขึน้  

กองชา่ง 

10 โครงการซอ่มแซม 
ถนนลกูรัง  
บา้นโนนสวรรค ์ 
หมูท่ี ่3 จากเขต 
บา้นโนนสวรรค ์หมูท่ี ่3 
ถงึเสน้โนนส าราญต าบล
หว้ยหนิ อ.หนองหงส ์

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรังเสน้ตาม
แบบที ่อบต.
ก าหนด 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน
รอ้ยละ 80 
ไดรั้บการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจร
มากขึน้  

กองชา่ง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 
ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 
อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าด
วา่จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิ
บา้นสะเดาหวาน หมู่
ที ่4 จากทีด่นิ 

นายผัด  บัวไข ถงึ
ถนนลาดยาง 
 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน คสล.
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด 

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

ประชาชน 
รอ้ยละ 80 

ไดรั้บการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจร
มากขึน้ 

กองชา่ง 

12 โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็กบา้นสะเดา
หวาน หมูท่ี ่4 

จากบา้น 

นางจอ้ย บตุรวงค ์

ถงึประปา  
 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย  

กอ่สรา้งถนน คสล.
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด 

- 500,000 500,000 - - 

ประชาชน 
รอ้ยละ 80 

ไดรั้บการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจร
มากขึน้ 

กองชา่ง 

13 โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตี 

เสรมิเหล็ก (พรอ้ม
วางทอ่)บา้นโนน
สมบรูณ ์หมูท่ี ่5 

จากสีแ่ยกบา้น 
นางนวลจันทร ์
ประสทิธิน์อกถงึสดุ
เขตต าบลโคกสงูไป
ทาง ต.คลองเมอืง 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตี 

เสรมิเหล็กตามแบบ
ที ่อบต.ก าหนด 

1,000,000 - - - - 

ประชาชน 
รอ้ยละ 80 

ไดรั้บการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจร
มากขึน้ 

กองชา่ง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 

ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์
ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสง
ค ์

เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

14 โครงการกอ่สรา้งถนน
ลกูรังบา้นโนนสมบรูณ ์หมู่
ที ่5 จากทีด่นิ 

นายประสทิธิ ์ พรมมานอก 

ถงึหนองไทร  
 
 
 
 
 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน
ลกูรังจาก
หนองบกถงึ
หนองไทร 
บา้นโนน
สมบรูณ ์หมู่
ที ่5  

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

200,000 200,000 - - - 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรังตามแบบ
ที ่อบต.
ก าหนด 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

15 โครงการ 
ซอ่มแซมถนนลกูรัง บา้น
โนนสมบรูณ ์หมูท่ี ่5  

จากถนนใหญ่บรเิวณที ่
นางวันทอง ฉิมนอก      
ถงึนานายพวง ทศภกัดิ ์ 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทาง
ในการสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรังตามแบบ
ที ่อบต.
ก าหนด 

200,000 - 200,000 - - 

ประชาชน รอ้ย
ละ 80 ไดรั้บ

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

16 โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กบา้น
หนองหวา้ หมูท่ี ่6 

จากบา้นผูช้ว่ยจุน่ หอมวัน 

ถงึสามแยกไปฟารม์หม ู 
 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน 
คสล.ตามแบบ
ที ่อบต.
ก าหนด 

250,000 250,000 - - - 

ประชาชน รอ้ย
ละ 80 ไดรั้บ

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

17 โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กบา้น
หนองหวา้ หมูท่ี ่6  จาก

บา้นนายสนามชัย ลวงงาม
ถงึบา้นนางสวาส ชัยปร ุ 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน 
คสล.ตามแบบ
ที ่อบต.
ก าหนด 

250,000 250,000 - - - 

ประชาชน รอ้ย
ละ 80 ไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 
ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 
อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสง
ค ์

เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

18 โครงการซอ่มแซมถนน
ลกูรัง บา้นหนองหวา้ 

หมูท่ี ่6 จากทีด่นิ 

นายจันทา วักไธสง ถงึที ่
นายนอ้ย ปะททัิง  
 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทาง
ในการสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรังตามแบบ
ที ่อบต.
ก าหนด 

200,000 - - - - 

ประชาชน รอ้ย
ละ 80 ไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

19 โครงการกอ่สรา้งถนน
ลกูรัง จากประปาบา้น
หนองหวา้ถงึสามแยกทีด่นิ
นางทัศนีย ์เดชสายบัวบา้น
หนองหวา้ หมูท่ี ่6 

 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทาง
ในการสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรังตามแบบ
ที ่อบต.
ก าหนด 

- 300,000 - - - 

ประชาชน รอ้ย
ละ 80 ไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

20 
โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กรอบ
สระตะเคยีน หมูท่ี ่7  

 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน 
คสล.ตามแบบ
ที ่อบต.
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 - - 

ประชาชน รอ้ย
ละ 80 ไดรั้บ

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 

ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์
ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสง
ค ์

เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

21 โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กจาก
ทีด่นินายประหยัด  สอนไธ
สง ถงึสิน้สดุคลองอสีาน
เขยีวบา้นหนองนกเขา หมู่
ที ่8 
 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน 
คสล.ตามแบบ
ที ่อบต.
ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 - - 

ประชาชน รอ้ย
ละ 80 ไดรั้บ

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

22 โครงการซอ่มแซมถนน
ลกูรัง บา้นโนนสวรรค ์หมู่
ที ่3 ชว่งที ่1จากทีด่นินาย

สวัสดิ ์ ชา่งเหล็ก ถงึหนอง
ปักกิง่ชว่งที ่2 จากทีด่นิ

นายสวัสดิ ์ ชา่งเหล็ก ถงึ
ทีด่นินายชยงักรู ฝอยทอง  

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทาง
ในการสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย  

กอ่สรา้งถนน
ลกูรังตามแบบ
ที ่อบต.
ก าหนด 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 

ประชาชน รอ้ย
ละ 80 ไดรั้บ

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

23 โครงการกอ่สรา้ง
ถนนลาดยางจากหนา้
โรงเรยีนบา้นโคกสงูคขูาด 

ถงึสีแ่ยกศาลากลางบา้นคู
ขาด(หมูท่ี ่1 บา้นโคกสงู)  
 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย  

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง
ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 - - - 

ประชาชน รอ้ย
ละ 90 ไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

24 โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล.จากทีด่นินายสวุรรณ ์  
สนิสพุรรณ ์ถงึ 

นานายพอน ตับไธสง หมู่
ที ่1 บา้นโคกสงู         

 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้ง ถนน 
คสล.ตามแบบ
ที ่อบต.
ก าหนด 

250,000 250,000 250,000 - - 

ประชาชน รอ้ย
ละ 90 ไดรั้บ

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 

ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์
ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสง
ค ์

เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

25 โครงการกอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง  
บา้นสระตะเคยีน  
หมูท่ี ่7 จากหนา้วัดบา้น
สระตะเคยีนถงึเขตบา้น
โนนจันทา 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดใ้ช ้

เสน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง
ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

 
 
 

4,000,000 

- - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยรอ้ย
ละ100 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

26 โครงการกอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง  
บา้นโนนสวรรค ์ 
หมูท่ี ่3 จากสระคกึฤทธิถ์งึ
เขตบา้นโพธิท์อง 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดใ้ช ้

เสน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง
ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด  
 

 
 
 

10,000,000 

- - - - ประชาชนพงึ
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยรอ้ย
ละ100 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

27 

โครงการกอ่สรา้งถนน
ลกูรังรอบหนองหัวชา้ง 
หมูท่ี ่1 บา้นโคกสงู 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรังตามแบบ
ที ่อบต.
ก าหนด 

250,000 250,000 - - - 

ประชาชน รอ้ย
ละ 90 ไดรั้บ

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

28 โครงการซอ่มแซมลกูรัง
ไหลค่ลองจากใตห้นอง
ใหญ่ถงึสระตะเคยีน(หมูท่ี ่
2 บา้นคขูาด) 
 
 

 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรังตามแบบ
ที ่อบต.
ก าหนด 

ประชาชน รอ้ยละ 
90 ไดรั้บการสัญจร

สะดวกปลอดภยั 

กองชา่ง 

29 โครงการกอ่สรา้ง
ถนนลาดยางจากศาลา
กลางหมูบ่า้นถงึหนอง
ใหญ่ หมูท่ี ่2 บา้นคขูาด 
 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย  

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง
ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 - - 

ประชาชน รอ้ย
ละ 90 ไดรั้บ

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 
ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 
อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสง
ค ์

เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

30 โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล.หมูท่ี ่2 บา้นคขูาด 

จาก บา้นนายอุย้ พฤกษา
ถงึสนามกฬีา  
 
 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้ง ถนน 
คสล.ตามแบบ
ที ่อบต.
ก าหนด 

 
350,000 

- - - - 

ประชาชน รอ้ย
ละ 90 ไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

31 โครงการกอ่สรา้งประปาผวิ
ดนิหนองบญุนาก หมูท่ี ่4  
บา้นสะเดาหวาน 
 

 

เพือ่ให ้
ประชาชนมี
น ้าใช ้

เพยีงพอ  

กอ่สรา้ง/ 
ปรับปรงุระบบ
ประปาหมูบ่า้น 

3,000,000 - - - - 
ครัวเรอืนมี
ระบบน ้าประปา
ทีไ่ดม้าตรฐาน 

ประชาชนมนี ้าใช ้

อยา่งเพยีงพอ 

กองชา่ง 

32 โครงการซอ่มแซมถนน
ลกูรัง หมูท่ี ่5  
บา้นโนนสมบรูณ ์

จากฟารม์นางสมร ชมุนวน 
ถงึบา้นสระตะเคยีน  
 
 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย  

กอ่สรา้งถนน
ลกูรังตามแบบ
ที ่อบต.
ก าหนด 

200,000 - - 200,000 - 

ประชาชน รอ้ย
ละ 90 ไดรั้บ

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

33 โครงการจัดซือ้เครือ่ง
กรองน ้าประปาหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่5 บา้นโนนสมบรูณ ์
 
 
 
 

 

เพือ่ใหม้ี
เครือ่งกรอง
น ้าทีไ่ด ้
มาตรฐาน 

จัดซือ้เครือ่ง
กรองน ้าประปา
หมูบ่า้น 

500,000 - - - - 
คณุภาพของ
น ้าดขีึน้ 

ประชาชนมี
น ้าประปาทีส่ะอาด
เพยีงพอตอ่การ
อปุโภค บรโิภค 

กองชา่ง 

34 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรั 
งหมูท่ี ่6 บา้นหนองหวา้ 

จากนา 
นายสวัสดิ ์ทลุาไธสงถงึ
หนองมะเกลอื 
 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรังตามแบบ
ที ่อบต.
ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ประชาชน รอ้ย
ละ 90 ไดรั้บ

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 
ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 
อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติ
ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

35 โครงการซอ่มแซมถนน
ลกูรังหมูท่ี ่6  

บา้นหนองหวา้  
จากบา้นนางค าม ีป้องค า
ไหลถงึฟารม์หม ู

นายทองวัด สนุทวงษ์  
 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ซอ่มแซม
ถนนลกูรัง
ตามแบบที ่
อบต.
ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

ประชาชน รอ้ย
ละ 90 ไดรั้บ

การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

36 โครงการซอ่มแซมถนน
ลกูรังหมูท่ี ่7 บา้นสระ

ตะเคยีน 

จากสระตะเคยีน 

ถงึหนองผอื  
 

 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ซอ่มแซม
ถนนลกูรัง
ตามแบบที ่
อบต.
ก าหนด 

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

ประชาชน รอ้ย
ละ 90 ไดรั้บ
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

37 โครงการซอ่มแซมถนน
ลกูรังคันคลองอสีานเขยีว 
หมูท่ี ่1 บา้นโคกสงู 
จากถนนลาดยาง 
หมายเลข 4019 ถงึหนอง
มะเกลอื 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ซอ่มแซม
ถนนลกูรัง 
ขนาด กวา้ง 
4 เมตร ยาว 
3,410 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน 
รอ้ยละ 80  
ไดรั้บการ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

38 โครงการซอ่มแซมถนน
ลกูรัง  หมูท่ี ่1  
บา้นโคกสงู 
จากถนนลาดยาง 
หมายเลข 4019 ถงึที ่
นายนอ้ย สนิสพุรรณ ์

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ซอ่มแซม
ถนนลกูรัง 
ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 
800 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 
รอ้ยละ 80  
ไดรั้บการ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

39 โครงการซอ่มแซมถนน
ลกูรัง  หมูท่ี ่1 บา้นโคกสงู 
จากทีด่นิ  
นายสวุรรณ  สนิสพุรรณ ์
ถงึทีด่นิ 
นายสบุนิ  โพธิศ์าลา 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ซอ่มแซม
ถนนลกูรัง  
ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 
1,100 เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน 
รอ้ยละ 80  
ไดรั้บการ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 
ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 
อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติ
ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

40 โครงการกอ่สรา้งถนน
ลกูรัง(เสรมิดนิ) หมูท่ี ่1 
บา้นโคกสงู 
จากถนนลาดยาง 
หมายเลข 4019 ถงึทีด่นิ
นายสดุที ่  ประทมุผา  
 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน
ดนิพรอ้มลง
ลกูรัง(เสรมิ
ดนิ) ขนาด
กวา้ง 4 
เมตร ยาว 
450 เมตร 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ประชาชน 
รอ้ยละ 80  
ไดรั้บการ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

41 โครงการซอ่มแซมถนน 
คสล.  หมูท่ี ่1 บา้นโคกสงู 
จากบา้น 
นายจรติ  ดสีขุ ถงึบา้น 
นางสพุัตรา  ชัยเนียม 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ซอ่มแซม
ถนน คสล. 
ขนาดกวา้ง 
5 เมตร ยาว 
50 เมตร 
พรอ้มวาง
ทอ่ระบายน ้า 

200,000   - - - - ประชาชน 
รอ้ยละ 100  
ไดรั้บการ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

42 โครงการกอ่สรา้งถนนดนิ 
หมูท่ี ่2 บา้นคขูาด 
จากรอบหนองผอื ถงึทีด่นิ 
นายพรมมา  แทนนคร 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้ง 
ถนนดนิ 
ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 
1,555 เมตร 

150,000 150,000 - - - ประชาชน 
รอ้ยละ 80  
ไดรั้บการ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

43 โครงการซอ่มแซมถนน
ลกูรัง หมูท่ี ่3 
บา้นโนนสวรรค ์
จากทีด่นินางสพุรรณี  
ชนะนอ้ย 
ถงึทีด่นิ 
นายบญุเรยีม โสดาพัฒน ์

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ซอ่มแซม
ถนนลกูรัง  
จดุเริม่ตน้  
ขนาดกวา้ง 
4 เมตร  
ยาว 350 
เมตร 

- - 130,000 - - ประชาชน 
รอ้ยละ 80  
ไดรั้บการ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 
ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 
อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติ
ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

44 โครงการซอ่มแซมถนน
ลกูรัง  หมูท่ี ่4  
บา้นสะเดาหวาน 
จากถนนลาดยาง 
วัดสะเดาหวานถงึทีด่นิ 
นายทา  สนิสพุรรณ ์

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ซอ่มแซม
ถนนลกูรัง  
ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 
900 เมตร 

175,000 - - 175,000 - ประชาชน 
รอ้ยละ 80  
ไดรั้บการ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

45 โครงการซอ่มแซมถนน
ลกูรัง  หมูท่ี ่4  
บา้นสะเดาหวาน 
จากถนนลาดยางทาง
หลวงแผน่ดนิถงึเขต ต.
หนองชัยศร ี

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ซอ่มแซม
ถนนลกูรัง  
 ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 
1,200 เมตร 

- - 225,000 - - ประชาชน 
รอ้ยละ 80  
ไดรั้บการ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

46 โครงการซอ่มแซมถนน
ลกูรัง  หมูท่ี ่4  
บา้นสะเดาหวาน 
จากถนนลาดยางทาง
หลวงแผน่ดนิถงึ 
วัดป่าสะเดาหวาน 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ซอ่มแซม
ถนนลกูรัง  
ขนาดกวา้ง 
5 เมตร ยาว 
280 เมตร 

130,000 - 130,000 - - ประชาชน 
รอ้ยละ 80  
ไดรั้บการ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

47 โครงการกอ่สรา้งถนน
ลกูรัง หมูท่ี ่5 บา้นโนน
สมบรูณ ์
จากทีด่นินาย 
สมบรูณ ์ ค าวันดถีงึสดุเขต
บา้นสระตะเคยีน 
 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรัง  ขนาด
กวา้ง 4 
เมตร ยาว 
890 เมตร 

222,000 - - 222,000 - ประชาชน 
รอ้ยละ 80  
ไดรั้บการ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 
ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 
อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติ
ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

48 โครงการกอ่สรา้งถนน
ลกูรัง หมูท่ี ่5  
บา้นโนนสมบรูณ ์
จากคลองอสีานเขยีวถงึ
สามแยกหนองผอื บรเิวณ
ทีด่นินายอดุมศักดิ ์ ค าภา 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรัง ขนาด
กวา้ง 4 
เมตร ยาว 
900 เมตร 

170,000 - - 170,000 - ประชาชน 
รอ้ยละ 80  
ไดรั้บการ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

49 โครงการซอ่มแซมถนน
ลกูรัง หมูท่ี ่6  
บา้นหนองหวา้ 
จากบา้นนางเมตตา  นมิติร
ถงึปลายนานายบญุมาก  
ปะตังทาเน 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ซอ่มแซม
ถนนลกูรัง 
ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 
1,050 เมตร 

200,000 - - 200,000 - ประชาชน 
รอ้ยละ 80  
ไดรั้บการ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

50 โครงการซอ่มแซมถนน
ลกูรัง หมูท่ี ่6  
บา้นหนองหวา้ 
จากวัดบา้นหนองหวา้ถงึที่
นายประมวล  พานดวง
แกว้ 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ซอ่มแซม
ถนนลกูรัง 
ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว   
470 เมตร 

- - 200,000 - - ประชาชน 
รอ้ยละ 80  
ไดรั้บการ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

51 โครงการซอ่มแซมถนน
ลกูรัง หมูท่ี ่7  
บา้นสระตะเคยีน 
จากนา 
นางสาวบญุม ี ออไธสงถงึ
นา 
นางทองด ี กรึม่กระโทก 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ซอ่มแซม
ถนนลกูรัง 
ขนาดกวา้ง 
4 เมตร  
ยาว 1,250 
เมตร 

232,500 - 232,500 - 232,500 ประชาชน 
รอ้ยละ 80  
ไดรั้บการ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 
ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 
อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติ
ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

52 โครงการซอ่มแซมถนน
ลกูรัง หมูท่ี ่7  
บา้นสระตะเคยีน 
จากคลองอสีานเขยีว
บรเิวณทีน่า 
นายสดุชา  อนิทรน์อก ถงึ
หนองผอื 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ซอ่มแซม
ถนนลกูรัง 
ขนาดกวา้ง 
4 เมตร  
ยาว 800 
เมตร 

147,000 147,000 147,000 147,000 147,000 ประชาชน 
รอ้ยละ 80  
ไดรั้บการ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

53 โครงการซอ่มแซมถนน
ลกูรังคันคลองอสีานเขยีว 
หมูท่ี ่8  
บา้นหนองนกเขา 
จากถนนลาดยาง
หมายเลข 4019  ถงึทีด่นิ
นายพรมมา พรหลอ่ 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ซอ่มแซม
ถนนลกูรัง 
ขนาดกวา้ง 
4 เมตร  
ยาว 1,100 
เมตร 

- 200,000 - - 200,000 ประชาชน 
รอ้ยละ 80  
ไดรั้บการ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 
ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 
อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประส
งค ์

เป้าหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

54 โครงการ
ซอ่มแซม
ถนนลกูรัง
พรอ้มลง
ลกูรัง หมูท่ี ่
8 บา้นหนอง
นกเขา 
ชว่งที ่1 
จากทีด่นิ
นายนอ้ย  
นาอดุม ถงึ
ทีน่ายทว ี 
เดชด ี
ชว่งที ่2 
จากทีด่นิ
นายทว ี 
เดชด ีถงึที ่
นายส าล ี
เดชด ี
ชว่งที ่3 
จากที ่นาย
สดุใจ  สอน
ไธสง 

เพือ่ให ้
ประชาชน
ไดใ้ช ้

เสน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ซอ่มแซมถนนลกูรัง
พรอ้มลงลกูรัง  
ชว่งที ่1  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 
ชว่งที ่2  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 650 เมตร 
ชว่งที ่3 ขนาดกวา้ง 4 
เมตร  
ยาว 800 เมตร 
  

330,000 - - 330,000 - ประชาชน 
รอ้ยละ 80  
ไดรั้บการ 
สัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

55 โครงการ
เป่าลา้งบอ่
บาดาล
ภายใน
ต าบล 

เพือ่ให ้
ประชาชน
มแีหลง่น ้า
ใชใ้นการ
อปุโภค
บรโิภค
เพิม่มาก
ขึน้ 

เป่าลา่งบอ่บาดาล 
-หมูท่ี ่2 จ านวน 2 บอ่ 
-หมูท่ี ่4 จ านวน 2 บอ่ 
-หมูท่ี ่5 จ านวน 1 บอ่ 
-หมูท่ี ่6 จ านวน 3 บอ่ 
-หมูท่ี ่7 จ านวน 1 บอ่ 
-หมูท่ี ่8 จ านวน 3 บอ่ 
รวมจ านวน 12 บอ่ 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 ประชาชน 
รอ้ยละ 
100  
มนี ้าใช ้

เพยีงพอ
ในฤดแูลง้ 

ประชาชน 
มนี ้าใชเ้พยีงพอในฤดแูลง้ 

กองชา่ง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 
ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 
อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติ
ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

56 โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก 
บา้นคขูาด  หมูท่ี ่2  
จากบา้นนายสมพร  ทอง
งามจดุสิน้สดุทีด่นิ 
นายชัยยง  เพยีนอก 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตี
เสรมิเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 
3.50 เมตร  
ยาว 183 
เมตร  
 

350,000 - - - - ประชาชน 
รอ้ยละ 100  
ไดรั้บการ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

57 โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก 
บา้นคขูาด  หมูท่ี ่2 
จากบา้น 
นายสามารถ ทองหลอ่ 
ถงึทีบ่า้น 
นายสรุวทิย ์เทยีงอวน 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตี
เสรมิเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 
5 เมตร ยาว 
393 เมตร  
 

250,000 - 250,000 - - ประชาชน 
รอ้ยละ 100  
ไดรั้บการ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

58 โครงการกอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง 
บา้นโคกสงู   
หมูท่ี ่1 
จากสามแยกทีด่นิ 
นายพชิติ  วงศาจันทร ์ 
ถงึสีแ่ยกทีด่นิ 
นางสมควร  เครอืพมิาย 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัล
ตกิคอนกรตี 
ขนาดกวา้ง  
5 เมตร  
ยาว 470 
เมตร  
   

500,000 - 500,000 - 500,000 ประชาชน 
พงึพอใจใน
การ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยรอ้ย
ละ 100  
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

59 โครงการกอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง 
บา้นโคกสงู   
หมูท่ี ่1 
จากบา้นนายจรติ  ดสีขุ 
ถงึโรงเรยีนบา้นโคกสงู 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัล
ตกิคอนกรตี 
ขนาดกวา้ง 
5 เมตร  
ยาว 195 
เมตร  

250,000 - - - - ประชาชน 
พงึพอใจใน
การ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยรอ้ย
ละ 100  
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 
ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 
อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติ
ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

60 โครงการกอ่สรา้งถนนดนิ
พรอ้มลงลกูรัง บา้นโคกสงู 
หมูท่ี ่1 
จากทีด่นิ 
นางชืน่ เยีย่มมโนถงึทีด่นิ
นายสดุท ี  ประทมุผา 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน
ดนิพรอ้มลง
ลกูรัง ขนาด
กวา้ง 2 
เมตร  
ยาว 80 
เมตร 

100,000 - - - - ประชาชน 
พงึพอใจใน
การ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยรอ้ย
ละ 100  
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

61 โครงการกอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง บา้นคขูาด  
หมูท่ี ่2 
จากทีด่นิ 
นายสงวน แสนมั่น 
ถงึทีด่นิ 
นายภานชิ  ทศหลา้ 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัล
ตกิ 
คอนกรตี 
ขนาดกวา้ง 
3 เมตร  
ยาว 180 
เมตร  

- 135,000 - - - ประชาชน 
พงึพอใจใน
การ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยรอ้ย
ละ 100  
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

62 โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก  
บา้นโนนสวรรค ์  
หมูท่ี ่3 
จากบา้น 
นายสมศร ี เทยีมจันทร ์
ถงึสระน ้าคกึฤทธิ ์
 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตี
เสรมิเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 
5 เมตร  
ยาว 270 
เมตร  
 

- 350,000 
 

- - 350,000 
 

ประชาชน 
พงึพอใจใน
การ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยรอ้ย
ละ 100  
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

63 โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก  
บา้นโนนสวรรค ์  
หมูท่ี ่3 
จาก 
บา้นนายส าราญ ทอง
ภบูาล 
ถงึบา้น 
นายทองสกุ  ศรหีาบญุทัน 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตี
เสรมิเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 
4 เมตร  
ยาว 350 
เมตร  
 

- 300,000 
 

- - 300,000 
 

ประชาชน 
พงึพอใจใน
การ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยรอ้ย
ละ 100  
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 
ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 
อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

64 โครงการซอ่มแซมถนน
ลกูรัง  
บา้นโนนสวรรค ์  
หมูท่ี ่3 
จากสระน ้าคกึฤทธิถ์งึ
ทีด่นิ 
นายแสง  โพธิใ์ต ้
 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ซอ่มแซมถนน
ลกูรัง 
ขนาดกวา้ง 5 
เมตร  
ยาว  3,300 
เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน 
พงึพอใจใน
การ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยรอ้ย
ละ 100  
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

65 โครงการซอ่มแซมถนน
ลกูรัง บา้นสะเดาหวาน  
หมูท่ี ่4 
จากบา้นนางฉล ี ศรี
เมอืง 
ถงึทีด่นิ 
นางนติติา ฤทธิค์ง 
(ขา้งโรงสชิมุชน) 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ซอ่มแซมถนน
ลกูรัง 
ขนาดกวา้ง 4  
เมตร  
ยาว 180  
เมตร 

18,000 - - - - ประชาชน 
พงึพอใจใน
การ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยรอ้ย
ละ 100  
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

66 โครงการซอ่มแซมถนน
ลกูรัง บา้นสะเดาหวาน  
หมูท่ี ่4 
จากทางแยกบา้นนาง
กฤษณา  ขันเพช็ร  
ถงึแยกทีด่นิ 
นายผัด  บัวไข 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ซอ่มแซมถนน
ลกูรัง 
ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 160 
เมตร 
 

16,000 - - - - ประชาชน 
พงึพอใจใน
การ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยรอ้ย
ละ 100  
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

67 โครงการกอ่สรา้งระบบ
ประปาผวิดนิหอถังเหล็ก
เกบ็น ้ารปูทรงถว้ย 
แชมเปญ 
บา้นสะเดาหวาน  หมูท่ี ่
4 

เพือ่ให ้
ประชาชนมนี ้า
ใชเ้พยีงพอใน
การอปุโภค
บรโิภค  

กอ่สรา้งหอถัง
เหล็กเกบ็น ้า
รปูทรงถว้ย
แชมเปญ 
ขนาด 20 
ลกูบาศกเ์มตร
ตามรปูแบบที ่
อบต.ก าหนด
บรเิวณสระน ้า
หนองบญุนาค    

- 450,000 - - - 

ครัวเรอืนมี
ระบบน ้าประปา
ทีไ่ดม้าตรฐาน 

ประชาชนมนี ้าใช ้

เพยีงพอตอ่การ
อปุโภคและบรโิภค
เพิม่มากขึน้ 

กองชา่ง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 

ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์
ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติ
ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

68 โครงการซอ่มแซมถนน
ลกูรัง บา้นโนนสมบรูณ ์
หมูท่ี ่5จากถนนลาดยาง
หมายเลข 4019 บรเิวณที่
นายพเิชษฐ ์ เพยีนอก ถงึ
ฟารม์หม ู
นายสมศักดิ ์พรมมานอก 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ซอ่มแซม
ถนนลกูรัง  
ขนาดกวา้ง 
4 เมตร  
ยาว 750 
เมตร 

75,000 75,000 - - - ประชาชน 
พงึพอใจใน
การ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยรอ้ย
ละ 100  
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

69 โครงการซอ่มแซมถนน
ลกูรัง บา้นโนนสมบรูณ ์
หมูท่ี ่5จากถนนลาดยาง
บรเิวณทีด่นิ 
นายผจญ  เชอืกรัมย ์ถงึ
คลองหนองเต็ง 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ซอ่มแซม
ถนนลกูรัง  
ขนาดกวา้ง 
5 เมตร  
ยาว 1,000 
เมตร 

- 125,000 - - 125,000 ประชาชน 
พงึพอใจใน
การ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยรอ้ย
ละ 100  
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

70 โครงการซอ่มแซมถนน
ลกูรัง บา้นโนนสมบรูณ ์
หมูท่ี ่5จากถนนลาดยาง
บรเิวณทีน่ายอทัุย ฉมิ
จารย ์  ถงึหนองปักกิง่ 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ซอ่มแซม
ถนนลกูรัง  
ขนาดกวา้ง 
4 เมตร  
ยาว 1,400 
เมตร 

- 140,000 - - 140,000 ประชาชน 
พงึพอใจใน
การ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยรอ้ย
ละ 100  
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

71 โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก  
บา้นโนนสมบรูณ ์หมูท่ี ่5
จากถนนลาดยาง(เสน้
หนองเต็ง)บรเิวณทีด่นิ 
นายนาย  ยิม้ผถุงึบา้น 
นายณรงค ์ โสดรัมย ์ 
 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตี
เสรมิเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 
4  เมตร  
ยาว 90 
เมตร  
 

- - 90,000 - - ประชาชน 
พงึพอใจใน
การ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยรอ้ย
ละ 100  
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 
ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 
อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติ
ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

72 โครงการ ซอ่มแซมถนน
ลกูรังบา้นหนองหวา้  
หมูท่ี ่6 
จากทีด่นิ 
นายคณู  ป้องค าไหล 
ถงึสระหนองไผ ่
 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ซอ่มแซม
ถนนลกูรัง 
ขนาดกวา้ง 
3 เมตร ยาว 
320 เมตร 

24,000 - - 24,000 - ประชาชน 
พงึพอใจใน
การ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยรอ้ย
ละ 100  
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

73 โครงการกอ่สรา้งถนน
ลกูรังคันคลอง 
บา้นหนองนกเขา หมูท่ี ่8 
จากถนนลาดยาง
หมายเลข 4019 บรเิวณที ่
นายสมัย รัตนเวตกลู  ถงึ
ทีด่นินายพรมมา  พรหลอ่ 
 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรัง 
จดุเริม่ตน้ 
ขนาดกวา้ง 
4 เมตร  
ยาว 2,190 
เมตร 

200,000 - 200,000 - 200,000 ประชาชน 
พงึพอใจใน
การ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยรอ้ย
ละ 100  
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

74 โครงการซอ่มแซมถนน
ลกูรังบา้นหนองนกเขา หมู่
ที ่8 
จากถนนลาดยาง
หมายเลข 4019 ถงึคลอง
บรเิวณทีน่ายสดุใจ  สอน
ไธสง 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

ซอ่มแซม
ถนนลกูรัง 
ขนาดกวา้ง 
4 เมตร  
ยาว 1,500 
เมตร 

150,000 - - - - ประชาชน 
พงึพอใจใน
การ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยรอ้ย
ละ 100  
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 

75  
โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก  
บา้นสระตะเคยีน หมูท่ี ่7 
จากบา้น 
นายพล  ศรคีณานุรักษ์
จดุสิน้สดุทีด่นิ 
นายบญุม ี ถนอมกลาง 
 

เพือ่ให ้
ประชาชนได ้
ใชเ้สน้ทางใน
การสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตี
เสรมิเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 
4 เมตร  
ยาว 90 
เมตร  
 

200,000 - - - - ประชาชน 
พงึพอใจใน
การ 
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยรอ้ย
ละ 100  
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึน้ 

กองชา่ง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 

ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์
ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติ
ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

76 โครงการกอ่สรา้งประปา
หอถังเหล็กเกบ็น ้ารปูทรง
ถว้ยแชมเปญ  บา้นหนอง
หวา้ หมูท่ี ่6 

เพือ่ใหป้ระชน
มนี ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ 

กอ่สรา้ง
ประปาหอถัง
เหล็กเกบ็น ้า
รปูทรงถว้ย
แชมเปญ
ขนาด 20 
ลกูบาศก์
เมตร  
(สระหนอง
แปน) 
 

- 450,000 - - - ครัวเรอืนรอ้ย
ละ 100 มนี ้า
ใชเ้พยีงพอ 

ประชาชนมนี ้าใช ้

อยา่งเพยีงพอ 
กองชา่ง 

77 โครงการกอ่สรา้งระบบ
ผลติน ้าประปาดว้ย
พลังงานแสงอาทติย ์ 
บา้นหนองหวา้ หมูท่ี ่6 

เพือ่ให ้
ประชาชนมนี ้า
ใชเ้พยีงพอ  
ตอ่การอปุโภค
และบรโิภค 

กอ่สรา้ง
ระบบผลติ
น ้าประปา
ดว้ยพลังงาน
แสงอาทติย ์
ตามแบบที ่
อบต.
ก าหนด 
(สระหนอง
หวา้) 
 
 

- 250,000 - - - 

ครัวเรอืนมี
ระบบน ้าประปา
ทีไ่ดม้าตรฐาน 

ประชาชนมนี ้าใช ้

เพยีงพอตอ่การ
อปุโภคและบรโิภค
เพิม่มากขึน้ 

กองชา่ง 

78 โครงการกอ่สรา้งประปาผวิ
ดนิขนาดใหญ่ บา้นโคกสงู 
หมูท่ี1่ 

เพือ่ให ้
ประชาชนมนี ้า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ 

กอ่สรา้ง
ระบบประปา
ตามแบบที ่
อบต.
ก าหนด 

3,500,000 - - - - ครัวเรอืนรอ้ย
ละ 100 มนี ้า
ใชเ้พยีงพอ 

ประชาชนมนี ้าใช ้

อยา่งเพยีงพอ 
กองชา่ง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1) 

ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์
ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 : ดา้นการเศรษฐกจิ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
1.ยทุธศาสตร ์: ดา้นเมอืงน่าอยู ่
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

79 โครงการกอ่สรา้ง
ประปาผวิดนิขนาด
ใหญ่ บา้นหนอง
หวา้ หมูท่ี ่6 

เพือ่ให ้
ประชาชนมนี ้า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ 

กอ่สรา้งระบบ
ประปาตาม
แบบที ่อบต.
ก าหนด 

3,500,000 - - - - ครัวเรอืนรอ้ย
ละ 100 มนี ้า
ใชเ้พยีงพอ 

ประชาชนมนี ้า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ 

กองชา่ง 

80 โครงการกอ่สรา้ง
ประปาผวิดนิขนาด
ใหญ่ บา้นสระ
ตะเคยีน หมูท่ี ่7 

เพือ่ให ้
ประชาชนมนี ้า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ 

กอ่สรา้งระบบ
ประปาตาม
แบบที ่อบต.
ก าหนด 

3,500,000 - - - - ครัวเรอืนรอ้ย
ละ 100 มนี ้า
ใชเ้พยีงพอ 

ประชาชนมนี ้า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ 

กองชา่ง 

81 โครงการตดิตัง้
กลอ้งโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV 
ภายในต าบล 

เพือ่ให ้
ประชาชนใน
ต าบลไดรั้บ
ความปลอดภัย
ในชวีติและ
ทรัพยส์นิ 

ตดิตัง้
กลอ้งโทรทัศน์
วงจรปิด 
บรเิวณจดุ
เสีย่ง หมูท่ี ่1-
8 

1,000,000 - - - - ประชาชนรอ้ย
ละ 70 ไดรั้บ
ความปลอดภัย
ในชวีติและ
ทรัพยส์นิ 

ประชาชน
ไดรั้บความ
ปลอดภัยใน
ชวีติและ
ทรัพยส์นิ 

ส านักปลัด 

รวม   81   โครงการ 43,887,500 12,420,000 9,902,500 6,616,000 7,342,500    

 

 

 

 

 

 

 



104 
  

รายละเอยีดโครงการพฒันา  (แบบ ผ.02/1)  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

ก.ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่2 : ดา้นสังคมและคณุภาพชวีติ  
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นเมอืงน่าอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ ี
2.ยทุธศาสตร ์: ดา้นการพัฒนาคณุภาพชวีติและการบรหิารบา้นเมอืงทีด่ ี
2.1 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าด
วา่จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 

โครงการอดุหนุน/
สง่เสรมิสนับสนุนกลุม่
อาชพี กลุม่วสิาหกจิ
ชมุชนในต าบล 

เพือ่ให ้
ประชาชนมี
อาชพี มี
รายไดเ้พิม่
มากขึน้ 

อดุหนุน/
สง่เสรมิ
สนับสนุนกลุม่
อาชพี กลุม่
วสิาหกจิชมุชน
ในต าบล 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รอ้ยละ 50 

ของกลุม่
อาชพีที่
ไดรั้บการ
สนับสนุน 

ประชาชนมี
อาชพี มี
รายได ้
เพิม่ขึน้ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

รวม  1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000    

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและ

ประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และ

เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 และในการประเมินแผนน้ันจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพ

ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว2931 

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 -2565)ของ

องค์กรปกครอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และเพิ่มเตมิ

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและ

ประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และ

เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 และในการประเมินแผนน้ันจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพ

ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาข้ึนมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข

ปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และ เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.

2561 หมวด 6 ข้อ 29  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน 

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้

ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังน้ี 

แบบที่ 1 การก ากบัการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพฒันา 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 การด าเนินการตามแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกสูงในรอบปีท่ีผ่านมา 

การประเมินผลการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา โครงการท่ีปรากฏ
ในแผนพัฒนา 

โครงการท่ีปฏิบัติ
ได ้

คิดเป็นร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู ่ 58 45 77.58 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณ
ชีวิต พัฒนาอาชีพและการบรหิาร
บ้านเมืองที่ด ี

19 15 78.94 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา การกีฬานันทนาการ
และสง่เสรมิศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 

15 13 86.66 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมการเกษตร 

5 1 20.00 

รวมท้ังสิ้น 97 74 76.29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dla.go.th/
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การประเมินผลการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา โครงการท่ีปรากฏ
ในแผนพัฒนา 

โครงการท่ีปฏิบัติ
ได ้

คิดเป็นร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู ่ 39 33 84.62 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณ
ชีวิต พัฒนาอาชีพและการบรหิาร
บ้านเมืองที่ด ี

16 13 81.25 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา การกีฬานันทนาการ
และสง่เสรมิศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 

16 11 68.75 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมการเกษตร 

3 1 33.33 

รวมท้ังสิ้น 74 58 78.38 
 

การประเมินผลการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา โครงการท่ีปรากฏ
ในแผนพัฒนา 

โครงการท่ีปฏิบัติ
ได ้

คิดเป็นร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู ่ 32 23 71.88 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณ
ชีวิต พัฒนาอาชีพและการบรหิาร
บ้านเมืองที่ด ี

23 20 86.96 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา การกีฬานันทนาการ
และสง่เสรมิศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 

16 9 56.25 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมการเกษตร 

4 1 25 

รวมท้ังสิ้น 75 53 70.67 
 



107 

 

การประเมินผลการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา โครงการท่ีปรากฏ
ในแผนพัฒนา 

โครงการท่ีปฏิบัติ
ได ้

คิดเป็นร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู ่ 38   

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณ
ชีวิต พัฒนาอาชีพและการบรหิาร
บ้านเมืองที่ด ี

19   

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา การกีฬานันทนาการ
และสง่เสรมิศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 

18 

 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมการเกษตร 

3   

รวมท้ังสิ้น 78   
 

(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การวัดผลในเชิงคุณภาพ องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสงู ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง

คุณภาพโดยภาพรวม  โดยมีการประเมินความพงึพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผล

เชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลใน ภาพรวม 

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต. 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

สรุปผลการด าเนินการในปีที่ผ่านมา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คิดเป็นเป็นร้อย 76.29 ของโครงการ

ท้ังหมด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คิดเป็นเป็นร้อย 78.38 ของโครงการท้ังหมด  ซึ่งปีงบประมาณพ.ศ.

2563  คิดเป็นเป็นร้อย 70.67ของโครงการท้ังหมด  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565  อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ  โครงการที่ด าเนินการนั้นได้นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  และสามารถแก้ไขปัญหาและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  แต่มีบางโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  ด้านกฎระเบียบ  และการถ่ายโอนภารกิจ  ประกอบกับองค์การ

บริหารส่วนต าบลมีพื้นที่กว้างขวาง  ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาจ านวนมาก   แต่อย่างไรก็ตาม

องค์การบริหารส่วนต าบลก็พยายามที่จะขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดข้ึน  เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถ่ินให้

เจริญก้าวหน้าต่อไป 

4.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

1.เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องผ่านกระบวนการ 

หลายข้ันตอน สลับซับซ้อน 

2.ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 

3.ปัญหาอาจไม่ได้รบัการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบางเรื่อง

อาจท าไม่ได้  

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

1) การจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินควรพจิารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันามาเป็นกรอบในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถ่ินและให้ความสอดคล้องกัน 

2) การจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินควรพจิารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในการพจิารณา

โครงการ/กจิกรรม ทีจ่ะบรรจุในแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

3) ควรเร่งรัดให้มกีารด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนิน

ได้ในปีงบประมาณนั้น 

4) องค์การบรหิารส่วนต าบลควรพจิารณาต้ังงบประมาณใหเ้พียงพอและเหมาะสมกบัภารกจิแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการซึ่งจะช่วยลดปญัหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

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

 

 


