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ค ำน ำ 

 
  เทศบาลต าบลโคกม้า เป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีหน้าที่ในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลของตนเอง   ให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายที่วางไว้การพัฒนาที่จะท าให้
เกิดประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จสูงสุด  จะต้องมีแผนพัฒนาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีจึงเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และความต้องการของประชาชน   ท าให้สามารถปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นเทศบาลต าบลโคกม้า  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละ
ปี  และมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)   
  ฉะนั้น  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีจึงเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ไปสู่การปฏิบัติ  โดย
มีหลักคิดว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ  จะมีแผนงานได้มากกว่าหนึ่งแผนงานและภายใต้แผนงานหนึ่งๆ   
จะมีโครงการ/กิจกรรม  ที่จะต้องน ามาด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  นอกจากนี้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปียังเป็นเครื่องมือของเทศบาลต าบลในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อไป 
   

เทศบาลต าบลโคกม้า   คาดหวังว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลโคกม้าจะเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลในอนาคตและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในต าบลได้เป็นอย่างดี  

 
 
 
 
         เทศบาลต าบลโคกม้า 
       อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี 
เทศบาลต าบลโคกม้า   อ าเภอประโคนชัย  จงัหวัดบุรีรัมย ์

 
ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้ง  

 เทศบาลต าบลโคกม้าอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอประโคนชัย  ห่างจากอ าเภอประโคนชัย 
ประมาณ  4 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์  ประมาณ 39 กิโลเมตร  อาคารส านักงานเทศบาลต าบล
โคกม้า  ตั้งอยู่ที่บ้านโคกงิ้ว  หมู่ที่ 8 ต าบลโคกม้า อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทางจาก
แยกทางหลวงหมายเลข 219 (สายทางบุรีรัมย์ - ประโคนชัย )  ไปยังที่เทศบาลต าบลโคกม้า  ประมาณ 
1.5 กิโลเมตร 

  ทิศเหนือ  มีอาณาเขตจดพื้นที่ต าบลบ้านไทรและต าบลโคกตูม 
  ทิศใต้  มีอาณาเขตจดพื้นที่ต าบลประโคนชัยและต าบลประทัดบุ 
  ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตจดพื้นที่ต าบลประโคนชัย 
  ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตจดพื้นที่ต าบลตะโกตาพิ  

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลต าบลโคกม้า  มีเนื้อที่ประมาณ 47.95  ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 29,970 ไร่)

ระดับความสูงของพ้ืนที่อยู่ระหว่าง 161 – 167 เมตร  มีสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง  มีลักษณะ
ลาดต่ าจากทิศตะวันตก 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
เทศบาลต าบลโคกม้ามีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน  มี 3 ฤดู คือ 
ฤดูร้อน  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 
ฤดูฝน  ช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 
ฤดูหนาว ช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม 

1.4 ลักษณะของดิน 
ส่วนใหญ่เป็นดินชุดโคราช และดินชุดร้อยเอ็ด  มีลักษณะดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน

หรือดินร่วนปนทราย  มีสีน้ าตาลเข้มหรือสีน้ าตาล  ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย 
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

1.5.1  แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
อ่างเก็บน้ า   จ านวน  1  แห่ง 
ห้วย,หนองน้ า,คลอง  จ านวน 19 แห่ง    
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1.5.2  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
บ่อน้ าบาดาล  จ านวน  310 แห่ง 
บ่อน้ าตื้น   จ านวน      5 แห่ง 
ประปาหมู่บ้าน  จ านวน     7 แห่ง 

  1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 มีลักษณะเป็นป่าเต็งรัง เป็นป่าโปร่ง  ต้นไม้มีขนาดเล็ก แคะแกร็น  พันธ์ไม้ที่พบมาก ได้แก่ 

ไม้เต็งรัง 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง  
เทศบาลต าบลโคกม้า  มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด  9 หมู่บ้าน คือ 
บ้านโคกกลาง หมู่ที่  1 
บ้านโคกม้า  หมู่ที่ 2 
บ้านตะลุงเก่า หมู่ที่ 3 
บ้านโคกเพชร หมู่ที่  4 
บ้านฉันเพล  หมู่ที่  5 
บ้านเกียรติเจริญ หมู่ที่  6 
บ้านหนองปรือ หมู่ที่  7 
บ้านโคกงิ้ว  หมู่ที่  8 
บ้านตะลุงเก่า หมู่ที่  9 

2.2 การเลือกตั้ง 
เทศบาลต าบลโคกม้า  แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตดังนี้ 
2.2.1 เขตท่ี 1 มีจ านวน 4 หมู่บ้าน คือ 

หมู่ที่  1  บ้านโคกกลาง 
หมู่ที่  2  บ้านโคกม้า 
หมู่ที่  7  บ้านหนองปรือ 
หมู่ที่  8  บ้านโคกงิ้ว 

  2.2.2  เขตที่ 2 มีจ านวน  5  หมู่บ้าน  คือ 
   หมู่ที่  3  บ้านตะลุงเก่า 
   หมู่ที่  4  บ้านโคกเพชร 
   หมู่ที่  5  บ้านฉันเพล 
   หมู่ที่  6  บ้านเกียรติเจริญ 
   หมู่ที่  9  บ้านตะลุงเก่า 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 

 เทศบาลต าบลโคกม้า มีประชากรทั้งสิ้น  7,454  คน  แยกเป็นชาย 3,739  คน  
หญิง  3,715 คน  มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,010  ครัวเรือน  ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ  156 
คนต่อตารางกิโลเมตร 
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ประชากรแยกเป็นรายหมู่บ้าน ได้ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

บ้านโคกกลาง 
บ้านโคกม้า 
บ้านตะลุงเก่า 
บ้านโคกเพชร 
บ้านฉันเพล 
บ้านเกียรติเจริญ 
บ้านหนองปรือ 
บ้านโคกงิ้ว 
บ้านตะลุงเก่า 

269 
211 
256 
299 
200 
166 
100 
356 
153 

486 
445 
471 
571 
359 
304 
218 
570 
315 

472 
450 
519 
546 
375 
332 
210 
520 
291 

958 
895 
990 

1,117 
734 
636 
428 

1,090 
606 

รวม 2,010 3,739 3,715 7,454 

 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

แรกเกิด-10 ปี 
11-20 ป ี
21-30 ป ี
31-40 ปี 
41-50 ป ี
51-60 ป ี
61-70 ป ี
71-80 ป ี
81-90 ป ี
90 ปีขึ้นไป 

559 
543 
601 
580 
567 
452 
272 
128 
32 
5 

476 
564 
571 
569 
579 
467 
281 
140 
62 
6 

1,035 
1,107 
1,172 
1,150 
1,145 
919 
553 
268 
94 
11 

รวม 3,739 3,715 7,454 

 
4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา    จ านวน  3 แห่ง 
โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)  จ านวน  1 แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน  1 แห่ง 

4.2 สาธาณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จ านวน  1 แห่ง 
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  100 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน   จ านวน  9 แห่ง 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน  

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 มีถนนทางหลวง  2 สาย คือทางหลวงสาย 24 (โชคชัย – เดชอุดม) และทางหลวงสาย 

219 (สายบุรีรัมย์ – ประโคนชัย) ผ่านเขตเทศบาลต าบล ภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  นอกจากนี้ยังมีถนนลาดยาง และถนนดินเพ่ือการเกษตรอีกหลายสาย 

5.2 การไฟฟ้า 
 จ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง   จ านวน  9 หมู่บ้าน 
จ านวนหมู่บ้านที่มีหลอดไฟสาธารณริมถนน จ านวน  9 หมู่บ้าน 
 จ านวนครัวเรือนที่ไฟฟ้าใช้   จ านวน  2,002 ครัวเรือน 

      5.3 การประปา 
  จ านวนประปาหมู่บ้านที่เทศบาลด าเนินการ จ านวน  6 แห่ง 
  จ านวนประปาที่หมู่บ้านด าเนินการเอง  จ านวน  1 แห่ง 

      5.4 การสื่อสาร 
  มีระบบเสียงตามสาย    จ านวน  9 หมู่บ้าน 
  หอกระจายข่าว    จ านวน  8 แห่ง 
  ศูนย์อินเตอร์เน็ตต าบล   จ านวน  1 แห่ง 
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร   จ านวน  9 แห่ง 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 
6.2 การท่องเที่ยว 

คูน้ าและคันดินโบราณตะลุงเก่า 
6.3 อุตสาหกรรม 

บริษัทรับเบอร์แลนด์ จ ากัด 
บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด 
บริษัทคาร์กิล จ ากัด 

6.4 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ร้านอาหาร    6 แห่ง 
ร้านค้าขายของช า   91 แห่ง 
ร้านค้าชุมชน    3 แห่ง 
ร้านค้าขายอุปกรณ์ตกปลา  ๑ แห่ง 
ร้านเกมส์    ๑ แห่ง 
ร้านเสริมสวย   ๑ แห่ง 
ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า   ๒ แห่ง 
ร้านคาร์แคร์    ๑ แห่ง 
ร้านกระจก    ๑ แห่ง 
ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง   ๑ แห่ง 
ร้านซ่อมรถ    ๔ แห่ง 
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ร้านเคาะพ่นสี   ๑ แห่ง 
บ้านเช่า    ๓ แห่ง 
โรงแรม/รีสอร์ท   ๒ แห่ง 
บ้านจัดสรร    ๑ แห่ง  
บริษัทตรวจสภาพรถเอกชน  ๑ แห่ง 
โกดังเก็บสินค้า   ๑ แห่ง 
โรงสี    ๑๒ แห่ง 
โรงเรือนเลี้ยงไก่   ๑ แห่ง 
โรงเรีอนเลี้ยงปลา   ๑ แห่ง 
โรงงานน้ าปลา   ๑ แห่ง 
โรงผลิตอิฐบล็อค   ๑ แห่ง 
โรงประกอบฐานไม้   ๑ แห่ง 
โรงผสมแอลพัลติก   2 แห่ง 
กลุ่มสตรีทอผ้าไหม 
กลุ่มเกษตรกรต าบลโคกม้า 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ท านา เช่น การปลูกข้าว 
ท าไร่ เช่น การปลูกยางพารา การปลูกมันส าปะหลัง การปลูกอ้อย 
ท าสวน เช่น การปลูกผัก พืชสวนครัวต่างๆ 

7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
อ่างเก็บน้ าหนองโสน 
ล าไทรโยง 

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค) 
บ่อน้ าบาดาล  จ านวน  310 แห่ง 
ประปาหมู่บ้าน  จ านวน     7 แห่ง 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8.1 การนับถือศาสนา 

ศาสนาพุทธ 
      8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ประเพณีวันสงกรานต์ 
  งานแห่เทียนเข้าพรรษา 
  ประเพณีแซนโฎนตา 
  ประเพณีลอยกระทง 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เครื่องจักรสาน เช่น ไซ สุ่ม ข้อง ลอบ แห 
การทอเสื่อ 
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การทอผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ 
ภาษาถ่ิน คือภาษาเขมร 

      8.๔ สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ผ้าไหมบ้านฉันเพล 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 ป่าไม ้
 ป่าโคกโพธิ์ 

10.  อ่ืนๆ 
ท าเลเลี้ยงสัตว์โคกเพชร 
ท าเลเลี้ยงสัตว์ปอเจียนวา 

 
 

  

 

 



 

ส่วนที่  ๒   

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2557 -2560) 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ                  

พ.ศ. 2557-2560 
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค)เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึง
โอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆของเทศบาล
รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของเทศบาลต าบลโคกม้าอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่นซึ่งทั้งหมดเป็น
การประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนา
อยู่จุดไหน” ส าหรับการใช้ประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไปโดยใช้เทคนิค  SWOT Analysis 
การพิจารณาถึงปัจจัยภายในได้แก่จุดแข็ง (S–Strength) จุดอ่อน (W–Weakness) และปัจจัยภายนอกได้แก่
โอกาส (OOpportunity) และอุปสรรค (Threat–T) เป็นเครื่องมือ 

ปัจจัยภายในประกอบด้วย 
- ด้านการบริหารได้แก่การแบ่งส่วนราชการการวางแผนการประสานงานการมอบอ านาจการ 
ก ากับดูแลเป็นต้น 
- ระเบียบกฎหมาย 
- บุคลากรได้แก่อัตราก าลังคุณภาพวินัยทัศนคติพฤติกรรมเป็นต้น 
- งบประมาณรวมทั้งความช่วยเหลือต่างๆ 
- ระบบฐานข้อมูล 
- การประสานงาน/การอ านวยการ/ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- ทรัพยากรเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน 

การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength–S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดีความเข้มแข็ง
ความสามารถศักยภาพส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 

การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness–W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสียความอ่อนแอ
ข้อจ ากัดความไม่พร้อมซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆเช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 

ปัจจัยภายนอกประกอบด้วย 
- ด้านการเมืองรวมถึงระดับความขัดแย้งและกลุ่มผลประโยชน์ 
- ด้านเศรษฐกิจได้แก่เศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่ (เช่นผลผลิตรายได้รายจ่ายการออมการลงทุนการ 
ใช้ที่ดินแรงงาน) การเกษตรกรรมการพาณิชยกรรมการคลังเป็นต้น 
- ด้านสังคม 
- นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย 
- เทคโนโลย ี
 
 
 



 

การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity–O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นเช่นไร 
เหตุการณ์สถานการณ์ของโลกของประเทศของจังหวัดและของอ าเภอที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น 
อย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่นโดยจะต้องพิจารณาทั้งด้าน 
เศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat–T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่ 
เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคามก่อให้เกิดผลเสียหายหรือเป็นข้อจ ากัดต่อท้องถิ่นโดยจะต้องพิจารณาท้ังด้าน 
เศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและเทคโนโลยีเช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาสสถานการณ์การพัฒนา
เทศบาลต าบลโคกม้าปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ไม่ว่าจะเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของเทศบาลต าบล
โคกม้า เช่น ด้านการบริหาร  ด้านบุคลากร ซึ่งมีอัตราก าลังที่เพียงพอและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ  ซึ่งใช้
เทคนิค SWOT   ในการวิเคราะห์สถานการณ์เทศบาลต าบลโคกม้าได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
๑. มีแหล่งน้ าทางการเกษตร / พ้ืนที่เหมาะสมทางการเกษตร / สินค้าทางการเกษตร เช่น  

ข้าวมะลิหอม เป็นต้น 
๒. มีคูน้ าและคันดินโบราณตะลุงเก่า 
๓. มีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณี 

วันเข้าพรรษา 
๔. มีกลุ่มอาชีพหลากหลายและมีสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น  ผ้าไหมบ้านฉันเพล , 

ร้านค้าชุมชน, กลุ่มเกษตรกร 
๕. มีแรงงานจ านวนมาก 
๖. มีทุนทางสังคม เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน  ประชาคมหมู่บ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

จุดอ่อน 
๑.  ขาดการวางระบบผังเมืองที่ดี 
๒. ความยากจน ขาดอาชีพเสริม 
๓. ดินเสื่อมคุณภาพ ผลผลิตการท านาต่ า 
๔. ด้านการสังคมเกษตร ขาดแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง ขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน  

ขาดการท าเกษตรอินทรีย์  แหล่งน้ าทางการเกษตรไม่เพียงพอ 
  ๕.  ขาดการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 

โอกาส 
๑.  มีกองทุนหมู่บ้านเช่นกองทุนหมู่บ้านละหนึ่งล้านบาท,กองทุนหมู่บ้านละหนึ่งแสนบาท ,      

กองทุน กขคจ. ,กองทุนเกษตรทฤษฎีใหม่, กองทุนปุ๋ย  เป็นต้น 
๒. รัฐมีนโยบายส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๓. รัฐมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๔. การเมืองของเทศบาลมีความเข้มแข็งและมีสัดส่วนรายได้เพ่ิมข้ึน 
๕.  การประสานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๓ ปี 
๖.  ผลผลิตด้านสินค้าทางการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น เช่น ข้าวมะลิหอม 
๗.  การด าเนินชีวิตตามแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 

ข้อจ ากัด 
๑. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล หรือ ผู้บริหาร 
๒. ประชาชนขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อเทศบาล และการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น 
๓. การกระจายอ านาจยังไม่เป็นรูปธรรม  และเป็นไปตามเป้าหมายพรบ. ก าหนดแผนและข้ันตอน

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔. การแก้ไขปัญหาขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินยังไม่ชัดเจน 
๕. ความพร้อมในการจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังไม่เพียงพอและยังไม่เป็นที่ยอมรับของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖.   การพัฒนารายได้หรืออาชีพเสริมของราษฎรยังไม่ประสบผลส าเร็จ / ปัญหาว่างงาน / ขาดการ

พ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน 
๖. ขาดจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนา(พ.ศ. 2557 -2560) 

ยุทธศาสตร ์
 

ปีที่ ๑ 2557 ปีที่ ๒ ๒๕58 ปีที่ 3 ๒๕59 ปีที่ 4 ๒๕60 รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑.ด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ฯ 42 135,069,000 47 105,409,000 46 130,753,000 45 98,229,000 180 469,460,000 
๒.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 21 36,400,000 22 36,500,000 22 56,500,000 23 56,600,000 88 186,000,000 
๓.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 52 15,630,000 54 15,785,000 53 15,685,000 53 13,695,000 212 60,795,000 
๔.ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร 21 6,558,500 23 6,584,500 28 8,467,500 26 7,968500 98 29,579,000 
๕.ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 5 830,000 5 830,000 6 930,000 6 930,000 22 3,520,000 

รวม 141 194,487,500 151 165,108,500 153 212,335,500 153 177,422,500 598 749,354,000 

 
 
การตั้งงบประมาณในการพัฒนาประจ าปี(พ.ศ. 2557 -2560) 

ยุทธศาสตร ์
 

ปีที่ ๑ 2557 ปีที่ ๒ 2558 ปีที่ 3 2559 ปีที่ 4 2560 รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. ด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ฯ 23 7,257,700 20 11,843,443 22 32,930,100 15 11,155,500 80 63,186,743 
๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 3 10,081,000 7 3,577,600 8 3,910,000 7 3,988,000 25 21,556,600 
๓. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 24 13,243,340 24 13,486,680 28 15,292,600 27 15,960,210 103 57,982,830 
๔. ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร 22 4,150,000 22 3,977,000 20 4,144,000 38 3,241,000 102 15,512,000 
๕. ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว -  - - - - - - - -  - 

รวม 72 34,732,040 73 32,884,723 78 56,276,700 87 34,344,710 310 158,238,173 
 
 
 10 



 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี  2557 
ยุทธศาสตร ์

 
งบปกติ งบสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑.ด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยูฯ่ 6,392,322.37 27.55 4,049,000 89.99 10,441,322.37 37.68 
๒.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 1,121,110 4.83 450,240 10.01 1,571,350 5.67 
๓.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 13,083,018  56.38 - - 13,083,018 47.23 
๔.ด้านการพัฒนาเมืองและการบรหิาร 2,608,348.79 11.24  -  - 2,608,348.79 9.48 
๕.ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  -  -  -   -  -  - 

รวม 23,204,799.16 100 4,499,240 100 27,704,039.16 100 
การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี  2558 

ยุทธศาสตร ์
 

งบปกติ งบสะสม รวม 

จ านวนเงิน  ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑.ด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยูฯ่ 8,817,628.89 31.35 - - 8,817,628.89 31.35 
๒.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 726,140 2.59 - - 726,140 2.59 
๓.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 15,334,242.80 54.54 - - 15,334,242.80 54.54 
๔.ด้านการพัฒนาเมืองและการบรหิาร 3,246,191.15 11.54 - - 3,246,191.15 11.54 
๕.ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว - - - - - - 

รวม 28,124,202.84 100 - - 28,124,202.84 100 
การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี  2559 

ยุทธศาสตร ์
 

งบปกติ งบสะสม รวม 
จ านวนเงิน  ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

๑.ด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยูฯ่ 4,955,960 25.6 3,875,250 20.01 8,831,210 45.6 
๒.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 270,070 1.40 381,250 1.97 653,320 3.37 
๓.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5,662,300 29.3 - - 5,662,300 29.3 
๔.ด้านการพัฒนาเมืองและการบรหิาร 4,220,290 21.8 - - 4,220,290 21.8 
๕.ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว - - - - - - 

รวม 15,110,620 78.02 4,256,500 21.98 19,367,120 100 
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1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ตารางแสดงจ านวนโครงการ และงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2558 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการใน
แผนพัฒนา
ประจ าปี 

(โครงการ) 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ

จริง 
(โครงการ) 

ร้อยละ จ านวนงบประมาณ
ในแผนพัฒนา

ประจ าปี 
(โครงการ) 

จ านวนงบประมาณ
ที ่

ด าเนินการจริง 
(โครงการ) 

ร้อยละ 

การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู ่ 47 18 38.29 105,409,000 8,817,628.89 8.36 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 22 6 27.27 36,500,000 726,140 1.98 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 54 26 48.14 15,785,000 15,334,242.80 97.14 

การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 23 16 69.56 6,584,500 3,246,191.15 49.30 

การพัฒนาการท่องเที่ยว 5 -  - 830,000 - - 

รวม 151 66 43.70 165,108,500 28,124,202.84 17.0
3 

 
ตารางแสดงจ านวนโครงการ และงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2559 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการใน
แผนพัฒนา
ประจ าปี 

(โครงการ) 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ

จริง 
(โครงการ) 

ร้อยละ จ านวนงบประมาณ
ในแผนพัฒนา

ประจ าปี 
(โครงการ) 

จ านวน
งบประมาณที ่
ด าเนินการจริง 

(โครงการ) 

ร้อยละ 

การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู ่ 46 13 28.26 130,753,000 8,831,210 6.75 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 22 4 18.18 56,500,000 653,320 1.15 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 53 20 37.73 15,685,000 5,662,300 36.10 

การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 28 29 103.57 8,467,500 4,220,290 49.84 

การพัฒนาการท่องเที่ยว 6 - - 930,000 - - 

รวม 153 66 43.13 212,335,500 19,367,120 9.12 
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1.2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
โครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ 2559นั้นสามารถสรุปผลการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ 

ได้ปรับปรุงและก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพ่ืออ านวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยแก่ประชาชน ความสวยงามของบ้านเมือง การระบายน้ า ป้องกันน้ าท่วม เช่น การก่อสร้างถนน 
การปรับปรุงถนน การก่อสร้างรางระบายน้ า เป็นต้น  

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         เทศบาลต าบลโคกม้าได้ด าเนินการในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว (คูน้ าและคันดินโบราณตะลุงเก่า) โดยการปลูกต้นไม้, สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และความสะอาดภายในชุมชน 

 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของหมู่บ้านให้เข้มแข็งมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 
มุ่งเน้นการป้องกันภัยต่าง ๆในชุมชน เช่น การฝึกอบรม อพปร . , การจัดซื้อและเปลี่ยนสารเคมี

ดับเพลิง และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้หมดไป  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 
การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 

เทศบาลต าบลโคกม้าได้ด าเนินการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่  เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

      การพัฒนาการจ้างนักเรียน/นักศึกษาและแรงงานราษฎรในโครงการของ ทต.หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

มุ่งเน้นให้ประชาชนในเขตต าบลโคกม้ามีรายได้เสริมและใช้ เวลาว่างหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตร เช่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยจ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่เป็นหลัก 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ 

มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ให้กับเด็กในชุมชน เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ต าบลโคกม้าและอุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในพื้นที่ต าบลโคกม้า 

   การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
มุ่งส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ เช่น     การแข่งขันกีฬาระดับต าบลการแข่งขันกีฬา

ของประชาชน บุคลากรของเทศบาลต าบลในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับต่าง ๆ  
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 การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามและรัฐพิธีต่างๆ 
มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในระดับท้องถิ่นและระดับอ าเภอ  เช่น ร่วมกิจกรรมการจัด
งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย  เป็นต้น 

      การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน และหลักประกันสุขภาพชุมชน 
มุ่งส่งเสริม สนับสนุน การบริการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึง เช่น จัดซื้อวัคซีน , น้ ายา 

และสารเคมีต่าง ๆ, อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตะลุงเก่า ในการ
ด าเนินการต่าง ๆ  

      การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ 
 มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้มีโอกาสที่ดีขึ้น เช่น โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาล โดยการให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นและเสนอความต้องการผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับ
ต าบล เป็นต้น 
 การพัฒนาการจัดให้มีอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆที่เหมาะสม 
  มุ่งเน้นการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานในส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
      การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลและชุมชน 
  มุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

 

2.ผลที่ได้รับจาการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 
 2.1 ผลที่ได้รับ 
  2.1.1 การคมนาคมทางบกมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
  2.1.2  มีสาธารณูปโภคเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

2.1.3  มีแหล่งน้ าทางการเกษตรเพียงพอ มีระบบประปาเพียงพอ และรู้จักจัดการทรัพยากร
น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.1.4 มีการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2.1.5 ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีถ้วนหน้า 
2.1.6   มีการอนุรักษ์สืบสนศาสนาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คอยู่ 
2.1.7   สถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
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2.1.8   ประชาชนมีรายได้ มีงานท า และกลุ่มอาชีพเข้มแข็ง รู้จักด ารงชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
2.1.9   มีพัฒนาและปรับปรุงฟ้ืนฟูคุณภาพดินและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 
2.1.10   มีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
2.1.11 ประชาชนมีการเล่นกีฬา และมีแหล่งนันทนาการหรือมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
2.1.12   มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา คนพิการหรือด้อยโอกาส

ทางสังคม 
2.1.13   มีการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการระบบบริหารราชการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3.สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ 2557 – 2560 
 ปัญหาและอุปสรรค 

  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานของเทศบาล 
  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง  
  งบประมาณในการพัฒนามีจ ากัด 
 แนวทางการแก้ไข 
  ให้ความรู้และท าความเข้าใจกับประชาชนให้มากข้ึน 
  ส่งบุคลากรไปอบรมตามหลักสูตรต่างๆเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด 
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ส่วนท่ี 3  ยุทธ์ศาสตร์เทศบาลต าบลโคกม้า 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1   แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   

 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
1.1.1   ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

(1) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความ ร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับ ประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลัง ปูองกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตร
ประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความม่ันคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไก ที่เก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากขึ้น 
1.1.2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง 
               ความเชื่อม่ัน การส่งเสริม การค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรม 
               และรับผิดชอบต่อ สังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า 
               เพ่ือให้ได้ ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน 
               ของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐาน ของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ 
              เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการ ใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
              และขยายกิจกรรม การผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและใน 
              ระดับ ภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตาม  
              รูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็น แหล่งอาหาร 

     คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิต  



     ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ส่งเสริม 
      เกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 
      และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตร 
      ที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ ปลอดภัย - ภาคอุตสาหกรรม โดย 
      พัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี 
      ศักยภาพสูง และ พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและ 
      การค้า มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น - ภาคบริการ โดย 
      ขยายฐานการบริการให้มี ความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ 
      สิ่งแวดล้อม โดยการ ยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว 
      และพัฒนาให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้าน 
      การเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆเป็นต้น 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ ชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
      ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) 
      สู่สากล และพัฒนา วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร  
 (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
      และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลาง ความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ 
      และมีส่วนร่วม มีการ จัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม 
      และเศรษฐกิจที่ สอดคล้องกับศักยภาพ  
 (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้าน การขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา  
 (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ 
      นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือ กับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้าน 
      ต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน องค์กรระหว่างประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้าน 
      การต่างประเทศ 

1.1.3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้ สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ      
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบัน 
    ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

1.1.4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๑) การสร้างความม่ันคงและการลดความ เหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหาร จัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
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(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง 
    ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกใน การสนับสนุนการพัฒนา  

1.1.5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการ ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับ 
     ระบบการบริหารจัดการ อุทกภัยอย่างบูรณาการ  
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
    ภูมิอากาศ  
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และ นโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

1.1.6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ หน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่ 
     เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ หน่วยงานภาครัฐ  
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และ รายจ่ายของภาครัฐ 

1.2   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
1.2.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ 
พฤติกรรมที่ พึงประสงค์ 

(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี 
คุณค่า 

(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
(5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ 
(6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
(7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
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1.2.1 การเสริมความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคม  

(1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดให้ 
สามารถเข้าถึง บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครอง ทางสังคม (Social Protection) และ
สวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการ พัฒนา
ทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ 

(2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี 
คุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ 
รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดการ แข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ือให้ประชากรทุก
กลุ่มมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน สามารถพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

(3) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ 
เข้มแข็ง การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการ จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายใน
ชุมชน 

1.2.3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
 (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ 

     เสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจ จ าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจเพ่ือให้เศรษฐกิจ 
     ขยายตัวได้สูงขึ้นโดยไม่สร้างแรงกดดันให้ เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เกิด  
     ภาวะเงินเฟือ และแรงกดดันต่อภาระการคลังทีม่ากเกินควร มีการกระจาย  
     กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการกระจายผลประโยชน์การพัฒนา  
(2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ 
     บริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลว่าระหว่างภาคเกษตร  
     อุตสาหกรรม บริการ และการว้าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน 
    ของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่วนในชุมชนอย่างทั่วถึง อันจะน ามา 
    ซ่ึงความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานราก ตามหลักการ 
    พัฒนาที่ยั่งยืน 

1.2.4. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
(1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
     อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจ ากัดและ 
     ศักยภาพในการฟ้ืนตัว รักษาความ ม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่าง 
     การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม รวมทั้ง ผลักดัน 
     แนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ 
     เพ่ือใช้ในการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
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(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดกญารทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล  
     และยั่งยืน ทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก  
     ภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนผู้มีส่วนได้ เสียในพ้ืนที่ลุ่มน้ า เพ่ือก าหนดทิศทาง 
     การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าในทุกมิติ โดยค านึงถึง 
     ศักยภาพ และข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อมและมิติเชิงสังคมของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
(3) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 

ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน 

(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหาร 
จัดการ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้แนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Thinking) 

(5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
ปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(6) บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด 
และน าไปสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน 

(7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยผลักดันการจัดท า  
แผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน 
แสวงหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็น
การขนส่งข้ามพรมแดน การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และ
การแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติ
ที่ถูกต้องเก่ียวกับกฎหมาย และข้อตกลงระหว่างประเทศให้กับทุกภาคส่วนที่
เก่ียวข้อง รวมทั้งควรมีการทบทวนกฎหมายและข้อตกลง ระหว่างประเทศด้าน
การค้าและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมและความสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน เพ่ือปูองกันปัญหาทางด้านการค้าหรือการตัดสิทธ์ิทางการค้า อาทิ 
ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ รายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing: IUU) ติดตามและเฝูาระวัง มาตรการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบทางการค้าและ
การลงทุน ตลอดจน สนับสนุนการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับพันธกรณีด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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1.2.5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและย่ังยืน 

  (1) การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ ซ่ึงสถาบัน 
               หลักของชาติ   
 (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ 
               รับมือ ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

(3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความ 
ร่วมมือกับมิตรประเทศ เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัย
คุกคามข้ามชาติ 

(4) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซ่ึงประโยชน์ 
ทาง เศรษฐกิจ สังคมและความม่ันคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล 

(5) การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกัน 
ระหว่างแผนงานที่เก่ียวข้องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

1.2.6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิ 
         บาลในสังคมไทย 

(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี 
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถ
ให้บริการประชาชนในรูปแบบทางเลือก ที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ องค์กรมีสมรรถนะ
สูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่ เหมาะสมกับพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน 
การ คลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
เวลา เกิดความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า มีกลไกและช่องทางให้ประชาชนและ
ภาคเอกชนเข้าถึงข้อมูล สามารถตรวจสอบกระบวนการ ด าเนินงาน งบประมาณ 
และการคลังของภาครัฐได้อย่างโปร่งใสยิ่งขึ้น 

(3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้  
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความ
ต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 

(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ 
ประชาชน ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามา  
มีส่วนร่วมในการพัฒนา ลดการพ่ึงพิงงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
มีความคล่องตัว พ่ึงตนเองทางการคลังได้ในระยะยาว และสามารถจัดบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

21 



 
 

(5) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย 
โปร่งใส และ ยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย     
ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการ
ขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรม และสอดคล้อง
กับ ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนอย่างเสมอภาค ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียมีความม่ันใจ ยอมรับ และปฏิบัติตาม
กติกา เอ้ือต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุนและด าเนินธุรกิจ ภาคเอกชน ดึงดูดการลงทุน
จากต่างประเทศ ลดความเหลื่อมล้ า และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจน   
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวินิจฉัยคดีมี
ความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักนิติธรรมและลดปริมาณ
ผู้กระท าผิดในที่ควบคุม 

1.2.7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
 (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
       - พัฒนาระบบขนส่งทางราง 
       - พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
       - พัฒนาโครงข่ายทางถนน 
       - พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ 
       - พัฒนาระบบขนส่งทางน้ า 
 (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
       - สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้าง 
                 พ้ืนฐาน 
       - พัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 (3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
       - พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
                  ให้ได้ มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
       - พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้สอดคล้อง 
                  กับ มาตรฐานการค้าโลก 
       - พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้อง 

       กับ ความต้องการของภาคธุรกิจ 
     - บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

 (4) การพัฒนาด้านพลังงาน 
      - ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
      - จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความม่ันคงในการผลิตพลังงาน 
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      - เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและ 
                 พลังงาน สะอาด 

- ปรับปรุงและพัฒนาการก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตาม  
   กฎหมายและระเบียบอย่างถูกต้องเหมาะสม มีธรรมาภิบาล และทันสถานการณ์   
   การเปลี่ยนแปลงในตลาด พลังงาน 
- ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานและเพ่ิมโอกาสของไทยในการ
พัฒนา พลังงานในภูมิภาคอาเซียน 

(5)  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
- พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมี 
ประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 
- ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศ
ของไทย 

- สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดต้ังศูนย์การเฝูาระวังและรับมือภัย 
คุกคามทางไซเบอร์เพ่ือดูแลปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะความม่ังคงปลอดภัยในภาคการเงิน และ
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

- ปรับปรุงกฎระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุน 
การพัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และสนับสนุน 
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

(6) การพัฒนาระบบน้ าประปา 
- พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
- การบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
- เร่งรัดการลดอัตราน้ าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบ ารุงรักษาเชิงปูองกันของ 
  ระบบประปาทั่วประเทศ 
- เร่งปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา 

1.2.8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
               และ เชิงสังคม   
 (2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
 (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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1.2.9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
 (1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
      - ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
      - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจน สู่เปูาหมายการ  
                 พ่ึงตนเอง 
      - ภาคกลาง : พัฒนาเป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน า ศูนย์กลางการผลิตอาหาร  
                  และสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานโลก และศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชีย 

     - ภาคใต้ : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสีเขียว ได้มาตรฐานสากล และแหล่งท่องเที่ยว  
       ระดับโลก 

 (2) การพัฒนาเมือง 
      - พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมี 

ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีคุณภาพและ 
ทั่วถึง และเน้นความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความหลากหลาย และศักยภาพของเมือง บนพ้ืนฐานการมีส่วน 
ร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  

 (3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
      - พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
                    พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก  
                ของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  
                บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม และได้รับการยอมรับจากชุมชน มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ 
                ขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริการ สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มี 
                คุณภาพและทั่วถึง สามารถสนับสนุนการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ของประชาชน 
                ควบคู่กับการพัฒนาภาคการผลิตต่างๆ ได้อย่างเก้ือกูลและยั่งยืน 

   - พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
                  พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ  
               เพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม ในพ้ืนที่เปูาหมายเขต 
              พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน ๑๐ พ้ืนที่ ได้แก่ ตาก สระแก้ว สงขลา หนองคาย  
              นครพนม มุกดาหาร ตราด กาญจนบุรี เชียงราย และนราธิวาส 
1.2.10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

(1) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมใน 
     กรอบความ ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT,  
     BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพ่ืออ านวยความสะดวกและลด 
     ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

    (2) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการ 
                 ลงทุนที่โดด เด่นในภูมิภาค 
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    (3) การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของ 
                  ผู้ประกอบการไทย 
    (4) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้น 
                 ส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 

(5) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ 
   นานาประเทศ 

    (6) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
    (7) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาท  
                 ที่สร้างสรรค์เพ่ือเป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 
                 เพ่ือรักษาสมดุล ในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและมหาอ านาจต่างๆ ทั้งในระดับ 
                 โลกและภูมิภาค 
   (8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง 

1.3 แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.3.1  กรอบยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา 
          ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 

(1) ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรและอุตสาหกรรมและ 
แปรรูปอาหาร 
1. ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐาน 

                                       2. เพ่ิมศักยภาพการผลิตมันส าปะหลังเพ่ือผลิตอาหารและพลังงานทดแทน 
        3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ดิน น้ า และการใช้พลังงานทดแทนสนับสนุนการ 
             ผลิตสินค้าเกษตร 

           4. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปและการตลาดของโคเนื้อและกระบือ 
    คุณภาพ 

(2) การยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเท่ียว และผลิตภัณฑ์ไหม 
1. เสริมสร้างการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 

                                       2. การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
                                       3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
                                       4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
                                       5. การสร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 

         6. การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ 
            สิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและยกระดับให้ได้มาตรฐาน 

7. เสริมสร้างองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ไหมสู่การแข่งขัน 
8. ยกระดับกระบวนการผลิตและการแปรรูปไหมได้มาตรฐาน 
9. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด 
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(3) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน การค้าชายแดน ระบบโลจีสติกส์ 

สู่ภูมิภาค และอาเซียน 
              1. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนในประเทศ 
           2. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน 
           3. พัฒนาระบบโลจีสติกส์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า 
                                           การลงทุน 

   3.1.3  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 
    (1) ด้านเศรษฐกิจ 
            1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 
                 2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
                 3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
                 4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
                 5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
                 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่องเที่ยว 
                         7. พัฒนาและส่งเสริมกีฬาสนับสนุนการท่องเที่ยว 
                8. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร 
                9. ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
               10. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและมาตรฐาน 
               11. เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
               12. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
               13. พัฒนาองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง 
               14. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
                  15. ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
                  16. การบริหารจัดการทางการเกษตร 

            (2) ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
                  1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมย์ให้มีความม่ันคงเพ่ิมขึ้น 
                  2. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
                  3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง 
                  4. พัฒนาสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เกิดความสงบสุขและร่มเย็น 
            (3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                 1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
                 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตส านึกที่ดี 
                 3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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                 4. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 
                 5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 6. การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
           (4) ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
                1. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด 
                2. จัดให้มีการปูองกัน ปราบปรามและแก้ไข้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
                3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้สังคมปลอดยาเสพติด 
                4. การปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
                5. พัฒนาระบบความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                6. พัฒนาระบบเครือข่ายภาคประชาชน 
                7. พัฒนาความสัมพันธ์อัดดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
                8. พัฒนาเพ่ือความม่ันคงตามแนวชายแดน 
            9. สนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ 
                10. รักษาความม่ันคงภายในจังหวัด 
                11. ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด 
                12. สร้างจิตส านึกให้กับผู้กอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
                13. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
                14. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุทางถนน 
                15. ปูองกันและเฝูาระวังภัยสุขภาพ 
                16. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
           (5) ด้านการบริหารจัดการ 
                1. พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยงจากแผนรายปีเป็นแผนระยะยาว 15 ปี 
                2. พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล 

             3. ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด 
 

1.4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
  (1)  ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี  
      1. ส่งเสริมและบูรณาการ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบบองค์รวม 
      2. สร้างค่านิยม จิตส านึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชน  
          และประชาชน 
      3. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
      4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
      5. ปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปชั่น 
      6. สร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ 
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7. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ ดีและมีพลานามัย 
    ที่สมบูรณ์ 

      8. ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      9. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      10. เสริมสร้างความม่ันคงและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

  (2)  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
      1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
      2. ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
      3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการ 
         ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
      4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือการบริการและรองรับการท่องเที่ยว 
      5. ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
          เพ่ือความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความสมดุลทางธรรมชาติออย่าง         
          ยั่งยืน และเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
      6. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
      7. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 
(3)  ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
      1. พัฒนาและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพในการเพ่ิมมูลค่าสินค้า  
          เกษตรกรรม  

 2. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือน 
                          และชุมชน 

                            3. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตรกรรม 
       4. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
       5. พัฒนาระบบน้ าและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

                            6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร 
  (4)  ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
         1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการ 
             พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       2. สร้างความรับผิดชอบ และมีจิตส านึกต่อสังคม 
         3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ 
         4. ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
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2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโคกม้า 

2.1  วิสัยทัศน์ 
เทศบาลต าบลโคกม้าจะมุ่งพัฒนาไปสู่ ท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้คนอยู่ดีมีสุข มีครอบครัวอบอุ่น   
ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรอินทรีย์ 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ และเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย ม่ันคง ปลอดภัย 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
5. การพัฒนาการท่องเที่ยว 

2.3  เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให้การคมนาคมทางบกสะดวก เชื่อมโยงเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และ  

มีสาธารณูปโภคเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2.  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
3.  ชุมชนปลอดยาเสพติด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.  เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในชุมชน เพ่ือให้ประชาชน 
5.  เพ่ือปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน 
6.  เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ มีงานท า ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและยั่งยืนตา ม 
    แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
7. เพ่ือให้มีแหล่งน้ าทางการเกษตรเพียงพอ จัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
    และเกิดประโยชน์สูงสุด 
8. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงฟ้ืนฟูคุณภาพดิน และลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 
9. เป็นแหล่งเกษตรอินทรีย์ 
10. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
11. เพ่ือส่งเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็ง 
13.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
14. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ถ้วนหน้า 
15. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
16. การพัฒนาจัดการอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
17. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลและชุมชน 
18. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
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1.5 ตัวชี้วัด 
1. ระดับความพ่ึงพอใจของประชาชนในการบริการสาธารณูปโภค 
2. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ระดับความส าเร็จในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม 
4. ระดับความส าเร็จประชาชนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคี และปรองดองสมานฉันท์ 
5. ระดับความส าเร็จการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางท้องถนน 
6. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวนครัวเรือนยากจน พ่ึงพาตนเองตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ร้อยละของแหล่งน้ าทางการเกษตรทีเ่พียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
8. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงฟ้ืนฟูคุณภาพดิน  
9. ระดับความส าเร็จการพัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งเกษตรอินทรีย์ 
10. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ

และได้มาตรฐาน 
11. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
12. ระดับความส าเร็จประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่นและชุมชน

เข้มแข็ง 
13. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ

หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
14. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
15. ระดับความส าเร็จความพ่ึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
16. ร้อยละของอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพียงพอ

แก่การพัฒนาท้องถิ่น 
17. ระดับความส าของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลและชุมชนพร้อมเป็นกลไกใน

การพัฒนาท้องถิ่น 
18. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สินค้าและบริการ

การท่องเที่ยว 

2.5  ค่าเป้าหมาย 
  

ตัวชี้วัด 1 2 3 4 5 
ร้อยละระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาตามตัวชี้วัด 

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 
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2.6  กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ และสาธารณูปโภค 
 2. พัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 3. พัฒนาประสิทธิภาพของหมู่บ้านให้เข้มแข็งเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความ 

    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และ 
    ประชาชนพ่ึงพาตนเองได้ 

 5. พัฒนาแหล่งน้ าทางการเกษตร และแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า 
 6. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
 8. ส่งเสริมการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษาและแรงงานราษฎรในโครงการของเทศบาลหรือ 
              หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 9. ส่งเสริมการศึกษา ยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ 
 10. ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
 11. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรัฐ 
           พิธีต่างๆ 
 12. ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานและหลักประกันสุขภาพของชุมชน 
 13. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ 
 14. พัฒนาทางวินัยสังคมและจิตส านึกสาธารณะ 
 15. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 16. การพัฒนาจัดการอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
 17. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลและชุมชน 
 18. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 19. พัฒนาสินค้าและการบริการการท่องเที่ยว 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

เทศบาลต าบลโคกม้าพัฒนาแบบองค์รวม ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อาศัยความเข้มแข็ง 
ของชุมชนเป็นรากฐานของการพัฒนา มุ่งให้เกิดความสงบ ร่มเย็น ปลอดภัย ครอบครัวอบอุ่น มีระเบียบวินัย  
ประชาชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น วิถีชีวิตดีมีความสุข มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเกษตรอินทรีย์ น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของพัฒนาเป็นชุมชนน่าอยู่ คือ การสร้างความร่วมมือซ่ึงกันและ
กันของคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมสุข ร่วมกันแก้ไขปัญหา ซ่ึงจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน และการ
วางแผนของชุมชนซ่ึงจะน าไปสู่ทิศทางการพัฒนานั้น จะต้องมีการวางแผนจากสภาพปัญหาของท้องถิ่น 
ความต้องการของคนในชุมชนซ่ึงไม่ท าลายภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม พัฒนาอย่างเป็นระบบและมุ่งให้
เกิดการบูรณาการ 
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เทศบาลต าบลโคกม้ามุ่งมันพัฒนา เพ่ือพัฒนาไปสู่ท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุข 

ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย เป็นแหล่งเกษตรอินทรีย์ ประชาชนพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
 

 3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
  3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
  
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
         



3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

        โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลโคกม้า พ.ศ.2561-2564 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

 

ด้านความม่ันคง 
 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน 

ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับท่ี 12 

การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์  

เสริมความ
เป็นธรรม
ลดความ
เหล่ือมล้ า
ในสังคม 
 

การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขัน
ได้อย่างย่ังยืน 
 

การเติบโตท่ี 
เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม  
เพื่อการ 
พัฒนาอย่าง
ย่ังยืน 

การเสริมสร้าง     
ความมั่นคงแห่ง     
ชาติเพื่อการ 
พัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและ
ย่ังยืน 

บริหารจัดการ
ในภาครัฐการ
ปูองกันการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรร
มาภิบาล 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้น 
และระบบ       
โลจิสติกส์ 

 

 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิจัยและ
นวัตกรรม 
 

การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 

 

ความร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

ด้านการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรปรูเข้าสู่ครัวโลก 

ยกระดับการบริหารนครชัย
บุรินทร์ ด้านการท่องเท่ียว 
ผลิตภัณฑ์ไหม  

พัฒนาระบบการค้าการ
ลงทุน การค้าชายแดน 

ระบบโลจิสติกส์ สู่ภูมิภาค
และอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

ด้านเศรษฐกิจ 
“เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว

อารยธรรมขอม และกีฬา
มาตรฐานโลก และพัฒนา

เศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของ
การผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภัย” 

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
“คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี มั่นคง ย่ังยืน บนพ้ืนฐาน
ความพอเพียง” 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

“ทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม” 

 
ด้านรักษาความมั่นคงและ

ความสงบ 
   “บุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี” 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
ทต.โคกม้า 

 

ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
 

 

ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

 

ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะ
องค์กร 

การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
และเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อย มั่นคง ปลอดภัย 

 

การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

 

การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

 

การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

ด้านการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรปรูเข้าสู่ครัวโลก 

ยกระดับการบริหารนครชัย
บุรินทร์ ด้านการท่องเท่ียว 
ผลิตภัณฑ์ไหม  

พัฒนาระบบการค้าการ
ลงทุน การค้าชายแดน  

ระบบโลจิสติกส์ สู่ภูมิภาค
และอาเซียน 
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1. เพ่ือให้การคมนาคมทาง
บกสะดวก เช่ือมโยงเส้นทาง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
และมีสาธารณูปโภคเพียงพอ
ต่อ ค ว าม ต้ อ ง กา ร ข อ ง
ประชาชน 
2. อ นุ รั ก ษ์ ฟ้ื น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชน 
3. ชุมชนปลอดยาเสพติด 
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม
สมานฉันท์และความสามัคคี
ของ ประชาชน ใน ชุม ชน
เพ่ือให้ประชาชน 
5. เพ่ือปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยและอุบัติเหตุทาง
ถนน 

การพัฒนาการเมืองและการ
บริหารจัดการระบบบริหาร
ราชการเป็นไปอย่างมี 

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ  แ ล ะ ไ ด้
มาตรฐาน 
2. เ พ่ือ ส่ ง เ ส ริ ม ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี ครอบครัวอบอุ่นและ
ชุมชนเข้มแข็ง 
4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา 
คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 
5. ประ ชาชนมี สุ ขภาพ
พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ถ้วนหน้า 
 

1. เ พ่ือใ ห้ประ ชาชนมี
รายได้ มีงานท า ส่ง เสริม
กลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและ
ย่ั ง ยื น ต า ม แ น ว ท า ง
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือใ ห้มีแหล่งน้ าทาง
การเกษตรเพียงพอ จัดการ
ท รั พ ย าก ร น้ า อ ย่ า ง มี
ป ระ สิท ธิภ าพและ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด 
3. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
ฟ้ืนฟูคุณภาพดิน และลด
ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตร 
4. เป็นแหล่งเกษตรอินทรีย์ 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ 

การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
และเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อย มั่นคง ปลอดภัย 

 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการเกษตร 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

 

การพัฒนาการเมืองและการบริหาร  

 

การท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ทต.โคกม้า 
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11. 1. เพ่ือให้การ คมนาคมทางบ ก
สะดวก เช่ือมโยง เส้นทางขนส่ง
ผลผ ลิตทาง กา รเก ษต ร แ ละ มี
สาธารณูปโภคเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

12. 2. อ นุ รั ก ษ์ ฟ้ื น ฟู
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

13. 3. ชุ มช น ป ล อ ดย า เ ส พ ติ ด 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

14. 4. เสริมสร้างความสมานฉันท์และ
ความส ามัคคีข องประ ชาชนใ น
ชุมชน 

15. 5. เพ่ือปู อง กันและ บรรเทาส า
ธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน 

7. 1. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ 
มีงานท า ส่งเสริมก ลุ่มอาชีพ
ให้ เข้มแ ข็ งและ ย่ั งยืนต าม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

8. 2. เพื่ อ ใ ห้ มีแหล่ งน้ าท า ง
การเกษตรเพียงพอ จัดการ
ท รั พ ย า ก ร น้ า อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด 

9. 3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ฟื้น ฟูคุ ณภาพดิ น  และ ลด
ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตร 

10. 4. เป็นแหล่งเกษตรอินทรีย์ 

1. 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดก าร ศึก ษา ข้ัน พ้ื นฐาน ให้ มี
คุณภาพ และได้มาตรฐาน 

2. 2. เพ่ือส่งเสริมศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

3. 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดี 
คร อ บ ครั วอ บอุ่ น แ ละ ชุ มช น
เข้มแข็ง 

4. 4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ
หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

5. 5. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย
แข็งแรงสมบูรณ์ถ้วนหน้า 

6.  

การพัฒนาการเมืองและการ
บริหารจัดการระบบบริหาร
ราชการเป็นไปอย่างมี 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ 

29. 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ท า ง ก า ย ภ า พ  แ ล ะ
สาธารณูปโภค 

30. 2. พัฒ นาและอ นุรัก ษ์ฟื้น ฟู
ท รัพ ยาก รธ รรม ชาติ แล ะ
ส่ิงแวดล้อม 

31. 3. พั ฒนาประสิทธิ ภ าขอ ง
หมู่ บ้านให้เข้มแข็งเสริมสร้า ง
ความสงบเรียบร้อย และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

23. 1. ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พ อ เพี ย ง  เ พื่ อ พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนมีความเป็นอ ยู่ท่ีดี
ข้ึน  และ ประชาชนพึ่ ง พ า
ตนเองได้  

24. 2. พั ฒ น าแ ห ล่ ง น้ า ท า ง
การเกษตร และแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน้ า 

25. 3. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานทาง
การ เก ษต ร  และ ส่ ง เส ริม
เกษตรอินทรีย์ 

26. 4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
27. 5. ส่ ง เส ริม ก าร จ้ า ง ง า น

นั ก เ รี ยน / นั ก ศึ ก ษ าแล ะ
แรงงานราษฎรใน โครงการ
ของเทศบาลหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

28.  

18. 1. ส่งเสริมการศึกษา ยึดหลัก
คุณธรรมน าความรู้  

19. 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา
และนันทนาการ 

20. 3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอัน
ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
รัฐพิธีต่างๆ 

21. 4. ส่ ง เ ส ริ ม แล ะ พั ฒ น า
สา ธ า ร ณ สุ ข มู ล ฐ า น แ ล ะ
หลักประกันสุขภาพของชุมชน 

22. 5. ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
สังคมสงเคราะห์ 
6. พัฒนาทางวิ นัยสังคมและ
จิตส านักสาธารณะ 
 

1. กา รบ ริหา รจั ดกา ร
บ้านเมืองท่ีดี  
2. การพัฒนาจัดการอาคาร
สถานท่ี  ส่ิ งอ า นวยความ
ส ะ ด ว ก ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ท่ี
เหมาะสม 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของเทศบาลและชุมชน 

16.  

1. การส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์  
2. การพัฒนาและปรับปรุง
แหล่งท่องเท่ียว 
3. พัฒนาสินค้าและบริการ
การท่องเท่ียว 

17.  
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1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ท า ง ก า ย ภ า พ  แ ล ะ
สาธารณูปโภค 
2. พัฒ นาและอ นุรัก ษ์ฟื้น ฟู
ท รัพ ยาก รธ รรม ชาติ แล ะ
ส่ิงแวดล้อม 
3. พั ฒนาประสิทธิ ภ าขอ ง
หมู่ บ้านให้เข้มแข็งเสริมสร้า ง
ความสงบเรียบร้อย และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

37. 1. ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พ อ เพี ย ง  เ พื่ อ พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนมีความเป็นอ ยู่ท่ีดี
ข้ึน  และ ประชาชนพึ่ ง พ า
ตนเองได้  

38. 2. พั ฒ น าแ ห ล่ ง น้ า ท า ง
การเกษตร และแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน้ า 

39. 3. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานทาง
การ เก ษต ร  และ ส่ ง เส ริม
เกษตรอินทรีย์ 

40. 4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
41. 5. ส่ ง เส ริม ก าร จ้ า ง ง า น

นั ก เ รียน / นั ก ศึ ก ษ าแล ะ
แรงงานราษฎรใน โครงการ
ของเทศบาลหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

42.  

32. 1. ส่งเสริมการศึกษา ยึดหลัก
คุณธรรมน าความรู้  

33. 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา
และนันทนาการ 

34. 3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอัน
ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
รัฐพิธีต่างๆ 

35. 4. ส่ ง เ ส ริ ม แล ะ พั ฒ น า
สา ธ า ร ณ สุ ข มู ล ฐ า น แ ล ะ
หลักประกันสุขภาพของชุมชน 

36. 5. ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
สังคมสงเคราะห์ 
6. พัฒนาทางวิ นัยสังคมและ
จิตส านักสาธารณะ 
 

1. กา รบ ริหา รจั ดกา ร
บ้านเมืองท่ีดี  
2. การพัฒนาจัดการอาคาร
สถานท่ี  ส่ิ งอ า นวยความ
ส ะ ด ว ก ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ท่ี
เหมาะสม 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของเทศบาลและชุมชน 

1. การส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์  
2. การพัฒนาและปรับปรุง
แหล่งท่องเท่ียว 
3. พัฒนาสินค้าและบริการ
การท่องเท่ียว 

 

แผนงาน 
 

 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

 

เคหะและ
ชุมชน 

 

 

สาธารณสุข 

 

สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

 

 

สังคม
สงเคราะห์ 

 

การศึกษา 
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

 

งบกลาง 

 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

 

พาณิชย์ 

36 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    

 
 
 
 
 
 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

1.โครงการปกปูองสถาบันส าคัญ
ของชาติ 
2.โครงการจัดตั้งศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ 
3.โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือนและทัศนศึกษาดูงาน 
4.โครงการส่งเสริมหน่ึงต าบล
หน่ึงทีมกู้ภัย 
5.โครงการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 
6.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ในเขตเทศบาล(CCTV) 

 

1.โครงการจัดสรรท่ีดินท ากิน 
2.โครงการจ้างนักเรียน/
นักศึกษาท างานในช่วงปิดภาค
เรียน 
3.โครงการส่งเสริมการท าไร่นา
สวนผสมตามแนวพระราชด าริ 
4.โครงการศูนย์การเรียนรู้ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
5.โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 
ตามแนวเศรษฐ  กิจพอเพียง 
6.โครงการส่ง เสริมการผลิต   
เมล็ดข้าวพันธุ์ดี 
7.โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์/ปุ๋ยหมักชีวภาพ 

1.โครงการอาหารเสริม(นม)เด็ก
นักเรียน 
2.โครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 
3.โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
,เคร่ืองเล่นประจ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
4.โครงการส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตของเด็กท่ีด้อยโอกาส 
5.โครงการส่งเสริมการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 
6.โครงการพัฒนาห้องเรียนพื้นท่ี
สีเขียวมุมหนังสือ 
7.โครงการบัณฑิตน้อย 

 

1.โครงการจัดท าแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน 
2.โครงการเทศบาลสัญจร 
3.โครงการจัดงานวันเทศบาล 
4.โครงการจัดท าวารสารเทศบาล 
5.โครงการจัดท าวารสารเทศบาล 
6.โครงการเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 
7.โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน 
8.โครงการฝึกอบรมพัฒนาคลา   
กรตามหลักสูตร ต่างๆของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 
9.โครงการจัดท าปูายช่ือถนน-    
ซอยภายในหมู่บ้าน 

 

1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุน    
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และ    
Home stay 
2.โครงการฝึกอบรมและศึกษา         
ดูงาน Home stay 
3.โครงการส่งเสริมการจ าหน่าย   
สินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์       
เพื่อการท่องเท่ียว 
4.ส่งเสริมการพัฒนาการผลิต      
ภัณฑ์จากม่อนไหม 
5.โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์  
ท้องถ่ิน 
6.โครงการปรับปรุง ตกแต่งภูมิ
ภัศน์ก าแพงเมืองโบราณ 

 

แผนงาน 
 

 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

 

 

เคหะและ
ชุมชน 

 

 

สาธารณสุข 

 

 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

 

งบกลาง 

 

สังคม
สงเคราะห์ 

 

การศึกษา 
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

 

 

พาณิชย์ 
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7.โครงการติดตั้งราวเหล็กกั้น
ขอบทางโค้งแลติดตั้งปูาย
สัญญาณจราจร 
8.โครงการติดตั้งไฟสัญญาณไฟ
เตือนและกระจกโค้ง 
9.โครงการจัดซื้อถังดับเพลิง 
10.โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
11.โครงการฝึกอบรมทบทวน
และการสวนสนามวันอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) 
12โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย 
13.โครงการก าจัดวัชพืชแหล่ง
น้ าสาธารณะประโยชน์ 
14.โครงการส่งเสริมการปลูก
หญ้าแฝก 
15.โครงการถนนสวยบ้านน่า
มอง 
16.โครงการปลูกต้นไม้สองข้าง
ทางตามแนวพระราชเสาวนีย์ 
17.โครงการรักน้ า รักปุา รักษา
แผ่นดิน 
18.โครงการปล่อยพันธ์ปลาใน
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
19.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองโสน 
20.โครงการไถฝังกลบขยะมูล
ฝอย 
9.โครงการจัดท าปูายอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
 

8.โครงการรณรงค์ปรับปรุงฟื้นฟู
คุณภาพดินในท่ีนา 
9.โครงการจัดตั้งศูนย์เพาะช า
พืชประจ าต าบล 
10.โครงการส่งเสริมศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร 
11.โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจ 
12.โครงการส่งเสริมการปลูกผัก
สวนครัวและการปลูกพืชฤดูแล้ง 
13.โครงการส่งเสริมปลูกข้าว
อินทรีย์ 
14.โครงการฝึกอบรมเกษตร
อินทรีย์แบบย่ังยืน 
15.โครงการฝึกอบรมพัฒนา
อาชีพกลุ่มอาชีพต่างๆ และทัศน
ศึกษาดูงาน 
16.โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ 
17.โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มดนตรีชุมชน 
18.โครงการขุดลอกแหล่งน้ าท่ี
ตื้นเขิน 
19.โครงการวางท่อ/รางส่งน้ า
เพื่อใช้ในการเกษตร 
20.โครงการเจาะน้ าบาดาลเพื่อ
การเกษตรโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

8.โครงการออกเย่ียมเด็กทารก
และแม่หลังคลอด 
9.โครงการสงเคราะห์แว่นตา
ผู้สูงอายุ 
10.โครงการอ าเภอประโคนชัย 
ร่วมใจต้านภัยเอดส์ เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
สมเด็จพระ บรมราชินีนาถ 
11.โครงการส่งเคราะห์ผู้ยากจน 
ผู้ยากไรท่ีพึ่ง 
12.โครงการสงเคราะห์ผู้
ประสบปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัย 
13.โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
โคกม้าเกมส์ 
14.โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ-
จังหวัด 
15.โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กีฬาประจ าหมู่บ้าน 
16.โครงการแข่งขันกีฬาสี
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
17.โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ยุวชน 
18.โครงการสร้างร้ัวตาข่าย
ล้อมรอบสนามฟุตซอล 
19.โครงการจัดงานวันลอย
กระทง 
20.โครงการสนับสนุนเทศกาล
วันเข้าพรรษา 
9.โครงการจัดงาน 12 สิงหา
มหาราชินีและวันแม่แห่งชาติ 
 

10.จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อม      
พร้ินเตอร์ 
11.จัดซื้อเคร่ืองสแกนเอกสาร 
12.จัดซื้อเคร่ืองท าลายกระดาษ 
13.จัดซื้อกล้องถ่ายภาพน่ิงระบบ  
ดิจิตอล 
14.โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี     
และทะเบียนทรัพย์สิน 
15.จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ประจ า
ส านักงาน 
16.โครงการจัดซื้อรถรับส่งเด็ก    
นักเรียน 
17.จัดซื้อรถกู้ชีพประจ าต าบล 
18.จัดซื้อรถกระช้าอเนกประสงค์ 
19โครงการสนับสนุนการขับ  
เคล่ือนการจัดการท าแผนชุมชน 
20.โครงการสนับสนุนการจัด     
เก็บข้อมูล 
21.โครงการตกแต่งภูมิทัศน์      
บริเวณส านักงานเทศบาล 
22.โครงการก่อสร้างสวน     
สาธารณะในต าบล 
23.โครงการจัดซื้อรถยนต์ส านัก    
งาน 
24.โครงการสนับสนุนทุนการ       ศึกษา
แก่บุคลากรของทต.เพื่อศึกษาต่อ ปริญญา
ตรีและปริญญาโท 
25.โครงการสนับสนุนทุนการ  
ศึกษาแก่นักเรียน         ,
นักศึกษาเพื่อ         ศึกษาต่อ
ปริญญา      ตรี 

- 
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21.โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูง-แรงต่ าภายใน
หมู่บ้าน 
22.โครงการติดตั้งและซ่อมแซม
โคมไฟฟูาสาธารณะ 
23.โครงการขยายระบบเสียง
ตามสายและปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสาย 
24.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ท่อระบายน้ าในเขตเทศบาล 
25.โครงการขุดทางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 
26.โครงการจัดตั้งกองทุนแม่
ของแผ่นดิน 
27.โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน/
สถานศึกษา 
28.โครงการส่งเสริมการบ าบัด
ฟื้นฟูผู้เสพติด/ผู้ติดยาเสพติด 
29.โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
ของผู้น าชุมชน 
30.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-9 
31.โครงการปรับปรุงขยายผิว
จราจร คสล.ภายในหมู่บ้าน 
 
 
 

21.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
22.โครงการขุดลอกหนองโสน 
23.โครงการจ้างแรงงาน
ราษฎรในโครงการก่อสร้างของ
เทศบาล 
 
 

21.โครงการจัดงาน 5 ธันวาคม
มหาราชและวันพ่อแห่งชาติ 
22.โครงการจัดงานเทศกาลข้าว
มะลิหอมปลาจ่อมกุ้งชมทุ่งนก
ประโคนชัย 
23.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของ
สังคมในมิติศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรมประเพณี 
24.โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
เยาวชน 
25.โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
26.โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
และวันสงกรานต์ 
27.โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนระดับต าบล 
28.โครงการด้านการพัฒนาสตรี
และสถาบันครอบครัว 
29.โครงการสงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุ 
30.โครงการส่งเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพผู้พิการ 
31.โครงการสงเคราะห์ผู้ปุวย
โรคเอดส์ 
32.โครงการสนับสนุนเงินทุน
ผู้ด้อยโอกาส 
33.โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน 

25.โครงการสนับสนุนทุนการ  
ศึกษาแก่นักเรียน,นักศึกษาเพื่อ         
ศึกษาต่อปริญญาตรี 

- 
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32.โครงการก่อสร้างลาดยาง
หรือก่อสร้างถนน คสล.สาย หน้า
ส านักงานขนส่งประโคนชัย
เช่ือมต่อถนนสาย 24 โชคชัย-
เดชอุดม 
33.โครงการซ่อมแซมผิวทาง
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ท่ี 1-9 
34.โครงการซ่อมสร้างบูรณะ
ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์
ติกโดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling 
35.โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่
ท่ี1-9 
36.โครงการก่อสร้างถนนลง
ลูกรัง/หินคลุกหมู่ท่ี1-9 
37.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินและลูกรังท่ีช ารุดเสียหาย
ภายในเขตเทศบาล 
38.โครงการก่อสร้างท่อหลอด
เหล่ียม 
39.โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประงสงค์ประจ าหมู่บ้าน
พร้อมเคร่ืองออกก าลังกาย 
40.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
41.โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าหรือวางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพักทางเดินเท้า 

34.โครงการสนับสนุนชมรม
ผู้สูงอายุต าบลโคกม้า 

- 
 
 

- - 
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- 42.โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 
43.โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
44.โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
45.โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาและขยายเขตท่อประปา 
46.โครงการจัดซื้อเคร่ืองกรอง
น้ าประปาดื่มได้ประจ าหมู่บ้าน 
 

- - - 
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3.4  แผนผังยุทธศาสตร์ 
 

 

วิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์  

47. 1. เพ่ือให้การคมนาคมทางบก
สะดวก เช่ือมโยง เส้นทางขนส่ง
ผลผลิ ตทาง การเ กษตร  และ มี
สาธารณูปโภคเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

48. 2. อ นุ รั ก ษ์ ฟ้ื น ฟู
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร มช า ติ แ ล ะ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

49. 3. ชุ มช น ป ล อ ดย า เ ส พ ติ ด 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

50. 4. เสริมสร้างความสมานฉันท์และ
ความสามัคคีของประชาชนใ น
ชุมชนเพ่ือให้ประชาชน 

51. 5. เพ่ือปูอง กันและบรรเทาสา
ธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
Strategy Map 

 
 

เทศบาลต าบลโคกม้าจะมุ่งพัฒนาไปสู่ ท้องถ่ินน่าอยู่ ผู้คนอยู่ดีมีสุข มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรอินทรีย์ 
 
 

43. 1. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ 
มีงานท า ส่งเสริมก ลุ่มอาชีพ
ให้เข้มแ ข็งและย่ั งยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

44. 2. เพื่ อ ให้มีแห ล่งน้ าทา ง
การเกษตรเพียงพอ จัดการ
ท รั พ ย า ก ร น้ า อ ย่ า ง มี
ป ระ สิทธิ ภ าพ และ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด 

45. 3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ฟื้นฟูคุณภาพ ดิน และลด
ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตร 

46. 4. เป็นแหล่งเกษตรอินทรีย์ 

52. 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 

53. 2. เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ศ า ส น า 
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

54. 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดี 
ครอบครัวอบ อุ่นและชุมช น
เข้มแข็ง 

55. 4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา 
คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

56. 5. ป ร ะ ช า ช น มี สุ ข ภ า พ
พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ถ้วน
หน้า 

57.  

1. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี  
2. การ พัฒนาจัดกา ร
อา คา รส ถา น ท่ี  ส่ิ ง
อ า นวยความสะดวก
ส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
3. พัฒนา ศักยภาพ
บุคลากรของเทศบาล
และชุมชน 

58.  

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
และเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อย มั่นคง ปลอดภัย 

 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการเกษตร 

 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

 
การพัฒนาการเมือง

และการบริหาร 

 
 

การท่องเท่ียว 
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59. 1. เพ่ือให้การคมนาคมทางบก
สะดวก เช่ือมโยง เส้นทางขนส่ง
ผลผลิ ตทาง การเ กษตร  และ มี
สาธารณูปโภคเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

60. 2. อ นุ รั ก ษ์ ฟ้ื น ฟู
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร มช า ติ แ ล ะ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

61. 3. ชุ มช น ป ล อ ดย า เ ส พ ติ ด 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

62. 4. เสริมสร้างความสมานฉันท์และ
ความสามัคคีของประชาชนใ น
ชุมชนเพ่ือให้ประชาชน 

63. 5. เพ่ือปูอง กันและบรรเทาสา
ธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน 

 

64. 1. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ 
มีงานท า ส่งเสริมก ลุ่มอาชีพ
ให้เข้มแ ข็งและย่ั งยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

65. 2. เพื่ อ ให้มีแห ล่งน้ าทา ง
การเกษตรเพียงพอ จัดการ
ท รั พ ย า ก ร น้ า อ ย่ า ง มี
ป ระ สิทธิ ภ าพ และ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด 

66. 3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ฟื้นฟูคุณภาพ ดิน และลด
ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตร 

67. 4. เป็นแหล่งเกษตรอินทรีย์ 

68. 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 

69. 2. เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ศ า ส น า 
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

70. 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดี 
ครอบครัวอบ อุ่นและชุมช น
เข้มแข็ง 

71. 4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา 
คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

72. 5. ป ร ะ ช า ช น มี สุ ข ภ า พ
พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ถ้วน
หน้า 

73.  

การบ ริหา รการ เมือง
และการบริหารจัดการ
ระบบบริหารราชการ
เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิท ธิ ภ าพ ต า ม
หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 
 

ร้อยละระดับความส าเร็จในการพัฒนาตามตัวชี้วัด
อัตราร้อยละ 61-80 

 
 

 

ร้อยละระดับความส าเร็จในการพัฒนาตามตัวชี้วัด
อัตราร้อยละ 81-100 
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กลยุทธ์ 

ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์  

89. 1. พั ฒ นา โ ค รง ส ร้ า ง
พื้นฐานทางกายภาพ และ
สาธารณูปโภค 

90. 2. พัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยาก รธรรม ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

91. 3. พัฒนาประสิทธิภาของ
ห มู่ บ้ า น ใ ห้ เ ข้ ม แ ข็ ง
เส ริม ส ร้ า ง ค ว า ม ส ง บ
เ รี ยบ ร้อ ย  แล ะ ค ว า ม
ปล อ ด ภั ย ใ น ชีวิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน 

83. 1. ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอ เพี ย ง  เพื่ อ พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนมีความเป็นอ ยู่ท่ีดี
ข้ึน  และ ประชาชนพึ่ งพ า
ตนเองได้  

84. 2. พั ฒ น าแห ล่ง น้ าท า ง
การเกษตร และแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน้ า 

85. 3. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานทาง
การเกษต ร และ ส่ง เส ริม
เกษตรอินทรีย์ 

86. 4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
87. 5. ส่ ง เส ริม ก าร จ้ า ง ง าน

นัก เ รียน / นั ก ศึ ก ษาและ
แรงงานราษฎรในโครงการ
ของเทศบาลหรือหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

88.  

76. 1. ส่งเสริมการศึกษา ยึด
หลักคุณธรรมน าความรู้  

77. 2. ส่ งเส ริม และ สนับส นุ น
กีฬาและนันทนาการ 

78. 3. ส่ง เสริมและสนับสนุ น
ด้ า น ศ า ส น า  ป ระ เ พ ณี
วัฒ นธ รรม อัน ดี ง าม  ภู มิ
ปัญญา ท้องถ่ิน และรัฐพิ ธี
ต่างๆ 

79. 4. ส่ ง เส ริม แ ละ พั ฒ น า
สาธ ารณ สุข มู ลฐ านแล ะ
หลัก ประกั น สุขภาพ ขอ ง
ชุมชน 

80. 5. ส่ งเส ริม และ สนับส นุ น
ด้านสังคมสงเคราะห์ 

81. 6. พัฒนาทางวินัยสังคมและ
จิตส านักสาธารณะ 

82.  

1. กา รบ ริหา รจัดกา ร
บ้านเมืองท่ีดี  
2. กา ร พั ฒนา จั ด กา ร
อาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวย
ความสะดวกส่ิงแวดล้อมท่ี
เหมาะสม 
3. พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
บุคลากรของเทศบาลและ
ชุมชน 

75.  

1. กา ร ส่ ง เ ส ริ ม กา ร
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
2. ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว 
3. พัฒนา สิน ค้า แล ะ
บริการการท่องเท่ียว 

74.  

 

ร้อยละระดับความส าเร็จในการพัฒนาตามตัวชี้วัดอัตรา
ร้อยละ 61-80 

 
 

 

ร้อยละระดับความส าเร็จในการพัฒนาตามตัวชี้วัด
อัตราร้อยละ 81-100 
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กลยุทธ์ 
1. พั ฒ นา โ ค รง ส ร้ า ง
พื้นฐานทางกายภาพ และ
สาธารณูปโภค 
2. พัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยาก รธรรม ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
3. พัฒนาประสิทธิภาของ
ห มู่ บ้ า น ใ ห้ เ ข้ ม แ ข็ ง
เส ริม ส ร้ า ง ค ว า ม ส ง บ
เ รี ยบ ร้อ ย  แล ะ ค ว า ม
ปล อ ด ภั ย ใ น ชีวิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน 

92. 1. ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอ เพี ย ง  เพื่ อ พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนมีความเป็นอ ยู่ท่ีดี
ข้ึน  และ ประชาชนพึ่ งพ า
ตนเองได้  

93. 2. พั ฒ น าแห ล่ง น้ าท า ง
การเกษตร และแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน้ า 

94. 3. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานทาง
การเกษต ร และ ส่ง เส ริม
เกษตรอินทรีย์ 

95. 4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
96. 5. ส่ ง เส ริม ก าร จ้ า ง ง าน

นัก เ รียน / นั ก ศึ ก ษาและ
แรงงานราษฎรในโครงการ
ของเทศบาลหรือหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

97.  

1. ส่งเสริมการศึกษา ยึด
หลักคุณธรรมน าความรู้  
2. ส่ งเส ริม และ สนับส นุ น
กีฬาและนันทนาการ 
3. ส่ง เสริมและสนับสนุ น
ด้ า น ศ า ส น า  ป ระ เ พ ณี
วัฒ นธ รรม อัน ดี ง าม  ภู มิ
ปัญญา ท้องถ่ิน และรัฐพิ ธี
ต่างๆ 
4. ส่ ง เส ริม แ ละ พั ฒ น า
สาธ ารณ สุข มู ลฐ าน แล ะ
หลัก ประกั น สุขภาพ ขอ ง
ชุมชน 
5. ส่ งเส ริม และ สนับส นุ น
ด้ าน สั ง ค ม สง เค ราะ ห 6. 
พัฒนาทางวินัยสังคมและจิต
ส านักสาธารณะ 
 

1. กา รบ ริหา รจัดกา ร
บ้านเมืองท่ีดี  
2. กา ร พั ฒนา จั ด กา ร
อาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวย
ความสะดวกส่ิงแวดล้อมท่ี
เหมาะสม 
3. พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
บุคลากรของเทศบาลและ
ชุมชน 

99.  

1. กา ร ส่ ง เ ส ริ ม กา ร
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
2. ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว 
3. พัฒนา สิน ค้า แล ะ
บริการการท่องเท่ียว 

98.  

 

แผนงาน 
 

 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

 

 

เคหะและ
ชุมชน 

 

 

สาธารณ
สุข 
 

 

งบกลาง 

 

สังคม
สงเคราะห์ 

 

การศึกษา 
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

 

 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

45 



3.5  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลโคกม้า 
 

ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ 

จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.โคกม้า เปูาประสงค์ 

ตัวช้ีวัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับ 
ผิดชอบ 
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

-ด้ า น รั ก ษ า
ความมั่นคงและ
ความสงบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ด้ า น รั ก ษ า
ความมั่นคงและ
ความสงบ 
 
 
 
 
 

-ด้านเมืองน่า
อ ยู่ แ ล ะ
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 

 
 
 
-ด้านเมืองน่า
อ ยู่ แ ล ะ
คุณภาพชีวิต 
-ด้ า น ก า ร
พั ฒ น า ก า ร
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
และกีฬา 
 

-การพัฒนา
บ้านเมืองน่า
อยู่ และ
เสริมสร้าง
ความสงบ
เรียบร้อย 
มั่นคง 
ปลอดภัย 
 
 
 
 
การพัฒนา
บ้านเมืองน่า
อยู่ และ
เสริมสร้าง
ความสงบ
เรียบร้อย 
มั่นคง 
ปลอดภัย 

1. –เสริมสร้างความ
ส มา น ฉั น ท์ แ ล ะ
ความสามัคคีขอ ง
ประชาชนในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. -เพ่ือปูอ ง กันแล ะ
บรรเทา สาธาร ณ
ภัยแ ละ อุบั ติ เห ตุ
ทางถนน 
 
 

อัตราร้อยละ
ของ
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราร้อยละ    
ของประชา     ชน
ท่ีเข้าร่วมโครง  
การและโครง   
การท่ีได้ด าเนิน 
การ 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ
อัตราร้อยละ 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ
และโครงการ

ท่ีได้
ด าเนินการ

อัตราร้อยละ 
80 

3. พัฒนาประ
สิทธิภาของ
หมู่ บ้ านใ ห้
เ ข้ ม แ ข็ ง
เสริมส ร้า ง
คว าม สง บ
เ รียบ ร้อ ย 
และค วาม
ปลอ ด ภั ย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

4. พัฒนาประ
สิทธิภาของ
หมู่ บ้ านใ ห้
เ ข้ ม แ ข็ ง
เสริมส ร้า ง
คว าม สง บ
เ รียบ ร้อ ย 
และค วาม
ปลอ ด ภั ย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1.โครงการปกปูอง
สถาบันส าคัญของ
ชาติ 
2.โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ 
 
 
 
 
 
 
1.โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือนและทัศนศึกษา
ดูงาน 
2.โครงการส่งเสริม
หน่ึงต าบลหน่ึงทีม
กู้ภัย 
3.โครงการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

แบบ ยท. ๐๓ 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ 

จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.โคกม้า 

เปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับ 
ผิดชอบ 
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

-ด้ า น รั ก ษ า
ความมั่นคงและ
ความสงบ 
 
 
 
 
 

-ดา้นเมืองน่า
อ ยู่ แ ล ะ
คุณภาพชีวิต 
-ด้ า น ก า ร
พั ฒ น า ก า ร
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
และกีฬา 
 

-การพัฒนา
บ้านเมืองน่า
อยู่ และ
เสริมสร้าง
ความสงบ
เรียบร้อย 
มั่นคง 
ปลอดภัย 

5. –เพ่ือปูอง กันและ
บรรเทา สาธาร ณ
ภัยแ ละ อุบั ติ เห ตุ
ทางถนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

อัตราร้อยละ    
ของประชาชน ท่ี
เข้าร่วมโครง    
การและโครง  การ
ท่ีได้ด าเนินการ 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ
และโครงการ

ท่ีได้
ด าเนินการ

อัตราร้อยละ 
80 

6. พัฒนาประ
สิทธิภาของ
หมู่ บ้ านใ ห้
เ ข้ ม แ ข็ ง
เสริมส ร้า ง
คว าม สง บ
เ รียบ ร้อ ย 
และค วาม
ปลอ ด ภั ย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

7.  

4.โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดในเขต
เทศบาล(CCTV) 
5.โครงการติดตั้งราว
เหล็กกั้นขอบทางโค้ง
แลติดตั้งปูาย
สัญญาณจราจร 
6.โครงการติดตั้ง
ไฟสัญญาณไฟเตือน
และกระจกโค้ง 
7.โครงการจัดซื้อถัง
ดับเพลิง 
8.โครงการฝึกซ้อม
แผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
9.โครงการฝึกอบรม
ทบทวนและการสวน
สนามวันอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน(อปพร.) 
10.โครงการ
ช่วยเหลือผู้ประสบ 
สาธารณภัย 
 
 
 
 

ส านักปลัด กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ 

จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.โคกม้า 

เปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับ 
ผิดชอบ 
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

-ด้ า น รั ก ษ า
ความมั่นคงและ
ความสงบ 
 
 
 
 
 

-ด้ า น ก า ร
พั ฒ น า ก า ร
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
และกีฬา 
 

-การพัฒนา
บ้านเมืองน่า
อยู่ และ
เสริมสร้าง
ความสงบ
เรียบร้อย 
มั่นคง 
ปลอดภัย 

8. –อ นุ รั ก ษ์ ฟ้ื น ฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม
ของชุมชน 
 
 
 

อัตราร้อยละ    
ของพื้นท่ีและ
โครงการท่ีได้     
รับการพัฒนา 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นท่ีและ
โครงการท่ี
ได้รับการ
พัฒนาอัตรา
ร้อยละ 80 

9. พัฒนาและ
อ นุ รั ก ษ์
ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธ
ร ร ม ช า ติ
แ ล ะ
ส่ิงแวดล้อม 

1.โครงการก าจัด
วัชพืชแหล่งน้ า
สาธารณะประโยชน์ 
2.โครงการส่งเสริม
การปลูกหญ้าแฝก 
3.โครงการถนนสวย
บ้านน่ามอง 
4.โครงการปลูกต้นไม้
สองข้างทางตามแนว
พระราชเสาวนีย์ 
5.โครงการรักน้ า รัก
ปุา รักษาแผ่นดิน 
6.โครงการปล่อย
พันธ์ปลาในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ 
7.โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์หนองโสน 
8.โครงการไถฝังกลบ
ขยะมูลฝอย 
9.โครงการจัดท าปูาย
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน 
 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม 

ส านักปลัด  
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ 

จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.โคกม้า 

เปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับ 
ผิดชอบ 
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

-ด้ า น รั ก ษ า
ความมั่นคงและ
ความสงบ 
 
 
 
 
 

-ด้านเมืองน่า
อ ยู่ แ ล ะ
คุณภาพชีวิต 
-ด้ า น ก า ร
พั ฒ น า ก า ร
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
และกีฬา 
 

-การพัฒนา
บ้านเมืองน่า
อยู่ และ
เสริมสร้าง
ความสงบ
เรียบร้อย 
มั่นคง 
ปลอดภัย 

เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร
คมน าคมทา งบ ก
สะดวก เช่ือมโยง
เ ส้ น ท า ง ข น ส่ ง
ผล ผ ลิตท าง ก า ร
เ ก ษ ต ร  แ ล ะ มี
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
เพียงพอต่อควา ม
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราร้อยละ    
ของสาธาณูป    
โภคต่อความ 
ต้องการประ       
ชาชน 

5 5 5 5 สาธารณูปโภค
ท่ีเพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน
อัตราร้อยละ
80 

10. พั ฒ น า
โครงส ร้า ง
พื้ น ฐ า น
ท า ง
ก า ย ภ า พ 
แ ล ะ ส า
ธ า ร ณู ป 
โภค 

11.  

1.โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูง-แรงต่ า
ภายในหมู่บ้าน 
2.โครงการติดตั้งและ
ซ่อมแซมโคมไฟฟูา
สาธารณะ 
3.โครงการขยาย
ระบบเสียงตามสาย
และปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสาย 
4.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อระบาย
น้ าในเขตเทศบาล 
5.โครงการขุดทาง
ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง ส านักปลัด 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ 

จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.โคกม้า 

เปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับ 
ผิดชอบ 
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

-ด้ า น รั ก ษ า
ความมั่นคงและ
ความสงบ 
 
 
 
 
 

-ด้านเมืองน่า
อ ยู่ แ ล ะ
คุณภาพชีวิต 
 
 

-การพัฒนา
บ้านเมืองน่า
อยู่ และ
เสริมสร้าง
ความสงบ
เรียบร้อย 
มั่นคง 
ปลอดภัย 

-ชุมชนปลอดยา
เ ส พ ติ ด 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

อัตราร้อยละ
ของ
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ
อัตราร้อยละ 

70 

12. พัฒนาประ
สิทธิภาของ
หมู่ บ้ านใ ห้
เ ข้ ม แ ข็ ง
เสริมส ร้า ง
คว าม สง บ
เ รียบ ร้อ ย 
และค วาม
ปลอ ด ภั ย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

13.  

1.โครงการจัดตั้ง
กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 
2.โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียน/
สถานศึกษา 
3.โครงการส่งเสริม
การบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพ
ติด/ผู้ติดยาเสพติด 
4.โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
สร้างความเข้มแข็ง
ของผู้น าชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

ส านักปลัด 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ 

จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.โคกม้า 

เปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับ 
ผิดชอบ 
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

-ด้านเศรษฐกิจ -ด้ า น ก า ร
พั ฒ น า ก า ร
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
และกีฬา 
 

-การพัฒนา
บ้านเมืองน่า
อยู่ และ
เสริมสร้าง
ความสงบ
เรียบร้อย 
มั่นคง 
ปลอดภัย 

-เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร
คมน าคมทา งบ ก
สะดวก เช่ือมโยง
เ ส้ น ท า ง ข น ส่ ง
ผล ผ ลิตท าง ก า ร
เ ก ษ ต ร  แ ล ะ มี
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
เพียงพอต่อควา ม
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชน 

อัตราร้อยละ    
ของโครงการ       
ท่ีได้รับการ    
พัฒนาเพิ่มข้ึน 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการท่ี
ได้รับการ
พัฒนา
เพิ่มข้ึนอัตรา
ร้อยละ 60 

14. พั ฒ น า
โครงส ร้า ง
พื้ น ฐ า น
ท า ง
ก า ย ภ า พ 
แ ล ะ ส า
ธ า ร ณู ป 
โภค 

15.  

1.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-9 
2.โครงการปรับปรุง
ขยายผิวจราจร คสล.
ภายในหมู่บ้าน 
3.โครงการก่อสร้าง
ลาดยางหรือก่อสร้าง
ถนน คสล.สาย หน้า
ส านักงานขนส่งประ
โคนชัยเช่ือมต่อถนน
สาย 24 โชคชัย-เดช
อุดม 
4.โครงการซ่อมแซม
ผิวทางจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ท่ี 1-9 
5.โครงการซ่อมสร้าง
บูรณะถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัสท์
ติกโดยวิธี 
Pavement In-
Place Recycling 
6.โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน หมู่ท่ี1-9 
 
 

กองช่าง ส านักปลัด  
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ 

จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.โคกม้า 

เปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับ 
ผิดชอบ 
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

-ด้านเศรษฐกิจ -ด้ า น ก า ร
พั ฒ น า ก า ร
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
และกีฬา 
 

-การพัฒนา
บ้านเมืองน่า
อยู่ และ
เสริมสร้าง
ความสงบ
เรียบร้อย 
มั่นคง 
ปลอดภัย 

-เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร
คมน าคมทา งบ ก
สะดวก เช่ือมโยง
เ ส้ น ท า ง ข น ส่ ง
ผล ผ ลิตท าง ก า ร
เ ก ษ ต ร  แ ล ะ มี
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
เพียงพอต่อควา ม
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชน 

อัตราร้อยละ    
ของโครงการ       
ท่ีได้รับการ    
พัฒนาเพิ่มข้ึน 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการท่ี
ได้รับการ
พัฒนา
เพิ่มข้ึนอัตรา
ร้อยละ 60 

16. พั ฒ น า
โครงส ร้า ง
พื้ น ฐ า น
ท า ง
ก า ย ภ า พ 
แ ล ะ ส า
ธ า ร ณู ป 
โภค 

17.  

7.โครงการก่อสร้าง
ถนนลงลูกรัง/หินคลุก
หมู่ท่ี1-9 
8.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินและ
ลูกรังท่ีช ารุดเสียหาย
ภายในเขตเทศบาล 
9.โครงการก่อสร้าง
ท่อหลอดเหล่ียม 
10.โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา
อเนกประงสงค์
ประจ าหมู่บ้านพร้อม
เคร่ืองออกก าลังกาย 
11.โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
12.โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าหรือวาง
ท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพักทางเดินเท้า 
13.โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
14.โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
 

กองช่าง ส านักปลัด  
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ 

จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.โคกม้า 

เปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

-ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ด้านเศรษฐกิจ 

-ด้ า น ก า ร
พั ฒ น า ก า ร
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
และกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
-การพั ฒ น า
เกษตรกรรม
แ ล ะ
อุตสาหกรรม 

-การพัฒนา
บ้านเมืองน่า
อยู่ และ
เสริมสร้าง
ความสงบ
เรียบร้อย 
มั่นคง 
ปลอดภัย 
 
 
 
-การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และ
การเกษตร 

-เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร
คมนาคมทางบก
สะดวก เช่ือมโยง
เส้ นท าง ขน ส่ ง
ผลผลิตทางการ
เก ษ ต ร  แ ล ะ มี
สาธ ารณู ปโภ ค
เพียงพอต่อความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชน 
 
 

-เ พื่ อ ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น มี
รายได้ มีงานท า 
ส่ ง เ ส ริม ก ลุ่ ม
อ า ชี พ ใ ห้
เ ข้ ม แ ข็ ง แล ะ
ย่ั ง ยื น ต า ม
แ น ว ท า ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

อัตราร้อยละของ
โครงการท่ีได้รับ   
การพัฒนาเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราร้อยละ
ประชาชนมีราย     
ได้และพื้นท่ีท า     
กินท่ีเพียงพอ 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการท่ี
ได้รับการ
พัฒนา
เพิ่มข้ึนอัตรา
ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 
ประชาชนมี
รายได้และ
พื้นท่ีท ากิน
เพิ่มข้ึนอัตรา
ร้อย 60 

18. พั ฒ น า
โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้ น ฐ า น ท า ง
กายภาพ และ
สาธารณูป โภค 
 
 
 
 
 
 

19. -พั ฒ น า
ปัจ จัยพื้ นฐ าน
ทางการเกษตร 
แล ะ ส่ ง เส ริ ม
เกษตรอินทรีย์ 

20. - ส่ งเสริมก าร
จ้ า ง ง า น
นั ก เ รี ย น /
นัก ศึก ษาและ
แรงงานราษฎร
ในโครงการของ
เทศ บาลห รื อ
ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เกี่ยวข้อง 

1.โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ประปาและขยาย
เขตท่อประปา 
2.โครงการจัดซื้อ
เคร่ืองกรอง
น้ าประปาดื่มได้
ประจ าหมู่บ้าน 
 
 
 
1.โครงการ
จัดสรรท่ีดินท า
กิน 
2.โครงการจ้าง
นักเรียน/
นักศึกษาท างาน
ในช่วงปิดภาค
เรียน 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
การศึกษา,

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ 

จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.โคกม้า 

เปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

-ด้านเศรษฐกิจ -การพั ฒ น า
เกษตรกรรม
แ ล ะ
อุตสาหกรรม 

-การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และ
การเกษตร 

-เ พื่ อ ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น มี
รายได้ มีงานท า 
ส่ ง เ ส ริม ก ลุ่ ม
อ า ชี พ ใ ห้
เ ข้ ม แ ข็ ง แล ะ
ย่ั ง ยื น ต า ม
แ น ว ท า ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

21. -เ พื่ อ พั ฒ น า
และ ป รับป รุ ง
ฟื้น ฟู คุณภาพ
ดิ น  แ ล ะ ล ด
ต้นทุนการผลิต
ทางการเกษตร    
-เ ป็ น แ ห ล่ ง
เกษตรอินทรีย์ 
 

อัตราร้อยละของ
แหล่งเกษตร   
อินทรีย์และ
ประชาชนด าเนิน 
ชีวิตตามแนวทาง      
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นแหล่ง
เกษตรอินทรีย์ 
และประชาชน    
ด าเนินชีวิต
ตามแนวทาง      
เศรษฐกิจ   
พอเพียงอัตรา
ร้อยละ 80 

22. -ส่ ง เ ส ริ ม
ป รั ช ญ า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง  เพื่ อ
พั ฒ น า ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น มี
ความเป็นอ ยู่ท่ี
ดี ข้ึ น  แ ล ะ
ป ร ะ ช า ช น
พึ่งพาตนเองได้  

23. -พั ฒ น า
ปัจ จัยพื้ นฐ าน
ทางการเกษตร 
แล ะ ส่ ง เส ริ ม
เกษตรอินทรีย์ 

24. -ส่ ง เส ริม แล ะ
พัฒนาอาชีพ 

1.โครงการ
ส่งเสริมการท าไร่
นาสวนผสมตาม
แนวพระราชด าริ 
2.โครงการศูนย์
การเรียนรู้ตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.โครงการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ 
ตามแนวเศรษฐ  
กิจพอเพียง 
4.โครงการส่ง 
เสริมการผลิต 
เมล็ดข้าวพันธุ์ดี 
5.โครงการ
ส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ย
หมักชีวภาพ 
6.โครงการ
รณรงค์ปรับปรุง
ฟื้นฟูคุณภาพดิน
ในท่ีนา 
7.โครงการจัดตั้ง
ศูนย์เพาะช าพืช
ประจ าต าบล 
 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

ส านักปลัด 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ 

จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.โคกม้า 

เปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

-ด้านเศรษฐกิจ -การพั ฒ น า
เกษตรกรรม
แ ล ะ
อุตสาหกรรม 

-การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และ
การเกษตร 

-เ พื่ อ ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น มี
รายได้ มีงานท า 
ส่ ง เ ส ริม ก ลุ่ ม
อ า ชี พ ใ ห้
เ ข้ ม แ ข็ ง แล ะ
ย่ั ง ยื น ต า ม
แ น ว ท า ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

25. -เ พื่ อ พั ฒ น า
และ ป รับป รุ ง
ฟื้น ฟู คุณภาพ
ดิ น  แ ล ะ ล ด
ต้นทุนการผลิต
ทางการเกษตร    
-เ ป็ น แ ห ล่ ง
เกษตรอินทรีย์ 
 

อัตราร้อยละของ
แหล่งเกษตร  
อินทรีย์ประชาชน    
ด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ   
พอเพียงและมี  
รายได้เพิ่มข้ึน 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นแหล่ง
เกษตรอินทรีย์ 
ประชาชน    
ด าเนินชีวิต
ตามแนวทาง      
เศรษฐกิจ   
พอเพียง และ 
มีรายได้เพิ่มข้ึน
อัตราร้อยละ 
80 

26. -ส่ ง เ ส ริ ม
ป รั ช ญ า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง  เพื่ อ
พั ฒ น า ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น มี
ความเป็นอ ยู่ท่ี
ดี ข้ึ น  แ ล ะ
ป ร ะ ช า ช น
พึ่งพาตนเองได้  

27. -พั ฒ น า
ปัจ จัยพื้ นฐ าน
ทางการเกษตร 
แล ะ ส่ ง เส ริ ม
เกษตรอินทรีย์ 

28. -ส่ ง เส ริม แล ะ
พัฒนาอาชีพ 

8.โครงการ
ส่งเสริมศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ทางการเกษตร 
9.โครงการ
ส่งเสริมการปลูก
พืชเศรษฐกิจ 
10.โครงการ
ส่งเสริมการปลูก
ผักสวนครัวและ
การปลูกพืชฤดู
แล้ง 
11.โครงการ
ส่งเสริมปลูกข้าว
อินทรีย์ 
12.โครงการ
ฝึกอบรมเกษตร
อินทรีย์แบบ
ย่ังยืน 
13.โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนา
อาชีพกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ และทัศน
ศึกษาดูงาน 
 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

ส านักปลัด 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ 

จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.โคกม้า 

เปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

-ด้านเศรษฐกิจ -การพั ฒ น า
เกษตรกรรม
แ ล ะ
อุตสาหกรรม 

-การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และ
การเกษตร 

-เ พื่ อ ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น มี
รายได้ มีงานท า 
ส่ ง เ ส ริม ก ลุ่ ม
อ า ชี พ ใ ห้
เ ข้ ม แ ข็ ง แล ะ
ย่ั ง ยื น ต า ม
แ น ว ท า ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

29. -เ พื่ อ พั ฒ น า
และ ป รับป รุ ง
ฟื้น ฟู คุณภาพ
ดิ น  แ ล ะ ล ด
ต้นทุนการผลิต
ทางการเกษตร    
-เ ป็ น แ ห ล่ ง
เกษตรอินทรีย์ 
 

อัตราร้อยละของ
แหล่งเกษตร  
อินทรีย์ประชาชน    
ด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ   
พอเพียงและมี   
รายได้เพิ่มข้ึน 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นแหล่ง
เกษตรอินทรีย์ 
ประชาชน    
ด าเนินชีวิต
ตามแนวทาง      
เศรษฐกิจ   
พอเพียง และ 
มีรายได้เพิ่มข้ึน
อัตราร้อยละ 
80 

30. -ส่ ง เ ส ริ ม
ป รั ช ญ า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง  เพื่ อ
พั ฒ น า ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น มี
ความเป็นอ ยู่ท่ี
ดี ข้ึ น  แ ล ะ
ป ร ะ ช า ช น
พึ่งพาตนเองได้  

31. -พั ฒ น า
ปัจ จัยพื้ นฐ าน
ทางการเกษตร 
แล ะ ส่ ง เส ริ ม
เกษตรอินทรีย์ 

32. -ส่ ง เส ริม แล ะ
พัฒนาอาชีพ 

14.โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต่างๆ 
15.โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่ม
ดนตรีชุมชน 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

ส านักปลัด 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ 

จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.โคกม้า 

เปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

-ด้านเศรษฐกิจ -การพั ฒ น า
เกษตรกรรม
แ ล ะ
อุตสาหกรรม 

-การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และ
การเกษตร 

33. -พั ฒ นาแห ล่ง
น้ า ท า ง
ก า ร เ ก ษ ต ร 
แ ล ะ แ ก้ ไ ข
ปั ญ ห า ข า ด
แคลนน้ า 

34. -พั ฒ น า
ปัจ จัยพื้ นฐ าน
ทางการเกษตร 
แล ะ ส่ ง เส ริ ม
เกษตรอินทรีย์ 
 

อัตราร้อยละของ
แหล่งน้ าและ
ปัจจัยพื้นฐานทางการ  
เกษตรท่ีได้รับการ
พัฒนา 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งน้ า   
และปัจจัยพื้น   
ฐานทางการ  
เกษตรท่ีได้รับ   
การพัฒนา
อัตราร้อยละ 
80 

35. -พั ฒ นาแห ล่ง
น้ า ท า ง
ก า ร เ ก ษ ต ร 
แ ล ะ แ ก้ ไ ข
ปั ญ ห า ข า ด
แคลนน้ า 

36. -พั ฒ น า
ปัจ จัยพื้ นฐ าน
ทางการเกษตร 
แล ะ ส่ ง เส ริ ม
เกษตรอินทรีย์ 

37.  

1.โครงการขุด
ลอกแหล่งน้ าท่ี
ตื้นเขิน 
2.โครงการวาง
ท่อ/รางส่งน้ าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 
3.โครงการเจาะ
น้ าบาดาลเพื่อ
การเกษตรโดยใช้
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
4.โครงการ
ก่อสร้างฝายน้ า
ล้น 
5.โครงการขุด
ลอกหนองโสน 
6.โครงการจ้าง
แรงงานราษฎร
ในโครงการ
ก่อสร้างของ
เทศบาล 

กองช่าง ส านักปลัด 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ 

จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.โคกม้า 

เปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

-ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

-เมือ งน่ าอ ยู่
และคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

-การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

38. -เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
ก า ร ศึ ก ษ า ข้ั น
พ้ื น ฐ า น ใ ห้ มี
คุณภาพ และได้
มาตรฐาน 

39. -เพ่ือส่งเสริมและ
สนั บ ส นุ น ก า ร
พัฒนาเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ
หรือผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 
 

อัตราร้อยละของ  
เด็กและเยาวชนท่ี
ได้รับ การส่งเสริม     
และพัฒนาด้าน
การศึกษา 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กและ
เยาวชนท่ีได้รับ
การส่งเสริม
และพัฒนา
ด้านการศึกษา
อัตราร้อยละ 
95 

40. -ส่ ง เ ส ริ ม
การศึก ษา ยึด
หลักคุ ณธ รรม
น าความรู้  

1.โครงการ
อาหารเสริม(นม)
เด็กนักเรียน 
2.โครงการ
อาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน 
3.โครงการจัดซื้อ
วัสดุ ครุภัณฑ์
,เคร่ืองเล่น
ประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
4.โครงการ
ส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตของ
เด็กท่ีด้อยโอกาส 
5.โครงการ
ส่งเสริมการจัด
งานวันเด็ก
แห่งชาติ 
6.โครงการ
พัฒนาห้องเรียน
พื้นท่ีสีเขียวมุม
หนังสือ 
7.โครงการ
บัณฑิตน้อย 
 

กองการ 
ศึกษา 

ส านักปลัด 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ 

จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.โคกม้า 

เปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

-ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

-เมือ งน่ าอ ยู่
และคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เมือ งน่ าอ ยู่
และคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

-การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

41. -ป ร ะ ช า ช น มี
คุณภาพชีวิตที่ ดี 
ครอบครัวอบอุ่น
แ ล ะ ชุ ม ช น
เข้มแข็ง 

42. - ปร ะ ชา ช น มี
สุ ข ภ า พ
พ ล า น า มั ย
แข็งแรงสมบูรณ์
ถ้วนหน้า 
 
 
 
 
 
 
 

 
43. -เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม

และส นับส นุ น
การพัฒนาเด็ก 
สต รี  ค น ชร า 
คนพิก ารห รือ
ผู้ด้ อ ย โ อ ก า ส
ทางสังคม 
 

อัตราร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีสุข
ภาวะท่ีดีและ       
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรงสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อัตราร้อยละของ     
ผู้ด้อยโอกาสทาง    
สังคมท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือ 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน     
ท่ีมีสุขภาวะท่ีดี 
และสุขภาพ
พลานามัยแข็ง  
แรงสมบูรณ์
อัตราร้อยละ  
90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 
อัตราร้อยละ  
90 
 

44. -ส่ ง เส ริม แล ะ
พั ฒ น า
สาธารณสุขมู ล
ฐ า น แ ล ะ
ห ลั ก ปร ะ กั น
สุ ข ภ า พ ข อ ง
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
สนับส นุนด้า น
สั ง ค ม
สงเคราะห์ 

8.โครงการออก
เย่ียมเด็กทารก
และแม่หลัง
คลอด 
9.โครงการ
สงเคราะห์
แว่นตาผู้สูงอายุ 
10.โครงการ
อ าเภอประโคน
ชัย ร่วมใจต้าน
ภัยเอดส์ เฉลิม
พระเกียรติ
สมเด็จพระนาง
เจ้าฯสมเด็จพระ 
บรมราชินีนาถ 
 
 
1.โครงการส่ง
เคราะห์ผู้ยากจน 
ผู้ยากไรท่ีพึ่ง 
2.โครงการ
สงเคราะห์ผู้
ประสบปัญหา
ด้านท่ีอยู่อาศัย 

กองสาธารณ 
สุขและส่ิง    
แวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองสวัสดิ    
การสังคม 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ 

จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.โคกม้า 

เปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

-ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เมือ งน่ าอ ยู่
และคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. -เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมอัน ดี
ง า ม แ ล ะ ภู มิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

46. -ป ร ะ ช า ช น มี
คุณภาพชีวิตที่ ดี 
ครอบครัวอบอุ่น
แ ล ะ ชุ ม ช น
เข้มแข็ง 

47. - ปร ะ ชา ช น มี
สุ ข ภ า พ
พ ล า น า มั ย
แข็งแรงสมบูรณ์
ถ้วนหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
48.  

อัตราร้อยละของ  
โครงการท่ีด าเนิน 
การส่งเสริมและ             
พัฒนาเพื่อ   
ประชาชน 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการท่ี
ด าเนินการ
ส่งเสริมและ
พฒันาเพื่อ
ประชาชน
อัตราร้อยละ  
70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. -ส่งเสริมและ
สนับสนุนกีฬา
และ
นันทนาการ 

50. -ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
ศาสนา 
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งาม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และรัฐ
พิธีต่างๆ 

51. -พั ฒ น า ท า ง
วิ นัยสังคมและ
จิ ต ส า นั ก
สาธารณะ 

52.  
 
 
 
 
 

1.โครงการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาโคกม้าเกมส์ 
2.โครงการส่งทีม
นักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา
ระดับอ าเภอ-
จังหวัด 
3.โครงการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์กีฬา
ประจ าหมู่บ้าน 
4.โครงการ
แข่งขันกีฬาสี
ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
5.โครงการ
จัดการแข่งขัน
กีฬายุวชน 
6.โครงการสร้าง
ร้ัวตาข่าย
ล้อมรอบสนาม
ฟุตซอล 
7.โครงการจัด
งานวันลอย
กระทง 
 
 

กองการ   
ศึกษา 

ส านักปลัด 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ 

จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.โคกม้า 

เปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

-ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เมือ งน่ าอ ยู่
และคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53. -เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมอัน ดี
ง า ม แ ล ะ ภู มิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

54. -ป ร ะ ช า ช น มี
คุณภาพชีวิตที่ ดี 
ครอบครัวอบอุ่น
แ ล ะ ชุ ม ช น
เข้มแข็ง 

55. - ปร ะ ชา ช น มี
สุ ข ภ า พ
พ ล า น า มั ย
แข็งแรงสมบูรณ์
ถ้วนหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
56.  

อัตราร้อยละของ  
โครงการท่ีด าเนิน 
การส่งเสริมและ  
พัฒนาเพื่อ   
ประชาชน 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการท่ี
ด าเนินการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาเพื่อ
ประชาชน
อัตราร้อยละ  
70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57. -ส่งเสริมและ
สนับสนุนกีฬา
และ
นันทนาการ 

58. -ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
ศาสนา 
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งาม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และรัฐ
พิธีต่างๆ 

59. -พั ฒ น า ท า ง
วิ นัยสังคมและ
จิ ต ส า นั ก
สาธารณะ 

60.  
 
 
 
 
 

8.โครงการ
สนับสนุน
เทศกาลวัน
เข้าพรรษา 
9.โครงการจัด
งาน 12 สิงหา
มหาราชินีและวัน
แม่แห่งชาติ 
10.โครงการจัด
งาน 5 ธันวาคม
มหาราชและวัน
พ่อแห่งชาติ 
11.โครงการจัด
งานเทศกาลข้าว
มะลิหอมปลา
จ่อมกุ้งชมทุ่งนก
ประโคนชัย 
12.โครงการ
สร้างภูมิคุ้มกัน
ของสังคมในมิติ
ศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม
ประเพณี 
13.โครงการเข้า
ค่ายพุทธบุตร
เยาวชน 
 

กองการ   
ศึกษา 

ส านักปลัด 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ 

จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.โคกม้า 

เปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

-ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 
 
 

-เมือ งน่ าอ ยู่
และคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เมือ งน่ าอ ยู่
และคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
 
 
 

-การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 
 

61. -เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมอัน ดี
ง า ม แ ล ะ ภู มิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

62. -ป ร ะ ช า ช น มี
คุณภาพชีวิตที่ ดี 
ครอบครัวอบอุ่น
แ ล ะ ชุ ม ช น
เข้มแข็ง 

63. - ปร ะ ชา ช น มี
สุ ข ภ า พ
พ ล า น า มั ย
แข็งแรงสมบูรณ์
ถ้วนหน้า 
 

64. -ป ร ะ ช า ช น มี
คุณภาพชีวิตที่ ดี 
ครอบครัวอบอุ่น
แ ล ะ ชุ ม ช น
เข้มแข็ง 

65. -เพ่ือส่งเสริมและ
สนั บ ส นุ น ก า ร
พัฒนาเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ
หรือผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

66.  

อัตราร้อยละของ
โครงการท่ีด าเนินการ  
ส่งเสริมและ       
พัฒนาเพื่อ  
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า   
ร่วมโครงการ    
ส่งเสริมและ    
พัฒนา 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการท่ี
ด าเนินการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาเพื่อ
ประชาชน
อัตราร้อยละ  
70 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาชน     
ท่ีเข้าร่วม       
โครงการ    
ส่งเสริมและ  
พัฒนาอัตรา
ร้อยละ 80 
 

67. -ส่งเสริมและ
สนับสนุนกีฬา
และนันทนาการ 

68. -ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งาม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และรัฐ
พิธีต่างๆ 

69. -พัฒนาทาง วินัย
สั ง คม แ ล ะ จิ ต
ส านักสาธารณะ 

70.  
 
 

71. -ส่ ง เส ริม แล ะ
สนับส นุนด้าน
สั ง ค ม
สงเคราะห์ 
 
 
 

14.โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.โครงการจัด
งานวันผู้สูงอายุ
และวันสงกรานต์ 
2.โครงการ
ส่งเสริมศูนย์
พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนระดับ
ต าบล 
3.โครงการด้าน
การพัฒนาสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว 

กองการ   
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองสวัสดิการ
สังคม 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ 

จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.โคกม้า 

เปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

-ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เมือ งน่ าอ ยู่
และคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72. -ป ร ะ ช า ช น มี
คุณภาพชีวิตที่ ดี 
ครอบครัวอบอุ่น
แ ล ะ ชุ ม ช น
เข้มแข็ง 

73. -เพ่ือส่งเสริมและ
สนั บ ส นุ น ก า ร
พัฒนาเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ
หรือผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 
 

 

อัตราร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า    
ร่วมโครงการ    
ส่งเสริมและ    
พัฒนา 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน     
ท่ีเข้าร่วม       
โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา อัตรา
ร้อยละ 100 

74. -ส่ ง เส ริม แล ะ
สนับส นุนด้าน
สั ง ค ม
สงเคราะห์ 
 
 
 

1.โครงการ
สงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุ 
2.โครงการส่ง
เคราะห์เบ้ียยัง
ชีพผู้พิการ 
3.โครงการ
สงเคราะห์ผู้ปุวย
โรคเอดส์ 
4.โครงการ
สนับสนุนเงินทุน
ผู้ด้อยโอกาส 
5.โครงการ
สนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน 
6.โครงการ
สนับสนุนชมรม
ผู้สูงอายุต าบล
โคกม้า 

กองสวัสดิการ
สังคม 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ 

จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.โคกม้า 

เปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

-ด้ า น ก า ร
บริหารจัดการ 
 

-การพั ฒ น า
ขีดสมรรถนะ
องค์กร 

-การพัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร 
 

-กา รบ ริหา ร
การเมืองและ
กา รบ ริห า ร
จัดการระบบ
บ ริ ห า ร
ราชการเป็นไป
อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักกา ร
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

75.  

อัตราร้อยละ
ความส าเร็จใน    
การบริหาร      
จัดการบ้าน        
เมืองท่ีดี 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหาร   
จัดการบ้าน    
เมืองท่ีดี อัตรา
ร้อยละ 95 

-ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร
บ้านเมืองท่ีดี  
-ก า ร พั ฒ น า
จัดก ารอ าคาร
ส ถ า น ท่ี  ส่ิ ง
อ าน ว ยค ว าม
ส ะ ด ว ก
ส่ิง แว ดล้อ ม ท่ี
เหมาะสม 
-พั ฒ น า
ศั ก ย ภ า พ
บุค ลาก รขอ ง
เทศ บ าลแล ะ
ชุมชน 
 
 

1.โครงการจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
2.โครงการ
เทศบาลสัญจร 
3.โครงการจัด
งานวันเทศบาล 
4.โครงการจัดท า
วารสารเทศบาล 
5.โครงการจัดท า
วารสารเทศบาล 
6.โครงการ
เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 
7.โครงการ
เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ
ศึกษาดูงาน 
8.โครงการฝึก  
อบรมพัฒนาคลา   
กรตามหลักสูตร 
ต่างๆของสถาบัน
พัฒนาบุคลากร
ท้องถ่ิน 

ส านักปลัด, 
กองคลัง,กอง
วิชาการและ
แผนงาน,   
กองช่าง 

ส านักปลัด 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ 

จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.โคกม้า 

เปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

-ด้ า น ก า ร
บริหารจัดการ 
 

-การพั ฒ น า
ขีดสมรรถนะ
องค์กร 

-การพัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร 
 

-กา รบ ริหา ร
การเมืองและ
กา รบ ริห า ร
จัดการระบบ
บ ริ ห า ร
ราชการเป็นไป
อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักกา ร
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 
 

76.  

อัตราร้อยละ    
ความส าเร็จใน    
การบริหารจัด     
การบ้านเมืองท่ีดี 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหาร   
จัดการบ้าน    
เมืองท่ีดี อัตรา
ร้อยละ 90 

-ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร
บ้านเมืองท่ีดี  
-ก า ร พั ฒ น า
จัดก ารอ าคาร
ส ถ า น ท่ี  ส่ิ ง
อ าน ว ยค ว าม
ส ะ ด ว ก
ส่ิง แว ดล้อ ม ท่ี
เหมาะสม 
-พั ฒ น า
ศั ก ย ภ า พ
บุค ลาก รขอ ง
เทศ บ าลแล ะ
ชุมชน 
 
 

9.โครงการจัดท าปูาย
ช่ือถนน-ซอยภายใน
หมู่บ้าน 
10.จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์   
พร้อมพร้ินเตอร์ 
11.จัดซื้อเคร่ือง
สแกนเอกสาร 
12.จัดซื้อเคร่ือง
ท าลายกระดาษ 
13.จัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพน่ิงระบบ  
ดิจิตอล 
14.โครงการจัดท า
แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
15.จัดซื้อวัสดุ/
ครุภัณฑ์ประจ า
ส านักงาน 
16.โครงการจัด  ซิ
รถรับส่งเด็กนัก  
เรียน 
17.จัดซื้อรถกู้ชีพ
ประจ าต าบล 
18.จัดซื้อรถ      
กระช้าอเนก   
ประสงค์ 

ส านักปลัด, 
กองคลัง,กอง
วิชาการและ
แผนงาน,   
กองช่าง,กอง
การศึกษา 

กองา
สวัสดิการ

สังคม 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ 

จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.โคกม้า 

เปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

-ด้ า น ก า ร
บริหารจัดการ 
 

-การพั ฒ น า
ขีดสมรรถนะ
องค์กร 

-การพัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร 
 

-กา รบ ริหา ร
การเมืองและ
กา รบ ริห า ร
จัดการระบบ
บ ริ ห า ร
ราชการเป็นไป
อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักกา ร
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 
 

77.  

อัตราร้อยละ    
ความส าเร็จใน    
การบริหารจัด     
การบ้านเมืองท่ีดี 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหาร   
จัดการบ้าน    
เมืองท่ีดี อัตรา
ร้อยละ 90 

-ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร
บ้านเมืองท่ีดี  
-ก า ร พั ฒ น า
จัดก ารอ าคาร
ส ถ า น ท่ี  ส่ิ ง
อ าน ว ยค ว าม
ส ะ ด ว ก
ส่ิง แว ดล้อ ม ท่ี
เหมาะสม 
-พั ฒ น า
ศั ก ย ภ า พ
บุค ลาก รขอ ง
เทศ บ าลแล ะ
ชุมชน 
 
 

19โครงการ
สนับสนุนการ
ขับเคล่ือนการจัดการ
ท าแผนชุมชน 
20.โครงการ
สนับสนุนการจัด  
เก็บข้อมูล 
21.โครงการตก  แต่ง
ภูมิทัศน์บริเวณ
ส านักงานเทศบาล 
22.โครงการก่อ  สร้าง
สวนสาธารณะ            
ในต าบล 
23.โครงการจัด      
ซื้อรถยนต์     
ส านักงาน 
24.โครงการ       
สนับสนุนทุนการ       
ศึกษาแก่บุคลากร   ของ 
ทต.เพื่อศึกษาต่อ ปริญญา
ตรีและปริญญาโท 
25.โครงการ   
สนับสนุนทุนการ  
ศึกษาแก่นักเรียน         
,นักศึกษาเพื่อ         
ศึกษาต่อปริญญา      
ตรี 

ส านักปลัด, 
กองคลัง,กอง
วิชาการและ
แผนงาน,   
กองช่าง,กอง
การศึกษา 

ส านักปลัด 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ 

จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.โคกม้า 

เปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

-ด้ า น
ทรัพยากรธรรม
ช า ติ แ ล ะ
ส่ิงแวดล้อม 

-ก า ร
พั ฒ น า ก า ร
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
และกีฬา 

-การ
พัฒนาการ
ท่องเท่ียว 

- เพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ 
 

78.  

อัตราร้อยละ    
ระดับความส าเร็จ    
ในการด าเนินการ
ส่งเสริมการ         
ท่องเทียว 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความ      
ส าเร็จในการ
ด าเนินการ   
ส่งเสริมการ         
ท่องเทียวอัตรา 
ร้อยละ 70 

-การส่ ง เสริ ม
การท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์  
-กา ร พัฒ น า
และปรับปรุง
แ ห ล่ ง
ท่องเท่ียว 
-พัฒนาสินค้า
และ บ ริ กา ร
การท่องเท่ียว 
 

1.โครงการ      
ส่งเสริมและสนับ      
สนุนการท่อง       
เท่ียวเชิงอนุรักษ์    
และHome stay 
2.โครงการฝึก     
อบรมและศึกษา         
ดูงาน Home           
stay 
3.โครงการส่ง      
เสริมการจ าหน่ายสินค้า
หน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์เพื่อ       
การท่องเท่ียว 
4.ส่งเสริมการ
พัฒนาการผลิต    
ภัณฑ์จากม่อน       
ไหม 
5.โครงการฝึก     
อบรมมัคคุเทศก์  
ท้องถ่ิน 
6.โครงการปรับ     
ปรุงตกแต่งภูมิ      
ภัศน์ก าแพงเมือง      
โบราณ 

กองสวัสดิการ
สังคม,        
กองช่าง 

ส านักปลัด 
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ส่วนท่ี 4 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน 

1 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่
และเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อย ม่ันคง ปลอดภัย 

บริหารทั่วไป 
บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 
การเศรษฐกิจ 

บริหารงานทั่วไป 
การรักษาความสงบภายใน 
สาธารณสุข 
เคหะและชุมชน 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
การพาณิชย์ 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองช่าง 
กองสวัสดิการสังคม 
กองช่าง 
กองช่าง 

กองสวัสดิการสังคม 
กองสวัสดิการสังคม 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

บริหารทั่วไป 
 
บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 

บริหารงานทั่วไป 
 
สร้างความเข้มแข้งของชุมชน 
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ส านักปลัด 
 
กองสวัสดิการสังคม 
กองช่าง 
 

กองสวัสดิการสังคม,
กองการศึกษา 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 

การศึกษา 
สาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห์ 
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งบกลาง 
 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองสวัสดิการสังคม 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสวัสดิการสังคม 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
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ท่ี 
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน 

4 การพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร 

บริหารทั่วไป 
 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
 
การเศรษฐกิจ 
การด าเนินงานอ่ืน 

บริหารงานทั่วไป 
 
การศึกษา 
สาธารณสุข 
เคหะและชุมชน 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
งบกลาง 
 

ส านักปลัด,กองคลัง,กอง
วิชาการและแผนงาน,กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองช่าง 
กองสวัสดิการสังคม 

 
กองช่าง 
กองการศึกษา,ส านักปลัด 

กองสวัสดิการสังคม 
 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด,กอง
วิชาการและแผนงาน 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

5 การพัฒนาการท่องเที่ยว บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 

สร้างความเข้มแข้งของชุมชน 
อุตสาหกรรมและการโยธา 

กองสวัสดิการสังคม 
กองช่าง 

 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลโคกม้า 

 
ท่ี 
 
 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ(โทรทัศน์วงจร

ปิด) 

เพ่ือเป็นการปูองกัน
และลดปัญหา

อาชญากรรมในพ้ืนที 

ติดต้ังในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาล
ต าบลโคกม้า 

700,000 700,000 700,000 700,000 ส านักปลัด 

2 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ(เคร่ืองสัญญาณ

เตือนภัย) 

เพ่ือแจ้งเตือนการ
สัญจรบริเวณแยก

ต่างๆ 

ติดต้ัง
ไฟสัญญาณไฟ
เตือนหมู่ท่ี1-9 

100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 

3 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน(ราวเหล็ก
ก้ันขอบทางโค้งและ
ปูายสัญญาณจราจร) 

เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
แจ้งเตือนการสัญจร

การใช้รถตามท้องถนน 

ติดต้ัง หมู่ท่ี1-9 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักปลัด 

4 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ(โคมไฟฟูา) 

เพ่ือให้มีแสงสว่างใน
เวลาค่ าคืน 

ติดต้ัง หมู่ท่ี1-9 400,000 400,000 400,000 400,000 กองช่าง 

5 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
(เคร่ืองขยายเสียง) 

เพ่ือใช้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

ติดต้ัง หมู่ท่ี1-9 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

6 การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านครัว
(เคร่ืองกรองน้ า) 

เพ่ือให้ประชาชนได้น้ า  
ด่ืมท่ีสะอาดและถูกหลัก
อนามัยอย่างท่ัวถึง 

ติดต้ัง หมู่ท่ี1-9 700,000 700,000 700,000 700,000 กองช่าง 

7 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน(เคร่ืองเด็ก
เล่นประจ าศูนย์ฯ) 

เพ่ือให้เด็กก่อนเกณฑ์
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

500,000 500,000 500,000 500,000 กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.08 
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ท่ี 
 
 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(เคร่ืองคอมพิวเตอร์
พร้อมพร้ินเตอร์) 

เพ่ือใช้ในส านักงาน
เทศบาล 

จ านวน 3 ชุด 150,000 150,000 150,000 150,000 ส านักปลัด 

9 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน
(เคร่ืองสแกนเอกสาร) 

เพ่ือใช้สแกนเอกสาร
ในระบบสารสนเทศใน

ส านักงานเทศบาล 

จ านวน 1 
เคร่ือง 

10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด 

10 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน
(เคร่ืองท าลายเอกสาร) 

เพ่ือท าลายเอกสารท่ี
ใช้แล้วไม่ต้องการ 

จ านวน 1 เคร่ือง 21,000 21,000 21,000 21,000 กองคลัง 

11 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่(กล้องถ่าย

ภาพนิ่งระบบดิจิตอล) 

เพ่ือใช้ในการเก็บ
บันทึกรูปภาพกิจกรรม

ต่างๆ 

จ านวน 1 กล้อง 7,000 7,000 7,000 7,000 กองคลัง 

12 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการใช้งาน

ในส านักงาน 

ครุภัณฑ์ใน
ส านักงาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักปลัด 

13 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง(รถรับส่ง

เด็กนักเรียน) 

เพ่ือรับส่งเด็กก่อน
เกณฑ์มาเรียนท่ีศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 1 คัน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กอง
การศึกษา 

14 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง(รถกู้ชีพ

ประจ าต าบล) 

เพ่ือบริการประชาชน
ในการกู้ชีพประจ า

ต าบล 

จ านวน 1 คัน 600,000 600,000 600,000 600,000 กอง
สาธารณสุข 

15 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง(รถกระเช้า

อเนกประสงค์) 

เพ่ือให้บริการ
ซ่อมแซมและบ ารุง
ระบบไฟฟูาส่องสว่าง
ภายในต าบล 

จ านวน 1 คัน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กองช่าง 

 98 



ท่ี 
 
 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 อุตสาหกรรมและ  
การโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง(รถยนต์ 
ส านักงาน) 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการติดต่อ

ราชการต่างๆ 

จ านวน 1 คัน 780,000 780,000 780,000 780,000 กองช่าง 
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 เทศบาลต าบลโคกม้าจะมุ่งพัฒนาไปสู่ ท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้คนอยู่ดีมีสุข มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งเกษตรอินทรีย์ 
พันธกิจ   เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมุ่งส   ่วิสัยทัศน์ดังกล่าวข้างต้น จึงก าหนดพันธกิจของการพัฒนาเทศบาลต าบลโคกม้า  ดังนี้ 

1. พัฒนา เทศบาลต าบลโคกม้าให้เป็นท้องถิ่นน่าอยู่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน 6 มิติ คือ มิติโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ มิติ
ท้องถิ่นสะอาด มิติท้องถิ่นปลอดภัย มิติวัฒนธรรมท้องถิ่น มิติท้องถิ่นน่าเที่ยว และมิติเมืองธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้มีคุณภาพ อยู่ดีมีสุขร่วมกัน มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวท่ีอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  พ่ึงตนเองได้ และด า เนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ มีองค์ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ 
4. เสริมสร้างให้ชุมชนมีองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล  
1. เพ่ือให้มีการคมนาคมทางบกที่สะดวกและและมีสาธารณูปโภคเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. เพ่ือให้การระบายน้ าสะดวก คล่องตัว ในฤดูฝน และไม่มีน้ าท่วมขัง 
3. เพ่ือให้มีแหล่งน้ าทางการเกษตรเพียงพอมีระบบประปาเพียงพอ และรู้จักจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
5. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีถ้วนหน้า 
6. เพ่ือส่งเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. เพ่ือให้ส่งเสริมพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
8. เพ่ือให้ประชาชนมีความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9. เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ มีงานท า และมีกลุ่มอาชีพเข้มแข็ง รู้จักด ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
10. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงฟ้ืนฟูคุณภาพดินและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 
11. เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของชุมชน 
12. เพ่ือให้ประชาชนมีการเล่นกีฬาและมีแหล่งนันทนาการหรือมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
13. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็ก สตรี  คนชรา คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 



14. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
15. เพ่ือให้การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการระบบบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 



 
ส่วนท่ี 4 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน 

1 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่
และเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อย ม่ันคง ปลอดภัย 

บริหารทั่วไป 
บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 
การเศรษฐกิจ 

บริหารงานทั่วไป 
การรักษาความสงบภายใน 
สาธารณสุข 
เคหะและชุมชน 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
การพาณิชย์ 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองช่าง 
กองสวัสดิการสังคม 
กองช่าง 
กองช่าง 

กองสวัสดิการสังคม 
กองสวัสดิการสังคม 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

บริหารทั่วไป 
 
บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 

บริหารงานทั่วไป 
 
สร้างความเข้มแข้งของชุมชน 
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ส านักปลัด 
 
กองสวัสดิการสังคม 
กองช่าง 
 

กองสวัสดิการสังคม,
กองการศึกษา 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 

การศึกษา 
สาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห์ 
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งบกลาง 
 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองสวัสดิการสังคม 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสวัสดิการสังคม 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 



ท่ี 
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน 

4 การพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร 

บริหารทั่วไป 
 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
 
การเศรษฐกิจ 
การด าเนินงานอ่ืน 

บริหารงานทั่วไป 
 
การศึกษา 
สาธารณสุข 
เคหะและชุมชน 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
งบกลาง 
 

ส านักปลัด,กองคลัง,กอง
วิชาการและแผนงาน,กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองช่าง 
กองสวัสดิการสังคม 

 
กองช่าง 
กองการศึกษา,ส านักปลัด 

กองสวัสดิการสังคม 
 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด,กอง
วิชาการและแผนงาน 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

5 การพัฒนาการท่องเที่ยว บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 

สร้างความเข้มแข้งของชุมชน 
อุตสาหกรรมและการโยธา 

กองสวัสดิการสังคม 
กองช่าง 

 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลโคกม้า 

 
ท่ี 
 
 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ(โทรทัศน์วงจร

ปิด) 

เพ่ือเป็นการป้องกัน
และลดปัญหา

อาชญากรรมในพ้ืนที 

ติดต้ังในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาล
ต าบลโคกม้า 

700,000 700,000 700,000 700,000 ส านักปลัด 

2 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ(เคร่ืองสัญญาณ

เตือนภัย) 

เพ่ือแจ้งเตือนการ
สัญจรบริเวณแยก

ต่างๆ 

ติดต้ัง
ไฟสัญญาณไฟ
เตือนหมู่ท่ี1-9 

100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 

3 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน(ราวเหล็ก
ก้ันขอบทางโค้งและ
ป้ายสัญญาณจราจร) 

เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
แจ้งเตือนการสัญจร

การใช้รถตามท้องถนน 

ติดต้ัง หมู่ท่ี1-9 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักปลัด 

4 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ(โคมไฟฟ้า) 

เพ่ือให้มีแสงสว่างใน
เวลาค่ าคืน 

ติดต้ัง หมู่ท่ี1-9 400,000 400,000 400,000 400,000 กองช่าง 

5 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(เคร่ืองขยายเสียง) 

เพ่ือใช้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

ติดต้ัง หมู่ท่ี1-9 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

6 การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านครัว
(เคร่ืองกรองน้ า) 

เพ่ือให้ประชาชนได้น้ า  
ด่ืมท่ีสะอาดและถูกหลัก
อนามัยอย่างท่ัวถึง 

ติดต้ัง หมู่ท่ี1-9 700,000 700,000 700,000 700,000 กองช่าง 

7 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน(เคร่ืองเด็ก
เล่นประจ าศูนย์ฯ) 

เพ่ือให้เด็กก่อนเกณฑ์
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

500,000 500,000 500,000 500,000 กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.08 



ท่ี 
 
 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(เคร่ืองคอมพิวเตอร์
พร้อมพร้ินเตอร์) 

เพ่ือใช้ในส านักงาน
เทศบาล 

จ านวน 3 ชุด 150,000 150,000 150,000 150,000 ส านักปลัด 

9 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน
(เคร่ืองสแกนเอกสาร) 

เพ่ือใช้สแกนเอกสาร
ในระบบสารสนเทศใน

ส านักงานเทศบาล 

จ านวน 1 
เคร่ือง 

10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด 

10 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน
(เคร่ืองท าลายเอกสาร) 

เพ่ือท าลายเอกสารท่ี
ใช้แล้วไม่ต้องการ 

จ านวน 1 เคร่ือง 21,000 21,000 21,000 21,000 กองคลัง 

11 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่(กล้องถ่าย

ภาพนิ่งระบบดิจิตอล) 

เพ่ือใช้ในการเก็บ
บันทึกรูปภาพกิจกรรม

ต่างๆ 

จ านวน 1 กล้อง 7,000 7,000 7,000 7,000 กองคลัง 

12 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการใช้งาน

ในส านักงาน 

ครุภัณฑ์ใน
ส านักงาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักปลัด 

13 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง(รถรับส่ง

เด็กนักเรียน) 

เพ่ือรับส่งเด็กก่อน
เกณฑ์มาเรียนท่ีศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 1 คัน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กอง
การศึกษา 

14 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง(รถกู้ชีพ

ประจ าต าบล) 

เพ่ือบริการประชาชน
ในการกู้ชีพประจ า

ต าบล 

จ านวน 1 คัน 600,000 600,000 600,000 600,000 กอง
สาธารณสุข 

15 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง(รถกระเช้า

อเนกประสงค์) 

เพ่ือให้บริการ
ซ่อมแซมและบ ารุง
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในต าบล 

จ านวน 1 คัน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กองช่าง 

 



ท่ี 
 
 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 อุตสาหกรรมและ  
การโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง(รถยนต์ 
ส านักงาน) 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการติดต่อ

ราชการต่างๆ 

จ านวน 1 คัน 780,000 780,000 780,000 780,000 กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 เทศบาลต าบลโคกม้าจะมุ่งพัฒนาไปสู่ ท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้คนอยู่ดีมีสุข มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งเกษตรอินทรีย์ 
พันธกิจ   เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมุ่งส   ่วิสัยทัศน์ดังกล่าวข้างต้น จึงก าหนดพันธกิจของการพัฒนาเทศบาลต าบลโคกม้า  ดังนี้ 

1. พัฒนา เทศบาลต าบลโคกม้าให้เป็นท้องถิ่นน่าอยู่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน 6 มิติ คือ มิติโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ มิติ
ท้องถิ่นสะอาด มิติท้องถิ่นปลอดภัย มิติวัฒนธรรมท้องถิ่น มิติท้องถิ่นน่าเที่ยว และมิติเมืองธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้มีคุณภาพ อยู่ดีมีสุขร่วมกัน มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวท่ีอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  พ่ึงตนเองได้ และด าเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ มีองค์ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ 
4. เสริมสร้างให้ชุมชนมีองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล  
1. เพ่ือให้มีการคมนาคมทางบกที่สะดวกและและมีสาธารณูปโภคเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. เพ่ือให้การระบายน้ าสะดวก คล่องตัว ในฤดูฝน และไม่มีน้ าท่วมขัง 
3. เพ่ือให้มีแหล่งน้ าทางการเกษตรเพียงพอมีระบบประปาเพียงพอ และรู้จักจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
5. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีถ้วนหน้า 
6. เพ่ือส่งเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. เพ่ือให้ส่งเสริมพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
8. เพ่ือให้ประชาชนมีความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9. เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ มีงานท า และมีกลุ่มอาชีพเข้มแข็ง รู้จักด ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
10. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงฟ้ืนฟูคุณภาพดินและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 
11. เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของชุมชน 
12. เพ่ือให้ประชาชนมีการเล่นกีฬาและมีแหล่งนันทนาการหรือมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
13. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็ก สตรี  คนชรา คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 



14. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
15. เพ่ือให้การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการระบบบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบานเมือง

นาอยูและเสริมสรางความสงบเรียบรอย 

ม่ันคง ปลอดภัย

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 70,000.00            2 70,000.00            2 70,000.00            2 70,000.00            8 280,000.00          

  1.2 แผนงานรักษาความสบภายใน 10 3,279,000.00        10 3,279,000.00       10 3,279,000.00       10 3,279,000.00        40 3,279,000.00        

  1.3 แผนงานสาธารณสุข 10 12,900,000.00     10 12,900,000.00     10 12,900,000.00     10 12,900,000.00     40 51,600,000.00     

  1.4 แผนงานเคหะและชุมชน 5 3,900,000.00        5 3,900,000.00       5 3,900,000.00       5 3,900,000.00        20 15,600,000.00     

  1.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 200,000.00          4 200,000.00          4 200,000.00          4 200,000.00          16 800,000.00          

  1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14 88,930,000.00     14 88,930,000.00     14 88,930,000.00     14 88,930,000.00     56 355,720,000

  1.7 แผนงานการพาณิชย 2 8,700,000.00        2 8,700,000.00       2 8,700,000.00       2 8,700,000.00        8 34,800,000

รวม 47 117,979,000.00     47 117,979,000.00     47 117,979,000.00     47 117,979,000.00     188 462,079,000.00     

2) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

และการเกษตร

  2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 150,000.00          2 150,000.00          2 150,000.00          2 150,000.00          8 600,000.00          

  2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 15 3,350,000.00        15 3,350,000.00       15 3,350,000.00       15 3,350,000.00        60 13,400,000.00     

  2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 53,100,000.00     6 53,100,000.00     6 53,100,000.00     6 53,100,000.00     24 212,400,000.00   

รวม 23 56,600,000.00       23 56,600,000.00       23 56,600,000.00       23 56,600,000.00       92 226,400,000.00     

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561 - 2564)

เทศบาลตําบลโคกมา  อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตร
ป  2561 ป  2562 ป  2563 รวม  4 ปป  2564
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

  3.1 แผนงานการศึกษา 7 3,750,000.00        7 3,750,000.00       7 3,750,000.00       7 3,750,000.00        28 15,000,000.00     

  3.2 แผนงานสาธารณสุข 10 685,000.00          10 685,000.00          10 685,000.00          10 685,000.00          40 2,740,000.00        

  3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 2 700,000.00          2 700,000.00          2 700,000.00          2 700,000.00          8 2,800,000.00        

  3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 14 1,080,000.00        14 1,080,000.00       14 1,080,000.00       14 1,080,000.00        56 4,320,000.00        

        และนันนาการ

  3.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 250,000.00          3 250,000.00          3 250,000.00          3 250,000.00          12 1,000,000.00        

  3.6 แผนงานงบกลาง 6 10,388,800.00     6 10,388,800.00     6 10,388,800.00     6 10,388,800.00     24 41,555,200.00     

รวม 42 16,853,800.00       42 16,853,800.00       42 16,853,800.00       42 16,853,800.00       168 67,415,200.00       

4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง

และการบริหาร

  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 15 2,698,500.00        15 2,698,500.00       15 2,698,500.00       15 2,698,500.00        60 10,794,000.00     

  4.2 แผนงานการศึกษา 1 1,500,000.00        1 1,500,000.00       1 1,500,000.00       1 1,500,000.00        4 6,000,000.00        

  4.3 แผนงานสาธารณสุข 1 600,000.00          1 600,000.00          1 600,000.00          1 600,000.00          4 2,400,000.00        

  4.4 แผนงานเคหะและชุมชน 1 2,500,000.00        1 2,500,000.00       1 2,500,000.00       1 2,500,000.00        4 10,000,000.00     

  4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 80,000.00            2 80,000.00            2 80,000.00            2 80,000.00            8 320,000.00          

  4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 2,480,000.00        4 2,480,000.00       4 2,480,000.00       4 2,480,000.00        16 9,920,000.00        

  4.7 แผนงานงบกลาง 2 600,000.00          2 600,000.00          2 600,000.00          2 600,000.00          8 2,400,000.00        

รวม 26 10,458,500.00     26 10,458,500.00 26 10,458,500.00 26 10,458,500.00 104 41,834,000.00     

5)  ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว

  5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 430,000.00          5 430,000.00          5 430,000.00          5 430,000.00          20 1,290,000.00        

  5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 500,000.00          1 500,000.00          1 500,000.00          1 500,000.00          4 1,500,000.00        

รวม 6 930,000.00          6 930,000.00         6 930,000.00         6 930,000.00          24 2,790,000.00       

รวมท้ังสิ้น 144 202,821,300.00     144 202,821,300.00     144 202,821,300.00     144 202,821,300.00     576 811,285,200.00        71

ยุทธศาสตร
ป  2561 ป  2562 ป  2563 รวม  4 ปป  2564



๒. บัญชีโครงการพัฒนา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ                                                                                                                                                                                                                                                             

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบานเมืองนาอยูและเสริมสรางความสงบเรียบรอย มั่นคง ปลอดภัย

    1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ เพื่อเปนการยกยอง เทิดทูนสถาบัน ประชาชนในตาํบล 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของประชาชนที่เขา ทําใหประชาชนเกิดความรกั สํานักปลัด

ของชาติ โคกมา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล รวมโครงการ สามัคคีตอชาติ ศาสนา และสถาบัน

พระมหากษัตริย

2 โครงการจัดต้ังศูนยปรองดองสมานฉันท เพื่อสรางความเขมแข็งและความ หมูที่ 1-9 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของประชาชนที่เขา ทําใหประชาชนเกิดความสามัคคี สํานักปลัด

ระดับทองถ่ิน สามัคคีของคนในระดับทองถ่ิน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล รวมโครงการ และความเขมแข็งในระดบัทองถ่ิน

มากข้ึน

รวม 2 โครงการ  -  - 70,000 70,000 70,000 70,000  -  -  -

    1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร เพ่ือใหความรูความเขาใจทักษะเก่ียว จํานวนปละ  50  คน 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนอาสาสมัครที่ได ทําใหมีความปลอดภัยในชีวิต สํานักปลัด

ปองกันภัยฝายพลเรอืนและทัศนศึกษา กับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล รับการฝกอบรม และทรัพยสิน ปฏิบัติหนาที่อยางมี

ดูงาน ทําหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

2 โครงการสงเสริมหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภัย เพ่ือใหการปองกันและบรรเทา จํานวน 10 คน/  ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนอาสาสมัครที่สามารถ ทําใหการปองกันและบรรเทา สํานักปลัด

สาธารณภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ชวยชีพกูภัย สาธารณภัยมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

3 โครงการเสริมสรางความปลอดภัยทาง เพ่ือบริการและอํานวยความปลอดภัย อยางนอย 2  ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งในการจัด ทําใหลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย สํานักปลัด

ถนนในชวงเทศกาลตาง ๆ ทางถนนแกประชาชนในชวงเทศกาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ทําโครงการ สินของประชาชนในเทศกาลตางๆ

4 โครงการติดต้ังกลองวงจรปดในเขต ตาง ๆเพื่อเปนการปองกันและลดปญหา ในเขตพ้ืนที่ 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนกลองที่ติดปองกัน ทําใหลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย สํานักปลัด

เทศบาล (CCTV) อาชญากรรมในพื้นที่ ตําบลโคกมา เทศบาล และอื่นๆ เทศบาล และอื่นๆ เทศบาล และอื่นๆ เทศบาล และอื่นๆ ปญหาอาชญากรรมในพื้นที่ สินของประชาชน
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เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการติดต้ังราวเหล็กก้ันขอบทางโคง เพ่ือลดอุบัติเหตุและแจงเตือนการ หมูที่ 1-9 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนราวเหล็กกั้นขอบทาง ลดอุบัติเหตุการในการใชรถตาม สํานักปลัด

และติดต้ังปายสัญญาณจราจร สัญจรการใชรถตามทองถนน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล โคงและปายสัญญาณจราจร ทองถนน

พื้นที่เสียงภัยครบถวน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

เทศบาลตําบลโคกมา  อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย

ที่

แบบ ผ. 01



6 โครงการติดต้ังไฟสัญญาณไฟเตือนและ เพ่ือแจงเตือนการสัญจรบริเวณแยก หมูที่ 1-9 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนไฟสัญญาณและ ลดอุบัติเหตุตามแยกตามถนนตางๆ สํานักปลัด

กระจกโคง ตางๆ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล กระจกโคงบริเวณเสี่ยงภัย

7 โครงการจัดซื้อถังดับเพลิง เพ่ือใหมีอุปกรณในการปองกันและ จํานวน 20  ถัง 14,000 14,000 14,000 14,000 จํานวนถังดับเพลิงที่จัดซื้อ สามารถปองกันเหตุเพลิงไหมได สํานักปลัด

แกไขเหตุไดอยางทันทวงที เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล อยางทันทวงที

8 โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา เพ่ือเปนการฝกซอมแผนปองกันให ประชาชนในตําบล 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนอาสาสมัครที่ไดรับ อปพร.ไดมีทักษะในการปฏิบัติ สํานักปลัด

สาธารณภัย อปพร.มีประสบการณในการปฏิบัติงาน โคกมา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล การฝกอบรม งานอยางมีประสิทธิภาพ

9 โครงการฝกอบรมทบทวนและการสวน เพ่ือฝกทบทวนสมาชิกอปพร. และจัด จํานวน อปพร. 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนอาสาสมัครที่ไดรับ ทําใหอปพร.มีความรูความสามารถ สํานักปลัด

สนามวันอาสาสมัครปองกันภัยฝาย พิธีสวนสนามเนื่องในวันอปพร. ๑๕๑ คน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล การฝกอบรม บรรเทาอันตราย เนื่องจาก

พลเรือน(อปพร.)

10 โครงการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย เพ่ือชวยเหลือสงเคราะหผูประสบ ผูประสบภัยในเขต  ต.โคกมา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนผูประสบภัยที่ได บรรเทาความเดือดรอนของ สํานักปลัด ทต.

สาธารณภัย เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล รับการชวยเหลือ ประชาชนที่ประสบปญหา

สาธารณภัย

รวม  10  โครงการ   -  - 3,279,000 3,279,000 3,279,000 3,279,000   -  -

    1.3  แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกําจัดวัชพืชแหลงน้ําสาธารณะ เพื่อกําจัดวัชพืชแหลงน้ําใหสะอาด แหลงน้ําสาธารณะ 2,000,000 2,000,000   2,000,000   2,000,000   จํานวนแหลงน้ําสาธารณะ ทําใหแหลงน้ําสะอาดสวยงาม กองสาธารณสุขฯ

ประโยชน หมูที่ 1-9 เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล สะอาดสวยงาม

2 โครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝก เพ่ือปรับสภาพดินและแกไขปญหา หมูที่ 1-9 50,000 50,000 50,000 50,000 พื้นที่ดนิที่มีคุณภาพดีข้ึน ทําใหดินมีคุณภาพดีข้ึน กองสาธารณสุขฯ

การพังทลายของดิน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

3 โครงการถนนสวยบานนามอง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณถนนและ หมูที่ 1-9 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางถนนที่ไดรับการ บริเวณถนนและบานเรือนสะอาด กองสาธารณสุขฯ

บานเรอืนใหสะอาดสวยงาม เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ปรับปรุงภูมิทัศน สวยงามนาอยูนามอง

4 โครงการปลูกตนไมสองขางทาง เพื่อดําเนินงานตามโครงการพระราช หมูที่ 1-9 200,000 200,000 200,000 200,000 ระยะทางถนนที่ปลูกตนไม ทําใหโครงการตามแนวพระราช กองสาธารณสุขฯ

ตามแนวพระราชเสาวนีย เสาวนีย เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เสาวนียประสบผลสําเร็จตามวัตถุ

ประสงค
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เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการรักน้ํา รกัปา รักษาแผนดิน เพื่อสรางจิตสํานึกของประชาชนในการ หมูที่ 1-9 100,000 100,000 100,000 100,000 พื้นที่ท่ีไดรับการรักษาสิ่งแวด ทําใหเปนการรกัษาแหลงน้ําและ กองสาธารณสุขฯ

รักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษธรรมชาติ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ลอมและอนุรักษธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล

6 โครงการปลอยพันธุปลาในแหลงน้ํา เพื่ออนุรกัษพันธุปลาและเพิ่มพันธุปลา แหลงน้ําสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนแหลงนํ้าสาธารณะ ทําใหมีปลาตามแหลงน้ําตางๆเพิ่ม กองสาธารณสุขฯ

ธรรมชาติ ในแหลงน้ําใหมากข้ึน  จํานวน 16 แหง เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ที่ไดรับการอนุรักษพันธปลา มากข้ึน

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนองโสน เพื่อใหราษฎรในเขตเทศบาลมีสถานที่ จํานวน ๑ ครั้ง/ป 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวนครั้งในการปรับปรุง ทําใหราษฎรมีสถานที่ในการ กองสาธารณสุขฯ

พักผอนหยอนใจ และเปนแหลง เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล พักผอนหยอนใจ และเปนแหลง

ทองเที่ยว ทองเที่ยว

8 โครงการไถฝงกลบขยะมูลฝอย เพ่ือปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะใหสามารถ อยานอยจํานวน 1  ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งในการไถกลบ สามารถปรับปรุงและขยายพื้นที่ใน กองสาธารณสุขฯ

รับปริมาณขยะของแตละวันได เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ขยะมูลฝอย การดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย

ไดทันทวงที

9 โครงการจัดทําปายอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ หมูที่ 1-9 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการ ทําใหประชาชนมีจิตสํานึกในการ กองสาธารณสุขฯ

ในชุมชน สิ่งแวดลอมในชุมชน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ติดตั้งปาย อนุรักษสิ่งแวดลอม

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ



รวม   9  โครงการ  -  - 12,800,000 12,800,000 12,800,000 12,800,000   -   -   -

    1.4  แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูง -แรงตํ่า เพื่อใหราษฎรมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง จํานวน 2,010 ครัวเรือน 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟา ราษฎรมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง กองชาง

ภายในหมูบาน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ใชเพิ่มข้ึน

2 โครงการติดต้ังและซอมแซมโคมไฟฟา เพื่อใหมีแสงสวางในเวลาค่ําคืน หมูที่ 1-9 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนพื้นที่ที่ไดรับไฟฟา มีความปลอดภัยในการสัญจร กองชาง

สาธารณะ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล แสงสวางในเวลาค่ําคืน ในเวลากลางคืน

3 โครงการขยายระบบเสียงตามสายและ เพ่ือใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร หมูที่ 1-9 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนประชาชนไดรับขอ ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร กองชาง

ปรับปรุงซอมแซมระบบเสียงตามสาย อยางทั่วถึง เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ขอมูลขาวสารเพิ่มข้ึน อยางทั่วถึงและรวดเร็ว

4 โครงการปรับปรุงซอมแซมทอระบายน้ํา เพื่อปรับปรุงซอมแซมทอระบายน้ําเพื่อ หมูที่  1-9 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางทอระบายน้ําที่ไดรับ ทําใหระบายน้ําไดรวดเร็วไมเกิด กองชาง

ในเขตเทศบาล ระบายน้ําไดสะดวกไมเกิดน้ําทวมขัง เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล การซอมแซมเ น้ําทวมขัง

5 โครงการขุดทางระบายน้ําภายในหมูบาน เพื่อระบายน้ําไดรวดเร็วไมทวมขัง หมูที่ 1-9 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พื้นที่ที่น้ําไมทวมขัง ทําใหการระบายน้ํารวดเร็ว กองชาง

ไมเกิดน้ําทวมขัง

รวม   5  โครงการ   -  - 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000   -  -  -
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    1.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดต้ังกองทุนแมของแผนดิน เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนปอง สตรีในเขตตําบลโคกมา 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนสตรีที่เขารวม สรางความเขมแข็งของชุมชน กองสวัสดิการฯ

กันปญหายาเสพติดและสงเสริมการมี เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล โครงการ ปปองกันญหายาเสพติดและราย

อาชีพเสริมของกลุมสตรี ไดในครวัเรือนเพิ่มข้ึน

2 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพื่อสรางความเขมแข็งในโรงเรยีนและ โรงเรียนและเยาวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนโรงเรียนและสถาน สรางความเขมแข็งภายในโรงเรียน สํานักปลัด

ยาเสพติดในโรงเรยีน/สถานศึกษา ปองกันปญหายาเสพติด ในเขตตําบลโคกมา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ศึกษาที่จัดกิจกรรม และปองกันปญหายาเสพติด

3 โครงการสงเสริมการบําบัดฟนฟูผูเสพติด/ เพ่ือลดจํานวนผูเสพติด/ผูติดยาเสพติด จํานวน ๑ ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งในการจัด ทําใหผูเสพติด/ผูติดยาเสพติดไดรับ กองสวัสดิการฯ

ผูติดยาเสพติด เทศบาล และอื่นๆ เทศบาล และอื่นๆ เทศบาล และอื่นๆ เทศบาล และอื่นๆ โครงการ การฟนฟู

4 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสราง เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนผูนําชุมชน จํานวนผูนําชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูนําชุมชนที่เขารวม ทําใหผูนําชุมชนมีศักยภาพในการ กองสวัสดิการฯ

ความเขมแข็งของผูนําชุมชน ใหสรางเขมแข็งของคนในชุมชน ทั้ง 9 หมูบาน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล โครงการ สรางความเขมแข็งของคนในชุมชน

รวม  4 โครงการ  -  - 200,000 200,000 200,000 200,000  -  -  -

    1.6  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางถนน คสล

 - ภายในหมูบานโคกกลาง  หมูที่ 1 เพ่ือใหการคมนาคมสะดวกสบายย่ิงข้ึน ขนาดกวาง 1.50- 6.00 ม. 800,000 800,000 800,000 800,000 ระยะทางถนน คสล. ทําใหการสัญจรสะดวกย่ิงข้ึน กองชาง

ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ที่ไดรับกอสรางเพิ่มข้ึน

ที่ โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ



 - ภายในหมูบานโคกมา หมูที่ 2 เพ่ือใหการคมนาคมสะดวกสบายย่ิงข้ึน ขนาดกวาง 2-6 ม. ยาว 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ระยะทางถนน คสล. ทําใหการสัญจรสะดวกย่ิงข้ึน กองชาง

1,000 ม.หนา 0.15 ม. เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ที่ไดรับกอสรางเพิ่มข้ึน

 - ภายในหมูบานตะลุงเกา หมูที่  3 เพ่ือใหการคมนาคมสะดวกสบายย่ิงข้ึน ขนาดกวาง  2-5  ม. ยาว  1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ระยะทางถนน คสล. ทําใหการสัญจรสะดวกย่ิงข้ึน กองชาง

840 ม.หนา 0.15 ม. เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ที่ไดรับกอสรางเพิ่มข้ึน

 - ภายในหมูบานโคกเพชร  หมูที่ 4 เพ่ือใหการคมนาคมสะดวกสบายย่ิงข้ึน ขนาดกวาง  2-5 ม. ยาว 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางถนน คสล. ทําใหการสัญจรสะดวกย่ิงข้ึน กองชาง

900 ม.หนา 0.15 ม. เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ที่ไดรับกอสรางเพิ่มข้ึน

 - ภายในหมูบานฉันเพล หมูที่ 5 เพ่ือใหการคมนาคมสะดวกสบายย่ิงข้ึน ขนาดกวาง 2-5 ม. ยาว 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ระยะทางถนน คสล. ทําใหการสัญจรสะดวกย่ิงข้ึน กองชาง

1,500 ม.หนา 0.15 ม. เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ที่ไดรับกอสรางเพิ่มข้ึน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ภายในหมูบานเกียรติเจริญ หมูที่ 6 เพ่ือใหการคมนาคมสะดวกสบายย่ิงข้ึน ขนาดกวาง  2-6 ม. ยาว 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ระยะทางถนน คสล. ทําใหการสัญจรสะดวกย่ิงข้ึน กองชาง

900 ม.หนา 0.15 ม. เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ที่ไดรับกอสรางเพิ่มข้ึน

 - ภายในหมูบานหนองปรือ หมูที่ 7 เพ่ือใหการคมนาคมสะดวกสบายย่ิงข้ึน ขนาดกวาง 2.5-4 ม. ยาว 630,000 630,000 630,000 630,000 ระยะทางถนน คสล. ทําใหการสัญจรสะดวกย่ิงข้ึน กองชาง

450 ม.หนา 0.15 ม. เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ที่ไดรับกอสรางเพิ่มข้ึน

 -  ภายในหมูบานโคกงิ้ว  หมูที่ 8 เพ่ือใหการคมนาคมสะดวกสบายย่ิงข้ึน ขนาดกวาง 1.50-5 ม. 600,000 600,000 600,000 600,000 ระยะทางถนน คสล. ทําใหการสัญจรสะดวกย่ิงข้ึน กองชาง

ยาว 500 ม.หนา 0.15 ม. เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ที่ไดรับกอสรางเพิ่มข้ึน

 - ภายในหมูบานตะลุงเกา หมูที่ 9 เพ่ือใหการคมนาคมสะดวกสบายย่ิงข้ึน ขนาดกวาง 2-5 ม. ยาว 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ระยะทางถนน คสล. ทําใหการสัญจรสะดวกย่ิงข้ึน กองชาง

 2,000 ม.หนา 0.15 ม. เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ที่ไดรับกอสรางเพิ่มข้ึน

2 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. เพ่ือเปนการเพิ่มผิวจราจรในการสัญจร หมูที่  1-9 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ระยะถนน คสล. ที่ไดรับการ ทําใหประชาชนสัญจรไปมา กองชาง

ภายในหมูบาน ใหสะดวกสบายย่ิงข้ึน เทศบาลและอื่นๆ เทศบาลและอื่นๆ เทศบาลและอ่ืนๆ เทศบาลและอื่นๆ ปรับปรุงขยายผิวจราจร สะดวกสบายย่ิงข้ึน

3 โครงการกอสรางลาดยางหรือกอสราง เพื่อใหการคมนาคมสะดวกสบายย่ิงข้ึน ระยะทาง 300 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ระยะทางถนนลาดยางหรือ ทําใหการสัญจรสะดวกสบาย กองชาง

ถนนคสล. สายหนาสํานักงานขนสง ระหวางหมูบาน อบจ.และอ่ืนๆ อบจ.และอ่ืนๆ อบจ.และอ่ืนๆ อบจ.และอ่ืนๆ ถนน คสล.ไดรับการกอสราง ย่ิงข้ึน

ประโคนชัยเชื่อมตอถนนสาย 24 เพ่ิมข้ึน

 โชคชัย-เดชอุดม

4 โครงการซอมแซมผิวทางจราจร เพื่อใหการคมนาคมสะดวกสบายยิ่งข้ึน หมูที่  1-9 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ระยะทางถนนที่ไดรับการ ทําใหการสัญจรสะดวกย่ิงข้ึน กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ ๑ -๙ เทศบาล/และอ่ืนๆ เทศบาล/และอ่ืนๆ เทศบาล/และอ่ืนๆ เทศบาล/และอ่ืนๆ ซอมแซมเพิ่มข้ึน

5 โครงการซอมสรางบูรณะถนนลาดยางผิว เพื่อใหการคมนาคมสะดวกสบายย่ิงข้ึน หมูที่ 1-9 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ระยะทางถนนลาดยาง ทําใหการสัญจรสะดวกสบายย่ิงข้ึน กองชาง

จราจรแอสฟสทติกโดยวิธี Pavement เทศบาล/และอ่ืนๆ เทศบาล/และอ่ืนๆ เทศบาล/และอ่ืนๆ เทศบาล/และอ่ืนๆ ที่ไดรับการซอมสราง

 In -Place Recycling

6 โครงการกอสรางถนนดิน   หมูที่ 1-9 เพ่ือใหการสัญจรไปมาสะดวกสบาย ขนาดกวาง 4 - 6  ม. 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ระยะทางถนนดินที่ไดรับ ทําใหการสัญจรสะดวกสบายย่ิงข้ึน กองชาง

ย่ิงข้ึน ยาว 10,000 ม. เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล กอสรางเพ่ิมข้ึน

สูง 0.30-1.00 ม.

7 โครงการกอสรางถนนลงลูกรัง/หินคลุก เพื่อใหการสัญจรไปมาสะดวกสบาย ขนาดกวาง 2-6 ม. ยาว 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางถนนดิน ทําใหการสัญจรสะดวกสบายย่ิงข้ึน กองชาง

หมูที่ 1-9 ย่ิงข้ึน 6,000 ม.หนา 0.15 ม. เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ที่ไดรับกอสรางเพิ่มข้ึน

8 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดนิและ เพื่อใหการคมนาคมสะดวกสบายย่ิงข้ึน หมูที่ 1-9 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางถนนดินที่ไดรับ ทําใหการสัญจรสะดวกสบายย่ิงข้ึน กองชาง

ลูกรังที่ชํารุดเสียหายภายในเขตเทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล การซอมแซม

9 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม เพื่อระบายน้ําไดสะดวกไมกอให หมูที่  1-9 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 พื้นที่ที่น้ําไมทวมขัง ทําใหระบายน้ําไดรวดเร็วไมเกิด กองชาง

เกิดน้ําทวมขัง เทศบาลและอื่นๆ เทศบาลและอื่นๆ เทศบาลและอ่ืนๆ เทศบาลและอื่นๆ น้ําทวมขัง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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10 โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ในการออก หมูที่  1-9 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนสุขภาพแข็งแรง ทําใหราษฎรมีสุขภาพรางกาย กองชาง

ประจําหมูบานพรอมเครื่องออกกําลังกาย กําลังกายที่ไดมาตรฐานประจําหมูบาน เทศบาลและอื่นๆ เทศบาลและอื่นๆ เทศบาลและอ่ืนๆ เทศบาลและอื่นๆ เฉลี่ยอายุ 60-80 ป เพิ่มขึ้น แข็งแรง

11 โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหมีสถานที่เลี้ยงเด็กที่ไดมาตรฐาน หมูที่ 3,4,5,9 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขนาดศูนยเด็กเล็กที่สามารถ มีสถานที่เลี้ยงเด็กที่ไดมาตรฐาน กองชาง 

และรองรบัเด็กไดมากข้ึน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล รองรับเด็กเล็ก กองการศึกษา

12 โครงการกอสรางรางระบายน้ําหรือวาง เพื่อระบายน้ําไดรวดเร็วไมทวมขัง หมูที่ 1-9 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 พื้นที่ที่น้ําไมทวมขัง ทําใหการระบายน้ํารวดเร็ว กองชาง

ทอระบายน้ําพรอมบอพักทางเดินเทา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ไมเกิดน้ําทวมขัง

13 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหประชาชนมีพื้นที่สวนกลางในการ หมูที่ 2,5 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละของอาคารที่ไดรับ ทําใหประชาชนมีพื้นที่ในการจัด กองชาง

ดําเนินงานของชุมชน การกอสรางใหไดมาตรฐาน กิจกรรมรวมกัน

14 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน เพ่ือใหประชาชนมีน้ําประปาในการ หมูที่ 4,5 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ระยะทางทอระบายน้ําที่ไดรับ ทําใหระบายน้ําไดรวดเร็วไมเกิด กองชาง

อุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล การซอมแซมเพื่อแกปญหาน้ํา น้ําทวมขัง

รวม  14 โครงการ   -   - 88,930,000 88,930,000 88,930,000 88,930,000   -   -

  -

1.7 แผนงานการพาณิชย
เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงระบบประปาและ เพ่ือใหประชาชนมีน้ําประปาในการ จํานวน 2,010 ครัวเรือน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 จํานวนครัวเรือนที่มีน้ํา ประชาชนมีน้ําประปาในการ กองชาง
ขยายเขตทอประปา อุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ประปาใชเพิ่มข้ึน อุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง

ทวม
2 โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ําประปาดื่ม เพ่ือใหประชาชนไดน้ําดื่มที่สะอาด หมูที่  1-9 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนหมูบานที่มีน้ํา ประชาชนมีน้ําดื่มที่สะอาด กองชาง

ไดประจําหมูบาน และถูกหลักอนามัยอยางทั่วถึง เทศบาลและอื่นๆ เทศบาลและอื่นๆ เทศบาลและอ่ืนๆ เทศบาลและอื่นๆ ประปาเพื่อการบริโภค และถูกหลักอนามัย
รวม 2 โครงการ  -   - 8,700,000 8,700,000 8,700,000 8,700,000  -  -  -

#

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑  ดานเศรษฐกิจ

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดสรรที่ดินทํากิน เพื่อสงเสริมใหราษฎรมีที่ดินทํากิน ประชาชนในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนประชาชนที่ไดรับ ทําใหราษฎรมีที่ดินทํากิน สํานักปลัด

และอยูอาศัยตลอดไป ตําบลโคกมา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล การจัดสรรที่ดิน มากขึ้น

2 โครงการจางนักเรียน/นักศึกษา เพ่ือใหนักเรียน/นักศึกษามีรายได นักเรียน/นักศึกษาในเขตตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนนักเรียนนักศึกษาที่ ทําใหนักเรียน/นักศึกษามีรายได สํานักปลัด

ทํางานในชวงปดภาคเรียน เสริมและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โคกมา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ไดรับการจางงาน

รวม   2 โครงการ  -  - 150,000 150,000 150,000 150,000  -  -  -

2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมการทําไรนา เพ่ือสงเสริมใหประชาชนดําเนินชีวิต หมูที่  1- 9 200,000 200,000 200,000 200,000 พ้ืนที่ที่ไดรับการสงเสริม ประชาชนดําเนินชีวิตตามแบบ กองสวัสดิการฯ

สวนผสมตามแนวพระราชดําริ ตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล การทําไรนาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง

2 โครงการศูนยการเรียนรูตามแนว เพ่ือสงเสริมใหประชาชนดําเนินชีวิต หมูที่  1- 9, ตชด.216 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนประชาชนที่ไดรับ ประชาชนดําเนินชีวิตตามแบบ กองสวัสดิการฯ

เศรษฐกิจพอเพียง ตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนในตําบล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล การฝกอบรม เศรษฐกิจพอเพียง

3 โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูตาม เพื่อจัดตั้งศูนยการเรียนรูตามแนว ประชาชนในตําบล 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนประชาชนที่ไดรับ ทําใหมีศูนยการเรียนรู แนะนํา กองสวัสดิการฯ

แนวเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล การฝกอบรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

4 โครงการสงเสริมการผลิตเมล็ดขาว เพ่ือกระจายพันธุขาวพันธุดีแก กลุมเกษตรกรผูปลูกขาว 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนกลุมเกษตรกรที่ เกษตรกรมีเมล็ดพันธุขาวที่ดี กองสวัสดิการฯ

พันธุดี เกษตรกรในตําบล ในตําบลโคกมา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ผลิตเมล็ดขาวพันธุดี มีคุณภาพ

5 โครงการสงเสริมการผลิตปุย เพ่ือสงเสริมการผลิตปุยอินทรียและ กลุมเกษตรกรผูผลิต 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนกลุมเกษตรกรที่ ทําใหเพ่ิมรายไดและลดรายจาย กองสวัสดิการฯ

อินทรีย/ปุยหมักชีวภาพ ขยายการผลิต  และลดรายจาย ปุยอินทรีย เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ผลิตปุยอินทรีย แกเกษตรกร

78
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เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการรณรงคปรับปรุงฟนฟู เพ่ือรณรงคประชาสัมพันธให หมูที่  1- 9 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการ ทําใหผลผลิตขาวมีผลผลิตตอ กองสวัสดิการฯ

คุณภาพดินในที่นา ประชาชนรูจักวิธีการปรับปรุง เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ปรับปรุงฟนฟู ไรเพ่ิมข้ึน

ฟนฟูสภาพดินในที่นา

7 โครงการจัดตั้งศูนยเพาะชําพืช เพ่ือจัดตั้งศูนยเพาะชําขยายพันธุ หมูที่ 2,7 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนแหลงจุดสาธิตการ ทําใหมีจุดสาธิตและเรียนรู กองสวัสดิการฯ

ประจําตําบล พืชและจุดสาธิตการเพาะพันธุพืช เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เพาะพันธพืชสําหรับ ประสบการณในการเพาะ

ประชาชน พันธุขยายพันธุพืช

8 โครงการสงเสริมศูนยถายทอด เพ่ือสงเสริมศูนยถายทอดเทคโน จํานวน 1 ครั้ง/ป 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้งในการจัด ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการ กองสวัสดิการฯ

เทคโนโลยีทางการเกษตร โลยีทางการเกษตร ตําบลโคกมา                   เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล กิจกรรม เกษตรตําบลโคกมามีประสิทธิ

ภาพย่ิงข้ึน

9 โครงการสงเสริมการปลูกพืช เพ่ือสงเสริมใหราษฎรมีอาชีพเสริม ประชาชนในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนประชาชนที่ไดรับ ทําใหราษฎรเปาหมายมีอาชีพ กองสวัสดิการฯ

เศรษฐกิจ รและมีายไดเพ่ิมข้ึน ตําบลโคกมา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล การสงเสริมและฝกอบรม เสริมและมีรายไดเพ่ิมข้ึน

10 โครงการสงเสริมการปลูกผักสวน เพ่ือสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหแก ประชาชนในเขต 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนประชาชนที่ไดรับ ลดรายจายและเพ่ิมรายไดให กองสวัสดิการฯ

ครัวและการปลูกพืชฤดูแลง เกษตรกร ตําบลโคกมา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล การสงเสริมและฝกอบรม แกเกษตรกร

11 โครงการสงเสริมปลูกขาว เพื่อสงเสริมใหราษฎรปลูกขาว ประชาชนในเขต 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนประชาชนที่ไดรับ เพื่อใหราษฎรปลูกขาวปลอด กองสวัสดิการฯ

อินทรทรีย ปลอดสารเคมี ตําบลโคกมา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล การสงเสริมและฝกอบรม จากสารเคมี

12 โครงการฝกอบรมเกษตรอินทรีย เพ่ือสงเสริมใหราษฎรปลูกพืชอินทรีย ประชาชนในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนประชาชนที่ไดรับ เพื่อใหราษฎรลดการใชสารเคมี กองสวัสดิการฯ

แบบยั่งยืน แบบยั่งยืนลดการใชสารเคมี ตําบลโคกมา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล การฝกอบรม

13 โครงการฝกอบรมพัฒนาอาชีพกลุม เพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมายมี อยางนอย 1 กลุม/ป 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนกลุมอาชีพที่ไดรับ ทําใหประชาชนมีอาชีพเสริมและ กองสวัสดิการ

อาชีพตาง ๆและทัศนศึกษาดูงาน ความรูและทักษะในการพัฒนา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล การฝกอบรม มีรายไดเพิ่มขึ้น

ฝมือแรงงาน

14 โครงการสงเสริมและสนับสนุน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ กลุมอาชีพในเขต 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนกลุมอาชีพที่ไดรับ ประชาชนมีอาชีพเสริมและมี กองสวัสดิการ

กลุมอาชีพตาง ๆ ประกอบอาชีพใหกับประชาชน ตําบลโคกมา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล การสงเสริมและฝกอบรม รายไดเพ่ิมข้ึน

15 โครงการสงเสริมและสนับสนุน เพ่ือใหกลุมดนตรีชุมชนมีอุปกรณ กลุมดนตรีชุมชนในตําบล 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุมดนตรีที่ไดรับ ทําใหกลุมดนตรีชุมชนสามารถ กองสวัสดิการ

กลุมดนตรีชุมชน ในการละเลนเพียงพอ โคกมา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล การสงเสริม มีรายไดเพ่ิมขึ้น

รวม   15 โครงการ  -  - 3,350,000 3,350,000 3,350,000 3,350,000  -  -  - 79
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    2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกแหลงน้ําที่ตื้นเขิน เพ่ือเก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร อยางนอยแหลงน้ํา 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับ สามารถเก็บกักน้ําไวใชในการ กองชาง

จํานวน ๒ แหง ทต.และอื่นๆ ทต.และอื่นๆ ทต.และอื่นๆ ทต.และอื่นๆ การขุดลอก เกษตรตลอดทั้งป

2 โครงการวางทอ/รางสงน้ํา เพื่อใช เพ่ือสงน้ําเขาพื้นที่การเกษตร หมูที่  1 -9 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 พ้ืนที่ที่ไดรับน้ําเพื่อใชใน สามารถสงน้ําเขาพื้นที่ทางการ กองชาง

ในการเกษตร ทต.และอื่นๆ ทต.และอื่นๆ ทต.และอื่นๆ ทต.และอื่นๆ การเกษตร เกษตรไดอยางทั่วถึง

3 โครงการเจาะน้ําบาดาลเพื่อการ เพ่ือใหมีน้ําใชในการเกษตร หมูที่ 1-9 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 พ้ืนที่ที่ไดรับการเจาะน้ํา ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง

เกษตรโดยใชพลังงานแสงอาทิตย ทต.และอื่นๆ ทต.และอื่นๆ ทต.และอื่นๆ ทต.และอื่นๆ บาดาลเพื่อใชในการเกษตร เพียงพอ

4 โครงการกอสรางฝายน้ําลน เพื่อเก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร หมูที่ 1-9 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการ ทําใหสามารถเก็บกักน้ําไวใช กองชาง

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล กอสรางฝายน้ําลน ในการเกษตรได

5 โครงการขุดลอกหนองโสน เพ่ือเก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร อยางนอยจํานวน ๕0  ไร 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 จํานวนไรที่ไดรับการ ทําใหสามารถเก็บกักน้ําไวใช กองชาง

ทต.และอื่นๆ ทต.และอื่นๆ ทต.และอื่นๆ ทต.และอื่นๆ ขุดลอก ในการเกษตรได

6 โครงการจางแรงงานราษฎรใน เพ่ือใหประชาชนมีรายไดและมี ประชาชนในเขต 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนประชาชนที่ไดรับ ทําใหประชาชนมีรายไดเสริม กองชาง

โครงการกอสรางของเทศบาล งานทํา ตําบลโคกมา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล การจางงาน

รวม   6 โครงการ  -  - 53,100,000 53,100,000 53,100,000 53,100,000  -  -  -
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑ เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิติที่ดี

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานการศกึษา                       

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดรับสารอาหารครบถวน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 จํานวนเด็กนักเรยีนที่ได ทําใหเด็กไดรบัสารอาหารครบถวน กองการศกึษา

และมีสขุภาพพลานามัยแข็งแรง โรงเรียนในเขตตําบลโคกมา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล รบัอาหารเสริม(นม) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง

2 โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรบัอาหารกลาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 จํานวนเด็กนักเรยีนที่ได ทําใหเด็กไดรับสารอาหารครบถวน กองการศกึษา

วันทั่วถึงและมีสุขภาพรางกายสมบูรณ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล รับอาหารกลางวัน และมีสุขภาพรางกายสมบูรณ

แข็งแรง แข็งแรง

3 โครงการจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ,เครื่องเลน เพื่อใหเด็กกอนเกณฑมีวัสดุอุปกรณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 500,000 500,000 100,000 100,000 จํานวนวัสด,ุครภุัณฑ, เด็กกอนเกณฑมีสื่อการเรียนที่ กองการศึกษา

ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในการเรียนรู เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เครื่องเลนที่เพียงพอ เพียงพอตอการเรียนรู

สําหรับเดก็

4 โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตของเด็ก เพื่อใหเด็กที่ดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิต เด็กที่ยากจนในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนเด็กดอยโอกาส ทําใหเด็กดอยโอกาสมีคณุภาพชีวิต กองการศกึษา

ที่ดอยโอกาส ที่ดีขึ้น ตําบลโคกมา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ที่ไดรับการดแูล ดีขึ้น

5 โครงการสงเสริมการจัดงานวันเด็ก เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดเขา เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวนเด็กที่เขารวม เด็กและเยาวชนแสดงความสามารถ กองการศกึษา

แหงชาติ รวมทํากิจกรรมรวมกัน เด็กเล็กและโรงเรียนใน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล โครงการ ในทางที่เหมาะสม

เขตตําบลโคกมา

6 โครงการพัฒนาหองเรียนพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มแหลงเรียนรูสําหรบัเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนหองเรียนที่ไดรับ เด็กนักเรยีนมีแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้น กองการศึกษา

มุมหนังสือ นักเรียน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล จัดทํา

7 โครงการบัณฑิตนอย เพื่อเสริมสรางพัฒนาการใหกับเด็ก จํานวน 1 ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งในการจัด
เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ

เหมาะสม
กองการศกึษา

นักเรียน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล กิจกรรม กับวัยเรียน

รวม   7 โครงการ  -  - 3,750,000 3,750,000 3,350,000 3,350,000  -  -  -
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3.2 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการควบคุมและปองกัน เพื่อลดการแพรระบาดของโรค หมูที่  1- 9 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนหมูบานไดรับการ ทําใหอัตราการเกิดโรคไขเลือดออก กองสาธารณสุขฯ

โรคไขเลือดออก ไขเลือดออก เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ปองกันและควบคุมการ ลดลง

ระบาด

2 โครงการควบคุมและปองกัน เพื่อปองกันการเกิดโรคพิษสุนัขบา สุนัขและแมว 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนสุนัขและแมวที่ได ทําใหอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบา กองสาธารณสขุฯ

โรคพิษสุนัขบา ในสัตวเล้ียง สุนัขและแมว ในเขตตําบลโคกมา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล รับวัคซีน ลดลง

3 โครงการปองกันและควบคุมโรคระบาด เพ่ือรณรงคปองกันโรคระบาด หมูที่  1- 9 20,000 20,000 20,000 20,000 ไมพบโรคระบาดในพื้นที่ ทําใหอัตราการเกิดโรคไขฉี่หนู กองสาธารณสุขฯ

โรคติดตอตางๆ  โรคติดตอตางๆ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ลดลง

4 โครงการรณรงคปองกันโรคเอดส เพ่ือใหประชาชนรูจักวิธีปองกัน หมูที่  1- 9 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูติดเชื้อไม ทําใหประชาชนรูจักปองกันตนเอง กองสาธารณสุขฯ

โรคเอดส เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เพ่ิมขึ้น ใหหางไกลโรคเอดส

5 โครงการจัดระบบบรกิารการแพทย เพ่ือพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินให จํานวน  1  ครั้ง/ ป 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งในการจัด ประชาชนไดรับการปฐมพยาบาล กองสาธารณสุขฯ

ฉุกเฉิน ลงไปสูประชาชนในตาํบลและหมูบาน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล กิจกรรม เบ้ืองตน

6 โครงการหลักประกันสุขภาพชุมชน เพื่อสงเสริมพัฒนาสุขภาพของคน ประชาชนในเขตตําบลโคกมา 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนประชาชนที่ไดรับ ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ

ในทองถิ่น เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล การสงเสริมพัฒนาสุขภาพ ที่ดี

7 โครงการฝกอบรม อสม.และศึกษาดูงาน เพื่อฝกอบรมใหความรูแก อสม. จํานวน อสม. ๙๐ คน 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวน อสม. ที่เขารวม อสม.มีความรูและทักษะในการ กองสาธารณสุขฯ

ในตําบล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล โครงการฝกอบรม ปฏิบัติหนาที่เพิ่มขึ้น

8 โครงการออกเยี่ยมเดก็ทารกและแม เพื่อใหคาํแนะนําในการดูแลสุขภาพ เด็กทารกและแมหลังคลอด 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนเด็กและแมหลัง เด็กทารกและแมหลังคลอดมี กองสาธารณสุขฯ

หลังคลอด เด็กและแมหลังคลอด ในเขตตําบลโคกมา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล คลอดที่ไดรับการดูแล สุขภาพสมบูรณแข็งแรง

9 โครงการสงเคราะหแวนตาผูสูงอายุ เพ่ือมอบแวนตาใหแกผูสูงอายุที่มี ผูสูงอายุในเขตตําบลโคกมา 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับ ผูสูงอายุสามารถมองเห็นไดชัดเจน กองสวัสดิการฯ

ปญหาดานสายตา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล การสงเคราะหแวนตา

10 โครงการอําเภอประโคนชัย รวมใจตาน เพ่ือเปนการรวมรณรงคใหประชาชน จํานวน  1  ครั้ง/ป 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนครั้งในการจัด ทําใหประชาชนรูจักปองกันตัวเอง กองสาธารณสุขฯ

ภัยเอดส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ รูจักวิธีปองกันโรคเอดส เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล กิจกรรม ใหหางไกลโรคเอดส

นางเจาฯสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

รวม   10  โครงการ   -   - 685,000 685,000 685,000 685,000  -  -  -
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3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะหผูยากจน ผูยากไร เพ่ือสงเคราะหผูยากจน ผูยากไรให อยางนอย  5 ราย/ป 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผูยากจน ยากไร ทําใหผูยากจน ยากไรสามารถพึ่ง กองสวัสดิการฯ

ที่พึ่ง สามารถพึ่งตนเองได เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ที่ไดรับการดูแล ตนเองได

2 โครงการสงเคราะหผูประสบปญหาดาน เพื่อใหผูประสบปญหาดานที่อยูอาศัย จํานวน  1  ครั้ง/ป 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูยากไรที่ไดรับการ ผูประสบปญหาดานที่อยูอาศยัมีที่ กองสวัสดิการฯ

ที่อยูอาศัย มีที่อยูอาศยัที่มั่นคง เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ชวยเหลือดานที่อยูอาศัย อยูอาศัยที่มั่นคง

รวม   2  โครงการ   -   - 700,000 700,000 700,000 700,000  -  -  -

     3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬาโคกมาเกมส เพื่อใหประชาชน เยาวชนไดมีสวนรวม จํานวน 1  ครั้ง/ป 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนครั้งในการจัดการ ทําใหประชาชนเยาวชนในตําบลมี กองการศกึษา

ในการเลนกีฬา เชียรกีฬาในระดับ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล แขงขัน ความสามัคคี พัฒนาทักษะในการ

ตําบลและไมพึ่งพายาเสพติด เลนกีฬาและหางไกลจากยาเสพติด

2 โครงการสงทีมนักกีฬาเขารวมแขงขัน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการแขง จํานวน 1  ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งในการจัดการ ทําใหเยาวชนไดมีโอกาสพัฒนาทักษะ กองการศกึษา

กีฬาระดับอําเภอ - จังหวัด ขันกีฬาระดับอําเภอและสงทีมเขารวม เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล แขงขัน ประสบการณการเลนกีฬา

3 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาประจํา แขงขันเพื่อใหมีวัสดุอุปกรณกีฬาเพียง จํานวน  ๙ หมูบาน 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนหมูบานที่ไดรบั ทําใหประชาชน เยาวชนมีอุปกรณ กองการศกึษา

หมูบาน พอสําหรับเลนกีฬาในหมูบาน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล อุปกรณกีฬา ในการเลนกีฬาเพียงพอ

4 โครงการแขงขันกีฬาสีภายในศูนย เพื่อเสริมสรางพัฒนาการใหกับเด็ก จํานวน 1  ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งในการจัดการ ทําใหเด็กนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศกึษา

พัฒนาเดก็เล็ก นักเรียน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล แขงขัน

5 โครงการจัดการแขงขันกีฬายุวชน เพื่อพัฒนาทักษะการเลนกีฬาใหแก จํานวน 1  ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งในการจัดการ ทําใหยุวชนมีทักษะกีฬาและมี กองการศกึษา

ยุวชน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล แขงขัน สุขภาพแข็งแรง

6 โครงการสรางรั้วตาขายลอมรอบสนาม เพื่อปองกันลูกฟุตบอลและความเปน สนามฟุตซอลหมู 1-9 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนสนามที่ไดรับการ ทําใหสนามมีความเปนระเบียบ กองการศึกษา

ฟุตซอล ระเบียบเรียบรอยของสนาม เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล รอบรั่วตาขาย เรียบรอย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการจัดงานวันลอยกระทง เพื่อสงเสริมการอนุรักษและสืบทอด หมูที่ 1 - 9 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนหมูบานที่ไดรับการ ทําใหประเพณีอันดีงามยังคงดํารง กองการศกึษา

ประเพณีไทยใหคงอยูสืบไป เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล สงเสริมและสนับสนุน อยูสืบไป

8 โครงการสนับสนุนเทศกาลวันเขาพรรษา เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม จํานวน  ๑ ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งในการจัดงาน ทําใหประเพณีอันดีงามยังคงดํารง กองการศกึษา

เทศกาลวันเขาพรรษา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล อยูสบืไป

9 โครงการจัดงาน 12 สิงหามหาราชินี เพื่อถวายความจงรกัภักดีและสํานึกใน จํานวน  1  ครั้ง /ป 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งในการจัดงาน ทําใหประชาชนมีจิตสํานึกจงรกั กองการศกึษา

และวันแมแหงชาติ พระมหากรณุาธิคุณของสมเด็จพระ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย

นางเจาพระบรมราชินีนาถและเผย และตระหนักในพระคุณของแม

แพรเกียรติคณุของแม

10 โครงการจัดงาน  5 ธันวามหาราชและ เพื่อถวายความจงรักภักดีและสํานึกใน จํานวน  1  ครั้ง /ป 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งในการจัดงาน ทําใหประชาชนมีจิตสํานึกจงรกั กองการศกึษา

วันพอแหงชาติ พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย

เจาอยูหัวฯและเผยแพรเกียรตคิุณของ และตระหนักในพระคุณของพอ

11 โครงการจัดงานเทศกาลขาวมะลิหอม พอเพื่อสงเสริมและประชาสัมพันธงาน จํานวน  1  ครั้ง /ป 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนครั้งในการจัดงาน ทําใหงานเทศกาลขาวมะลิหอมปลา กองการศกึษา

ปลาจอมกุงชมทุงนกประโคนชัย เทศกาลระดับอําเภอใหเปนที่รูจัก เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล จอมกุงฯเปนที่รูจักแพรหลาย

แพรหลาย

12 โครงการสรางภูมิคุมกันของสังคมในมิติ เพื่อสรางภูมิคุมกันของสังคมในมิติ จํานวน 1 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้งในการจัด เดก็และเยาวชนไดรับการปลูกฝง กองการศึกษา

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี วัฒนธรรมโดยมีการขับเคล่ือนกิจกรรม เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล กิจกรรม คานิยมทางศาสนา ศลิปะและ

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่ วัฒนธรรม

อําเภอ

13 โครงการเขาคายพุทธบุตรเยาวชน เพ่ือฝกอบรมเยาวชนในการปฏิบัติ จํานวน  1  ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่จัดฝกอบรม เยาวชนมีจิตสํานึกเปนคนดีของ กองการศกึษา

ธรรม เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล สังคม

14 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อฝกอบรมคณุธรรมจริยธรรมใหกับ จํานวน 1 ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่จัดฝกอบรม ประชาชนมีคณุธรรมจริยธรรม กองการศกึษา

ประชาชนในตาํบลโคกมา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

รวม   14 โครงการ  -  - 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
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   3.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานวันผูสูงอายุและวัน เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจสําหรบัผูสูง ผูสูงอายุในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูสูงอายุเขารวม ผูสูงอายุในตําบลโคกมามีขวัญและ กองสวัสดิการฯ

สงกรานต อายุในตาํบลโคกมา ตําบลโคกมา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล งานวันผูสูงอายุ กําลังใจ

2 โครงการสงเสริมศูนยพัฒนาครอบครัว เพ่ือใหมีศูนยในการปองกันและแกไข จํานวน  1  ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งในการสงเสริม ทําใหปญหาครอบครวัในตําบล กองสวัสดิการฯ

ในชุมชนระดับตําบล ปญหาครอบครวัโดยกระบวนการมี เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ลดลง

สวนรวม

3 โครงการดานการพัฒนาสตรีและสถาบัน เพ่ือสงเสริมภาวะผูนําแกสตรีในชุมชน จํานวนสตรี  ๕๐  คน 100,000     100,000     100,000     100,000     จํานวนสตรีที่เขารับการ ทําใหปญหาครอบครัวในตําบลลดลง กองสวัสดิการฯ

ครอบครวั และการพัฒนาครอบครัว เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ฝกอบรม และเปนการพัฒนาสตรีในดานตางๆ

รวม   3  โครงการ   -   - 250,000    250,000    250,000    250,000      -   -   -

๓.๖ แผนงานงบกลาง

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ เพื่อมอบเบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุที่ยากจน ผูสูงอายุในเขต ต.โคกมา 7,630,800 7,630,800 7,630,800 7,630,800 จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับ ทําใหผูสงูอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน กองสวัสดิการฯ

ในเขตตาํบล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เบี้ยยังชีพ

2 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูพิการ เพื่อสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการในเขต คนพิการในเขต ต.โคกมา 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จํานวนผูพิการที่ไดรับ ทําใหคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองสวัสดิการฯ

ตําบลโคกมา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เบ้ียยังชีพ

3 โครงการสงเคราะหผูปวยโรคเอดส เพื่อสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส ผูปวยเอดสในเขต ต.โคกมา 108,000 108,000 108,000 108,000 จํานวนผูปวยเอดสที่ไดรับ ทําใหผูปวยมีกําลังใจในการดํารง กองสวัสดิการฯ

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เบ้ียยังชีพ ชีพ

4 โครงการสนับสนุนเงนิทุนผูดอยโอกาส เพื่อใหผูดอยโอกาสมีความเปนอยูที่ดี ผูดอยโอกาสในเขต ต. โคกมา 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูดอยโอกาสท่ีได ผูดอยโอกาสมีความเปนอยูที่ดีขึ้น กองสวัสดิการฯ

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล รบัการชวยเหลือเงนิทุน

5 โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ เพื่อสนับสนุนกองทุนในการดําเนินงาน จํานวน  1  ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งในการใหการ เพื่อสนับสนุนกองทุนในการดําเนิน กองสวัสดิการฯ

ชุมชน ดานสวัสดิการ  เยาวชน  คนชรา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล สนับสนุน งานดานสวัสดิการ เยาวชน คน

คนพิการและผูดอยโอกาส ชรา คนพิการและผูดอยโอกาส

6 โครงการสนับสนุนชมรมผูสงูอายุตําบล เพ่ือใหชมรมผูสงูอายุตําบลโคกมา จํานวน 1  ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งในการใหการ ทําใหศูนยสงเคราะหฯมีความ กองสวัสดิการฯ

โคกมา เขมแข็งและพึ่งตนเองได เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล สนับสนุน เขมแข็งพ่ึงตนเองได

รวม   6  โครงการ   -   - 10,388,800 10,388,800 10,388,800 10,388,800   -   -   -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ ดานการบริหารจัดการ

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร   

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

    4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท

1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน หมูที่  1-9 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการที่สามารถ เพ่ือการวางแผนและพัฒนา กองวิชาการฯ

อยางมีประสิทธิภาพ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล พัฒนาทองถ่ิน ทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ

2 โครงการเทศบาลสัญจร เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของ ประชาชนใน 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนประชาชนที่ไดรับ ทําใหไดรับทราบปญหาความตอง กองวิชาการฯ

ประชาชนและออกบริการประ เขตตําบลโคกมา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล การบริการ การของประชาชน  และประชาชน

ชาชนนดานตางๆ มีความพึงพอใจในการบริการ

3 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพ่ือระลึกถึงวันเทศบาล พนักงาน,ลูกจางและ 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนพนักงาน ประชาชน พนักงาน,ลูกจางและประชนชนมี สํานักปลัดฯ

ประชาชนในตําบล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ที่รวมโครงการ ความเขาใจบทบาทหนาที่ของเทศบาล

4 โครงการจัดเวทีประชาคมตําบล เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมใน ประชาชนหมูที่  1-9 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนประชาชนที่เขารวม ทําใหประชาชนมีสวนรวมในการ กองวิชาการฯ

การวางแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ประชาคมแสดงความคิด รวมคิดรวมทํา รวมวางแผนพัฒนา

เห็น ทองถ่ิน

5 โครงการจัดทําวารสารเทศบาล เพื่อเปนการประชาสัมพันธเผย จํานวน 2 ครั้ง/ป 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนวารสารที่จัดทําเผย ทําใหประชาชนไดรับขอมูล กองวิชาการฯ

แพรขอมูลขาวสาร,กิจกรรม เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล แพรแกประชาชน ขาวสารไดอยางถูกตอง

ของเทศบาล

6 โครงการเตรียมความพรอมเขาสู เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสู พนักงานเทศบาล และ 100,000 100,000 100,000 100,000 พนักงานเทศบาล และประ พนักงานเทศบาล และประชาชนใน สํานักปลัดฯ

ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน ประชาชนในตําบล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ชาชนในเขตเทศบาลมีความ เขตเทศบาลมีความรูเก่ียวกับการ

พรอมเขาสูประชาคม เขาสูประชาคมอาเซยีน และมีความ

อาเซียน พรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน

7 โครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ เพ่ือเสริมสรางความรูความเขา ผูบริหารทองถ่ิน 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูที่เขารับการฝกอบรม ทําใหผูนําทองถ่ินมีความรูความ สํานักปลัด

ปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน ใจและประสบการณแกผูนํา พนักงานเทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เขาใจและมีประสิทธิภาพการ

ทองถ่ิน ลูกจาง , สมาชิกสภาฯ บริหารงานเพิ่มขึ้น
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท

8 โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาเสริมสรางความรู ผูบริหารทองถ่ิน 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูที่เขารับการฝกอบรม ทําใหบุคลากรมีประสิทธิภาพในการ สํานักปลัด

ตามหลักสูตรตางๆของสถาบันพัฒนา แกพนังานในการปฏิบัติ พนักงานเทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล บริหารงานยิ่งข้ึน

บุคลากรทองถ่ิน ลูกจาง , สมาชิกสภาฯ

9 โครงการจัดทําปายชื่อถนน-ซอยภาย เพ่ือความสะดวกและสวยงาม หมูที่ 1-9 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนปายถนน-ซอยภายใน ทําใหมีปายซื่อถนน-ซอยในหมูบาน กองชาง

ในหมูบาน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล หมูบานทั้งหมด

10 จัดซื้อคอมพิวเตอรพรอมพริ้นเตอร เพื่อใชงานในสํานักงาน จํานวน 3 ชุด 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนคอมพิวเตอรที่เพียง มีเครื่องใชสํานักงานเพียงพอในการ สํานักปลัด

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล พอตอการใชงาน ใชงาน

11 จัดซื้อเครื่องสแกนเอกสาร เพ่ือใชสแกนเอกสารในระบบ จํานวน 1 เครื่อง 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนเครื่องสแกนเอกสาร ทําใหมีเครื่องสแกนเอกสารใน สํานักปลัด

สารสนเทศในสํานักงาน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ที่สามารถรองรับการทํางาน สํานักงาน

12 จัดซื้อเครื่องทําลายกระดาษ เพ่ือทําลายเอกสารที่ใชแลวไม จํานวน 1  เครื่อง 21,500 21,500 21,500 21,500 จํานวนเครื่องทําลายกระดาษ สามารถทําใหนํากระดาษกลับไป กองคลัง

ตองการ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ที่สามารถรองรับการทํางาน รีไซเคิลได

13 จัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบ เพ่ือใชในการเก็บบันทึกรูป จํานวน 1 กลอง 7,000 7,000 7,000 7,000 จํานวนกลองถายภาพนิ่ง ทําใหมีกลองถายภาพนิ่งในการเก็บ กองคลัง

ดิจิตอล ภาพกิจกรรมตางๆ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ระบบดิจิตอลเพียงพอแกการ ภาพกิจกรรมตางๆ

ใชงาน

14 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ หมูที่ 1-9 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวนผูที่อยูในขายตองชําระ ทําใหการจัดเก็บภาษีของ เทศบาลมี กองคลัง

ทะเบียนทรัพยสิน จัดเก็บภาษี เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ภาษีครบถวน ประสิทธิภาพและทั่วถึงย่ิงข้ึน

15 จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑประจําสํานักงาน เพื่อใหมีวัสด/ุครุภัณฑเพียงพอ วัสด/ุครุภัณฑ 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนงบประมาณที่เพียงพอ มีวัสดุครุภัณฑเพียงพอในการใชงาน สํานักปลัด

ในการใชงานในสํานักงาน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล แกการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ ในสํานักงาน

สํานักงาน

รวม   15 โครงการ  -  - 2,698,500     2,698,500    2,698,500    2,698,500      -  -  -
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    4.2  แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท
1 โครงการจัดซื้อรถรับสงเด็กนักเรียน เพ่ือรับสงเด็กกอนเกณฑมาเรียนที่ จํานวน  1  คัน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวนรถรับสงที่เพียงพอ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแก กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.โคกมา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล สําหรับเด็กเล็ก ผูปกครองในการรับสงบุตร-

หลานมาโรงเรียน

รวม   1  โครงการ   -   - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000   -   -  -

4.3 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท
1 จัดซื้อรถกูชีพประจําตําบล เพ่ือบริการประชาชนในการ จํานวน  1  คัน 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนรถกูชีพที่ใหบริการ ทําใหมีรถในการบริการประชาชน กองสาธารณสุขฯ

กูชีพกูภัยประจําตําบล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ประชาชน กูชีพกูภัย

รวม   1  โครงการ   -   - 600,000 600,000 600,000 600,000   -   -  -

4.4 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท

1 จัดซื้อรถกระเชาอเนกประสงค เพ่ือใหบริการซอมแซมและบํารุง จํานวน  1 คัน 2,500,000    2,500,000    2,500,000   2,500,000   จํานวนรถกระเชาอเนก ทําใหมีรถในการบริการซอมแซม กองชาง

ระบบไฟฟาสองสวางภายในตําบล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ประสงค ไฟฟาและตัดกิ่งไมที่สูงได

รวม   1  โครงการ   -   - 2,500,000     2,500,000    2,500,000    2,500,000      -   -    -
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4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท

1 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ แผนชุมชน 9 หมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนแผนชุมชน ปญหาและความตองของประชาชน กองสวัสดิการ,

การจัดทําแผนชุมชน จัดทําแผนแผนชุมชนอยางมี เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ที่ไดรับการพัฒนา กองวิชาการฯ

ประสิทธิภาพ

2 โครงการสนับสนุนการจัดเก็บขอมูล เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานเบ้ือง หมูที่  1-9 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนขอมูลเบ้ืองตนที่ ทําใหไดรับขอมูล ที่ถูกตองและ กองสวัสดิการฯ

ตนการวางแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล สามารถจัดเก็บได รวดเร็ว

รวม   2  โครงการ   -  - 80,000        80,000        80,000       80,000        -  -  -

 4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท

1 โครงการตกแตงภูมิทัศนบริเวณ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน สํานักงานเทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนพื้นที่ปรับปรุงสภาพ ทําใหสภาพแวดลอมภูมิทัศนบริเวณ กองชาง

สํานักงานเทศบาล บริเวณทต.ใหนาอยู นารื่นรมย เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล แวดลอมใหนาอยู ที่ทําการเทศบาล นาอยู นารมรื่นย

2 โครงการกอสรางที่จอดรถบริเวณ เพ่ือใหประชาชนที่มาติดตอราช สํานักงานเทศบาล 1,000,000    1,000,000    1,000,000   1,000,000   สถานที่จอดรถที่ไดมาตร สถานที่จอดรถที่ไดมาตรฐานและ กองชาง

สํานักงานเทศบาล การมีที่จอดรถที่ไดมาตรฐาน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ฐานและปลอดภัยเพียงพอ ปลอดภัยในการติดตอราชการ

ประชาชนที่มาติดตอราชการ

3 โครงการกอสรางสวนสาธารณะใน เพ่ือเปนแหลงพักผอนหยอนใจ ตําบลโคกมา 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนสวนสาธารณะเพื่อ ประชาชนมีสถานที่ในการพักผอน กองชาง

ตําบล และเปนสวนสุขภาพสําหรับ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล บริการประชาชนในชุมชน หยอนใจและเปนสวนสุขภาพสําหรับ

ออกกําลังกายของประชาชน ออกกําลังกายของประชาชน

ตําบลโคกมา ตําบลโคกมา

4 โครงการจัดซื้อรถยนตสํานักงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ จํานวน 1 คัน 780,000 780,000 780,000 780,000 จํานวนรถที่เพียงพอแกการ ทําใหสามารถติดตอราชการตางๆ กองชาง

ติดตอราชการตางๆ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ใชงาน ไดสะดวกรวดเร็ว

รวม   4  โครงการ   -   - 2,480,000     2,480,000 2,480,000 2,480,000  -  -  -
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4.7 แผนงานงบกลาง

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท
1 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ผูบริหาร สมาชิก 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผูที่ไดรับทุนการศึกษา ทําใหบุคลากรมีศักยภาพและมี สํานักปลัด

บุคลากรของ ทต. เพ่ือศึกษาตอ พัฒนาบุคลากรของเทศบาลใน พนักงานเทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ประสิทธิภาพในการบริหารงาน กองการศึกษา

ปริญญาตรีและปริญญาโท การศึกษาตอระดับปริญญาตรี เทศบาลย่ิงข้ึน

หรือปริญญาโท

2 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก เพื่อสงเสริมการศึกษาใหกับนัก นักเรียน,นักศึกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนนักเรียน/นักศึกษาที่ ทําใหนักศึกษาไดมีโอกาสในการ กองการศึกษา

นักเรียน,นักศึกษาเพ่ือศึกษาตอ ศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยใน ในตําบลโคกมา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ไดรับทุน ศึกษาในระดับที่สูงข้ึน

ปริญญาตรี การศึกษาตอ

รวม   2 โครงการ  -  - 600,000      600,000      600,000     600,000      -  -  -
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา

 ๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว

      5.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใน หมู 2,3,9 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน Home Stay ในพ้ืนที่ ทําใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น กองสวัสดิการฯ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษและ Home Stay พ้ืนที่ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ที่ไดรับการสงเสรมิ

2 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับ จํานวน  50  คน 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม ทําใหประชาชนมีความรูในการ กองสวัสดิการฯ

Home  Stay Home  Stay เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล จัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

3 โครงการสงเสริมการจําหนายสินคา เพ่ือสงเสริมใหนักทองเที่ยว ม. 1,3,5,9 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผลิตภัณฑที่จําหนาย ทําใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น กองสวัสดิการฯ

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเพ่ือการทอง และประชาชนมีรายได เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

เที่ยว

4 สงเสรมิการพัฒนาการผลิตภัณฑจาก เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑจาก ม.1-9 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผลิตภัณฑที่พัฒนาและ ทําใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น กองสวัสดิการฯ

มอนไหม มอนไหมเพ่ือใหประชาชนมี เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล จําหนาย

รายไดเพ่ิมขึ้น

5 โครงการฝกอบรมมัคคุเทศนทองถิ่น เพ่ือใหมีมัคคเุทศนในการนํา จํานวน 1 ครั้ง/ป 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูผานการฝกอบรม ทําใหมีมัคคเุทศนในการนําเที่ยว กองสวัสดิการฯ

เที่ยวในทองถิ่น เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล มัคคุเทศนทองถิ่น เชิงอนุรักษในตําบล

รวม 5  โครงการ  -  - 430,000 430,000 430,000 430,000  -  -  -

      5.2  แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุง  ตกแตง ภูมิทัศน เพ่ือใหสภาพแวดลอมแหลง  ม. 3,9 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนพื้นที่ที่ไดรบัการดูแล ทําใหภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว สะอาด กองชาง

กําแพงเมืองโบราณ ทองเที่ยวดีขึ้น ทต./หนวยงานอ่ืน ทต./หนวยงานอื่น ทต./หนวยงานอื่น ทต./หนวยงานอื่น  นาอยู นารื่นรมย

รวม 1 โครงการ  -  - 500,000 500,000 500,000 500,000  -  -  -
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ ดานรักษาความม่ันคงและความสงบ                                                                                                                                                                                                                                                             
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบานเมืองนาอยูและเสริมสรางความสงบเรียบรอย มั่นคง ปลอดภัย

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกซอมแผนปองกันและ เพ่ือเปนการฝกซอมแผนปองกันให ประชาชนในตําบล 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนอาสาสมัครที่ไดรับการ อปพร.ไดมีทักษะในการปฏิบัติ สํานักปลัด

บรรเทาสาธารณภัย อปพร.มีประสบการณในการ โคกมา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ฝกอบรม งานอยางมีประสิทธิภาพ

ปฏิบัติงาน

2 โครงการฝกอบรมทบทวนและการ เพ่ือฝกทบทวนสมาชิก อปพร. และ จํานวน อปพร. 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนอาสาสมัครที่ไดรับการ ทําใหอปพร.มีความรูความ สํานักปลัด

สวนสนามวันอาสาสมัครปองกันภัย จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันอปพร. ๑๕๑ คน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ฝกอบรม สามารถบรรเทาอันตราย เนื่อง

ฝายพลเรือน(อปพร.) จากสาธารณภัยตางๆไดอยาง

ถูกตอง

รวม   2  โครงการ   -   - 15,000 15,000 15,000 15,000   -   -   -

1.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปองกันปราบปรามและแกไข เพ่ือปองกันและแกไขปญหา จํานวน ๑ ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้งในการจัด ทําใหผูติดยาเสพติดลดลง และ สํานักปลัด,

ปญหายาเสพติด ยาเสพติดในเขตอําเภอประโคนชัย เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล โครงการ เปนการบําบัดผูติดยาเสพติด กองสวัสดิการฯ

รวม   1  โครงการ   -   - 10,000 10,000 10,000 10,000   -   -   -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลตําบลโคกมา อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย

โครงการ วัตถุประสงค
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    1.3  แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการคัดแยกขยะในชุมชนหรือ เพ่ือเปนการลดปรมิาณขยะใน หมูที่ 1-9 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาตรขยะที่ลดลงในชุมชน ทําใหลดปรมิาณขยะ และชวย กองสาธารณสุขฯ

โรงเรียน เขตชุมชน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ปญหาโลกรอน

รวม   1  โครงการ   -   - 50,000 50,000 50,000 50,000   -   -   -

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑ เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิติที่ดี

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดรับอาหาร โรงเรยีนในเขตตําบลโคกมา 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จํานวนเด็กนักเรยีนที่ได ทําใหเด็กไดรับสารอาหารครบถวน กองการศึกษา

กลางวันทั่วถึงและมีสุขภาพรางกาย เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล รับอาหารกลางวัน และมีสุขภาพรางกายสมบูรณ

สมบูรณแข็งแรง แข็งแรง

2 โครงการสนับสนุนการจัดหา เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการศกึษา โรงเรยีนในตําบล 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนเครื่องดนตรีที่ วงคดุริยางคโรงเรียนมีอุปกรณ กองการศึกษา

อุปกรณดุริยางค,ดนตรีพื้นบาน ของเด็กนักเรียน โคกมา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล สนับสนุนโรงเรียน เพียงพอในการเลนดุริยางค

ใหกับโรงเรยีน

3 โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่อง เพ่ือใหนักเรียนมีน้ําสะอาดในการ โรงเรียนในตําบลโคกมา 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนเครื่องกรองน้ํา นักเรียนมีน้ําดื่มที่สะอาดถูก กองการศึกษา

กรองน้ําน้ําสะอาดใหแกโรงเรยีน บริโภค เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล มอบใหแกโรงเรยีน หลักอนามัย

4 โครงการสนับสนุนหองสมุดโรงเรยีน เพ่ือใหนักเรียนมีแหลงศึกษา โรงเรียนในตําบลโคกมา 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโรงเรยีนที่ไดรับ นักเรียนมีแหลงศึกษาคนควา กองการศึกษา

คนควาเพ่ิมเติม เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล การสนับสนุน ที่ทันสมัย

รวม   4  โครงการ   -   - 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000   -   -   -
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3.2 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการ อสม. 9 หมู 67,500 67,500 67,500 67,500 จํานวน อสม. ที่สามารถ ทําใหประชาชนรูจักปองกันโรค กองสาธารณสุขฯ

สุขมูลฐานในหมูบาน ปองกันโรคติดตอในหมูบานรวม เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ดูแลประชาชนดานสาธารณ ระบาดหรือโรคติดตอในชุมชน

กับ อสม. สุขมูลฐานทั่วถึง

รวม   1  โครงการ   -   - 67,500 67,500 67,500 67,500   -   -   -

3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานเทศกาลขาวมะลิหอม เพ่ือสงเสริมและประชาสัมพันธงาน จํานวน  1  ครั้ง /ป 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งในการจัดงาน ทําใหงานเทศกาลขาวมะลิหอม กองการศึกษา

ปลาจอมกุงชมทุงนกประโคนชัย เทศกาลระดับอําเภอใหเปนที่รูจัก เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ปลาจอมกุงฯเปนที่รูจักแพรหลาย

แพรหลาย

2 โครงการแขงขันกีฬาชิงถวยพระราช เพ่ือใหประชาชน เยาวชนไดมีสวน จํานวน 1  ครั้ง/ป 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งในการจัดการ ทําใหประเพณีอันดงีามยังคงดํารง กองการศึกษา

ทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา รวมในการเลนกีฬา เชียรกีฬาใน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล แขงขัน อยูสืบไป

สยามบรมราชกุมารรี ระดับตําบลและไมพ่ึงพายาเสพติด

3 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณี เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชน จํานวน 1  ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งในการจัดการ ทําใหประเพณีอันดงีามยังคงดํารง กองการศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย ชิงถวยพระราชทาน เยาวชนไดมีสวนรวมในการเลน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล แขงขัน อยูสืบไป

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม กีฬา

มงกุฏราชกุมาร

4 โครงการจัดงานประเพณีขึ้น เพ่ือสงเสรมิสนับสนุนกิจกรรม จํานวน 1 ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งในการจัดงาน ทําใหประเพณีอันดงีามยังคงดํารง กองการศึกษา

เขาพนมรุง ประเพณีอันดีงามใหคงอยูสืบไป เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล อยูสืบไป

5 โครงการสงเสริมงานรฐัพิธีประเพณี เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม จํานวน 1 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้งในการจัด ทําใหประเพณีอันดงีามยังคงดํารง กองการศึกษา

และงานวันสําคัญทางราชการ ประเพณีอันดีงามใหคงอยูสืบไป เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล กิจกรรม อยูสืบไป
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจัดงานอนุรกัษ ประเพณี เพ่ือสรางจิตสํานึกของคนบุรีรัมยให จํานวน 1 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ทําใหศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กองการศึกษา

วัฒนธรรมเมืองบุรีรมัย (งานสถาปนา เกิดความจงรกัภักดีในสถาบัน มี เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล โบราณใหคงอยูสืบไป

เมืองแปะ) ความรักชาติ เกิดความรักสามัคคี

ของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย

7 โครงการจัดหารายไดเพ่ือจัดกิจกรรม เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการ จํานวน  1  ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม เหลากาชาดสามารถดําเนินการ สํานักปลัดฯ

สาธารณกุศลและใหความชวยเหลือ ดําเนินงานของเหลากาชาดจังหวัด เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล งานเหลากาชาดเพ่ือ ตามกิจกรรมตางๆไดอยาง

ประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาด บุรีรัมย ชวยเหลือประชาชนผู มีประสิทธิภาพ

จังหวัดบุรีรัมย ประสบภัย

รวม   7 โครงการ   -   - 140,000 140,000 140,000 140,000   -   -   -

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ ดานการบริหารจัดการ
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร   

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
    4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท
1 โครงการขอรับการสนับสนุนการ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก จํานวน 1 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนหนวยงานสวนราช ทําใหการจัดซื้อจัดจางไดอยางมี สํานักปลัด

ดําเนินงานศูนยรวมขาวการจัดซื้อ ในการดานการจัดซื้อจัดจางระดับ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล การประชาชนที่ใชบริการ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ

จัดจางของหนวยการบริหารราช อําเภอ ถูกตอง ตามระเบียบกฎหมาย

การสวนทองถิ่นอําเภอประโคนชัย

รวม   1 โครงการ   -   - 10,000 10,000 10,000 10,000   -   -   -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ                                                                                                                                                                                                                                                             

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบานเมืองนาอยูและเสริมสรางความสงบเรียบรอย มั่นคง ปลอดภัย

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 กอสรางถนนลาดยางแอสฟสทติก เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ขนาดกวาง 8 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ระยะทางถนนลาดยาง ทําใหการสัญจรสะดวก กองชาง

คอนกรีตหรือถนนคอนกรีตบาน สบายยิ่งข้ึนระหวางหมูบาน ยาว 3,900ม. อบจ.และอื่น ๆ อบจ.และอื่น ๆ อบจ.และอื่น ๆ อบจ.และอื่น ๆ หรือถนนคอนกรีตที่ได สบายยิ่งขึ้น

เกียรติเจริญ ม.6 ต.โคกมาเช่ือม หนา 0.05 ม. รับการกอสรางเพิ่มขึ้น

ตอบานโคกรัง ต.โคกตูม 

อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย

รวม 1  โครงการ   -   - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000   -  -  -
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สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

เทศบาลตําบลโคกมา  อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

แบบ ผ. 03


