ประกาศ อบต.โคกตูม
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงาน
ผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้ อ 30(5) ก าหนดให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.โคกตูม จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการอบต.โคกตูม ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.โคกตูม
"ล้าหน้าเกษตรอินทรีย์ มีดีการศึกษา ประชาชนมีธรรม นาเมืองน่าอยู่ เชิดชูความดี"
ข. พันธกิจ ของอบต.โคกตูม
พันธกิจหลักที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ ของ
ประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนภายในตาบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
พันธกิจหลักที่ 2 สร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง
พั น ธกิ จ หลั ก ที่ 3 ปรั บ ปรุ ง ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาระบบการศึ ก ษา สาธารณสุ ข ตลอดจนอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจหลักที่ 4 ปรับปรุงและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้อย่างทั่วถึง
พันธกิจหลักที่ 5 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจหลักที่ 6 จัดให้ประชาชน ได้มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์สินรวมทั้งแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
พันธกิจหลักที่ 7 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่ว มในการตัดสิ นใจ การวาง
แผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดการโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.โคกตูมได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
การพัฒนาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
การพัฒนาด้านสาธารณสุขสุขภาพ
ง. การวางแผน
อบต.โคกตู ม ได้ จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและแผนพั ฒ นา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บั ญญัติไว้ในระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย โดยผ่ านการมีส่ ว นร่ว มของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามา
จัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.โคกตูม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการ
ตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
2563

2564
2565
ยุทธศาสตร์
จา
จา
งบ
จา
งบประมาณ
งบประมาณ
นวน
นวน
ประมาณ
นวน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 121 37,495,671.00 64 44,068,100.00 30 8,456,000.00
การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
14
444,800.00 14 444,800.00 14
444,800.00
แก้ไขปัญหาความยากจน
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 40 10,254,200.00 40 10,254,200.00 40 10,274,200.00
การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรมและ
58 22,399,400.00 58 22,399,400.00 57 22,379,400.00
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่า
อยู่ทรัพยากรธรรมชาติและ
5
371,000.00 6 1,290,000.00 4
290,000.00
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการเมืองการ
23 1,757,000.00 24 1,793,000.00 23 1,757,000.00
บริหาร
การพัฒนาการป้องกันและ
3
170,000.00 3 170,000.00 3
170,000.00
ปราบปรามยาเสพติด
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
11
720,000.00 10 705,000.00 10
705,000.00
สุขภาพ
รวม
275 73,612,071.00 219 81,124,500.00 181 44,476,400.00

แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ การจัดทาแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
ด้านสาธารณสุข
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ด้านการเมืองและการบริหาร
ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติ…
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิ…
ด้านคุณภาพชีวิต
ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทาแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
ด้านสาธารณสุข
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ด้านการเมืองและการบริหาร
ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติ…

2565
2564
2563
2562

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิ…
ด้านคุณภาพชีวิต
ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหาร อบต.โคกตูม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จานวน 77 โครงการ งบประมาณ 15,287,054 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
การพัฒนาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
การพัฒนาด้านสาธารณสุขสุขภาพ
รวม

12
6
20
17
1
16
2
3
77

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
3,529,200.00
64,800.00
7,380,594.00
3,511,440.00
20,000.00
566,020.00
50,000.00
165,000.00
15,287,054.00

แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

โครงการ
ด้านสาธารณสุข
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ด้านการเมืองและการบริหาร
ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและ…
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา…

โครงการ

ด้านคุณภาพชีวิต
ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
ด้านสาธารณสุข
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ด้านการเมืองและการบริหาร
ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติ…
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ…

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

ด้านคุณภาพชีวิต
ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0.00
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โคกตูม มีดังนี้
จานวน
หน่วยงานที่
วัตถุ
ที่ ยุทธศาสตร์
โครงการ
งบประมาณ
รับผิดชอบ
ประสงค์
1. การพัฒนาด้าน ค่าใช้จ่ายตาม
90,000.00 ส่วนสาธารณสุข เพื่อควบคุมและ
สาธารณสุข โครงการป้องกัน
และสิ่งแวดล้อม, ป้องกันโรค
สุขภาพ
และควบคุม
ส่วนสาธารณสุข, ไข้เลือดออก
ไข้เลือดออก
กองสาธารณสุข,
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข
2. การพัฒนาด้าน ค่าใช้จ่าย
60,000.00 ส่วนสาธารณสุข เพื่อป้องกันโรค
สาธารณสุข โครงการป้องกัน
และสิ่งแวดล้อม, พิษสุนัขบ้าและ
สุขภาพ
และแก้ไข
ส่วนสาธารณสุข, คุมกาเนิด และ
โรคสัตว์
กองสาธารณสุข, โรคอื่นๆทางสัตว์
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข

ผลผลิต
ภายในตาบลโคกตูม

ป้องกันและแก้ไข
โรคสัตว์เช่น ค่า
จัดซื้อวัคซีน
ค่าตอบแทน ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่าจัดอบรม
ทบทวนอาสา
ปศุสัตว์และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จาเป็น

จานวน
หน่วยงานที่
วัตถุ
งบประมาณ
รับผิดชอบ
ประสงค์
3. การพัฒนาด้าน โครงการพลังคน 15,000.00 ส่วนสาธารณสุข เพื่อให้ความรู้ใน
สาธารณสุข ไทยร่วมใจ
และสิ่งแวดล้อม, การป้องกัน
สุขภาพ
ป้องกันไวรัส
ส่วนสาธารณสุข, โรคติดต่อเชื้อ
โคโรนา
กองสาธารณสุข, ไวรัส โคโรนา
(COVID - 19)
กองส่งเสริม
(COVID - 19)
คุณภาพชีวิต, และจัดทา
กองการแพทย์ , หน้ากากอนามัย
สานัก
เพื่อป้องกัน
สาธารณสุข
ตนเอง แก่
บุคลากรในสังกัด
ผู้นาหมู่บ้าน และ
ผู้นาชุมชน
อาสาสมัครใน
พื้นที่ (อสม.) กลุ่ม
สตรีจิตอาสา และ
ประชาชนที่สนใจ

ที่

ยุทธศาสตร์

4. การพัฒนาการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติด

โครงการ

โครงการอบรม
และรณรงค์
การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
“จัดค่ายเยาวชน
ยุคใหม่ห่างไกล
ยาเสพติด”

5. การพัฒนาการ โครงการป้องกัน
ป้องกันและ และแก้ไขปัญหา
ปราบปราม ยาเสพติด
ยาเสพติด
6. การพัฒนาด้าน การเลือกตั้ง
การเมืองการ นายก องค์การ
บริหาร
บริหารส่วน
ตาบลและ
สมาชิกองค์การ
บริหารส่วน
ตาบล

40,000.00 สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อเผยแพร่
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ
ติดแก่เด็กและ
เยาวชนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.โคกตูม
10,000.00 สานักปลัด
เพื่อป้องกันและ
อบจ., สานัก แก้ไปปัญหายา
ปลัดเทศบาล, เสพติด ตาบล
สานักงานปลัด โคกตูม
อบต.
0.00 สานักปลัด
เพื่อดาเนินการ
อบจ., สานัก เลือกตั้งให้เป็นไป
ปลัดเทศบาล, ด้วยความ
สานักงานปลัด เรียบร้อย
อบต.

ผลผลิต
1. บุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ตาบลโคกตูม
จานวน 22 คน
2. ผู้นาชุมชน
(กานัน,ผู้ใหญ่บ้าน)
จานวน 10 คน
3. อาสาสมัครใน
พื้นที่ (อสม.)
จานวน 88 คน

เด็กและเยาวชน
ในเขตพื้นที่ อบต.
โคกตูม จานวน
100 คน

อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอ
ประโคนชัย

เลือกตั้งนายก อบต.
และ ส.อบต.ภายใน
ตาบล โคกตูม

ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

7. การพัฒนาด้าน โครงการสารวจ
การเมืองการ ความพึงพอใจ
บริหาร
ของผู้ใช้บริการ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
โคกตูม
8. การพัฒนาด้าน โครงการอบรม
การเมืองการ พัฒนาคุณธรรม
บริหาร
จริยธรรมให้กับ
คณะผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้าง
และพนักงาน
จ้าง
9. การพัฒนาด้าน โครงการอบรม
การเมืองการ ศึกษาดูงานนอก
บริหาร
สถานที่ ให้กับ
คณะผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วน
ราชการ และ
ผู้นาชุมชน
10. การพัฒนาด้าน งานรัฐพิธี
การเมืองการ
บริหาร

จานวน
หน่วยงานที่
งบประมาณ
รับผิดชอบ
15,000.00 สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อให้พนักงาน
และลูกจ้าง อบต.
มีการพัฒนา
ตนเองและ
องค์การมาก
ยิ่งขึ้น
0.00 สานักปลัด
เพื่อให้คณะ
อบจ., สานัก ผู้บริหาร สมาชิก
ปลัดเทศบาล, อบต. พนักงาน
สานักงานปลัด ส่วนตาบล ลูกจ้าง
อบต.
และพนักงานจ้าง
มีทักษะในการ
ทางานและมี
คุณธรรม
จริยธรรม
0.00 สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.

15,000.00 สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
อบต. พนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วน
ราชการและผู้นา
ชุมชนมีทักษะใน
การทางาน
เพิ่มขึ้น
เพื่อเป็นการ
เฉลิมฉลอง
เทิดพระเกรียติ
สดุดีมหาราชา

ผลผลิต
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล โคกตูม
คณะผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง

คณะผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง หัวหน้าส่วน
ราชการและผู้นา
ชุมชน

คณะผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง
ลูกจ้าง และผู้นา
ชุมชน ตาบลโคกตูม
11. การพัฒนาด้าน ค่าใช้จ่ายในการ 100,000.00 สานักปลัด
เพื่อเป็นค่าเบี้ย คณะผู้บริหาร
การเมืองการ เดินทางไป
อบจ., สานัก เลี้ยงเดินทางไป พนักงานส่วนตาบล
บริหาร
ราชการ
ปลัดเทศบาล, ราชการ
ลูกจ้างประจา
สานักงานปลัด ค่าลงทะเบียน พนักงานจ้างและ
อบต.
ค่ายานพาหนะ สมาชิกสภา อบต.
ค่าเช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็นสาหรับให้
เดินทางไป
ราชการ

จานวน
หน่วยงานที่
งบประมาณ
รับผิดชอบ
12. การพัฒนาด้าน โครงการส่งเสริม 10,000.00 สานักปลัด
การเมืองการ งานรัฐพิธี
อบจ., สานัก
บริหาร
ประเพณี และ
ปลัดเทศบาล,
งานสาคัญทาง
สานักงานปลัด
ราชการ
อบต.
ที่

ยุทธศาสตร์

13. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร

14. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร
15. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร

16. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อให้คณะ
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
พนักงานส่วน
ตาบลพนักงาน
จ้างประชาชน
ตาบลโคกตูมได้
เห็นความสาคัญ
ของวันสาคัญ
ทางราชการและ
ส่งเสริมงานรัฐพิธี
โครงการการลด
20.00 สานักปลัด
เพื่อเป็นการ
ขั้นตอนและ
อบจ., สานัก อานวยความ
ระยะเวลา การ
ปลัดเทศบาล, สะดวกแก่
ปฏิบัติราชการ
สานักงานปลัด ประชาชนผู้มารับ
เพื่อตอบสนอง
อบต.
บริการของ
ความต้องการ
องค์การบริหาร
ของประชาชน
ส่วนตาบลโคกตูม
โครงการจัดเก็บ 10,000.00 ส่วนการคลัง, เพื่อทาให้มี
ภาษีเคลื่อนที่
กองคลัง,
ประสิทธิภาพใน
สานักคลัง
การจัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการ 140,000.00 ส่วนการคลัง, เพื่อเป็นค่าเบี้ย
เดินทางไป
กองคลัง,
เลี้ยงเดินทางไป
ราชการ
สานักคลัง
ราชการ
ค่าลงทะเบียน
ค่ายานพาหนะ
ค่าเช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็นสาหรับให้
เดินทางไป
ราชการ
ค่าใช้จ่ายในการ 66,000.00 สานักปลัดอบจ., เพื่อเป็นค่าเบี้ย
เดินทางไป
สานักปลัด
เลี้ยงเดินทางไป
ราชการ
เทศบาล,
ราชการ
สานักงานปลัด ค่าลงทะเบียน
อบต.
ค่ายานพาหนะ
ค่าเช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็นสาหรับให้
เดินทางไป
ราชการ
โครงการ

ผลผลิต
อุดหนุนทั่วไปที่ทา
การปกครองอาเภอ
ประโคนชัย

ประชาชนผู้มารับ
บริการตาบลโคกตูม

จานวน 10หมู่บ้าน

พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง

พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง

จานวน
หน่วยงานที่
งบประมาณ
รับผิดชอบ
17. การพัฒนาด้าน ค่าใช้จ่ายในการ 100,000.00 ส่วนการศึกษา,
การเมืองการ เดินทางไป
กองการศึกษา,
บริหาร
ราชการ
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

18. การพัฒนาด้าน ค่าใช้จ่ายในการ
การเมืองการ เดินทางไป
บริหาร
ราชการ

19. การพัฒนาด้าน ค่าใช้จ่ายในการ
การเมืองการ เดินทางไป
บริหาร
ราชการ

20. การพัฒนาด้าน ค่าใช้จ่ายในการ
การเมืองการ เดินทางไป
บริหาร
ราชการ

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางไป
ราชการ
ค่าลงทะเบียน
ค่ายานพาหนะ
ค่าเช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็นสาหรับให้
เดินทางไป
ราชการ
30,000.00 ส่วนสาธารณสุข เพื่อเป็นค่าเบี้ย
และสิ่งแวดล้อม, เลี้ยงเดินทางไป
ส่วนสาธารณสุข, ราชการ
กองสาธารณสุข, ค่าลงทะเบียน
กองส่งเสริม
ค่ายานพาหนะ
คุณภาพชีวิต, ค่าเช่าที่พักและ
กองการแพทย์ , ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
สานัก
จาเป็นสาหรับให้
สาธารณสุข
เดินทางไป
ราชการ
50,000.00 ส่วนสวัสดิการ เพื่อเป็นค่าเบี้ย
สังคม, กอง
เลี้ยงเดินทางไป
สวัสดิการสังคม, ราชการ
สานักสวัสดิการ ค่าลงทะเบียน
สังคม
ค่ายานพาหนะ
ค่าเช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็นสาหรับให้
เดินทางไป
ราชการ
10,000.00 ส่วนโยธา, กอง เพื่อเป็นค่าเบี้ย
โยธา, กองช่าง, เลี้ยงเดินทางไป
กองช่าง
ราชการ
สุขาภิบาล,
ค่าลงทะเบียน
กองประปา, ค่ายานพาหนะ
สานักช่าง,
ค่าเช่าที่พักและ
สานักการช่าง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็นสาหรับให้
เดินทางไป
ราชการ

ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบล
ครูผู้ดูแลเด็ก และ
พนักงานจ้าง

พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง

พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง

พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง

จานวน
หน่วยงานที่
วัตถุ
งบประมาณ
รับผิดชอบ
ประสงค์
21. การพัฒนาด้าน ค่าใช้จ่ายในการ 20,000.00 ส่วนส่งเสริม เพื่อเป็นค่าเบี้ย
การเมืองการ เดินทางไป
การเกษตร
เลี้ยงเดินทางไป
บริหาร
ราชการ
ราชการ
ค่าลงทะเบียน
ค่ายานพาหนะ
ค่าเช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็นสาหรับให้
เดินทางไป
ราชการ
22. การพัฒนา โครงการ
374,200.00 ส่วนโยธา, กอง เพื่อให้มีการ
โครงสร้าง
ก่อสร้างราง
โยธา, กองช่าง, ระบายน้าได้ดี
พื้นฐาน
ระบายน้า แบบ
กองช่าง
น้าไม่ท่วมขัง
ท่อผ่าครึ่งสาย
สุขาภิบาล,
ทางศูนย์ สาธิตฯ
กองประปา,
- บ้านตาจวน
สานักช่าง,
หมู่ที่ 1
สานักการช่าง
บ้านโคกตูม
ที่

ยุทธศาสตร์

23. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

24. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการ

ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง

ใช้ท่อขนาด ศก.
0.40 X 1.00 ม.
แบบผ่าครึ่ง โดย
วางท่อระบายน้า
ความยาว 800
เมตร พร้อมยาแนว
รอยต่อท่อด้วย
คอนกรีตปูนทราย
ให้
โครงการวาง
499,000.00 ส่วนโยธา, กอง เพื่อให้มีการ
วางท่อระบายน้า
ท่อระบายน้า
โยธา, กองช่าง, ระบายน้าได้ดี คสล. ขนาด ศก.
คอนกรีตเสริม
กองช่าง
น้าไม่ท่วมขัง
0.60 ม. จานวน
เหล็ก พร้อมบ่อ
สุขาภิบาล,
ประชาชน
270 ท่อน บ่อพัก
พัก สายบ้าน
กองประปา, สัญจรไป มาอย่าง ขนาด 1.14 x
นายพัฒนฤกช
สานักช่าง,
สะดวกและ
1.14 ม.
ถึงบ้าน
สานักการช่าง รวดเร็ว
ลึกเฉลี่ย 1.55 ม.
นายเพลิน
จานวน 29 บ่อ
บ้านราษฎร์นิยม
หมู่ที่ 5
โครงการวาง
438,000.00 ส่วนโยธา, กอง เพื่อให้มีการ
วางท่อระบายน้า
ท่อระบายน้า
โยธา, กองช่าง, ระบายน้าได้ดี คสล. ขนาด ศก.
คอนกรีตเสริม
กองช่าง
น้าไม่ท่วมขัง
0.40 ม. จานวน
เหล็ก พร้อมบ่อ
สุขาภิบาล,
ประชาชนสัญจร 270 ท่อน บ่อพัก
พัก สายบ้าน
กองประปา, ไป มาอย่าง
ขนาด 0.80 x
นายเหมือน
สานักช่าง,
สะดวกและ
1.00 ม.
ถึงบ้าน
สานักการช่าง รวดเร็ว
ลึกเฉลี่ย 1.35 ม.
นางสุมิต สุขโชค
จานวน 29 บ่อ
บ้านหนองตะขบ
หมู่ที่ 8

ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
หน่วยงานที่
งบประมาณ
รับผิดชอบ
151,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการช่าง

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อให้มีการ
ระบายน้าได้ดี
น้าไม่ท่วมขัง
ประชาชนสัญจร
ไป มาอย่าง
สะดวกและ
รวดเร็ว

25. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้า
แบบท่อผ่าครึ่ง
สายทาง สี่แยก
ประปาบ้าน
หมู่ที่ 10 –
วัดโคกตูม
บ้านโคกตูม
หมู่ที่ 10

26. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการวางท่อ
ระบายน้า
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อ
พักและขยายผิว
จราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
ทางสี่แยกบ้าน
คุณสุภาพ
อ่อนนภา - วัด
โคกตูม
บ้านโคกตูม
หมู่ที่ 10
โครงการ
450,000.00 ส่วนโยธา, กอง เพื่อให้ประชาชน
ก่อสร้างถนน
โยธา, กองช่าง, สัญจรไป – มาได้
คอนกรีตเสริม
กองช่าง
สะดวกและ
เหล็ก เส้น บ้าน
สุขาภิบาล, กอง รวดเร็วและใช้
นายบุญช่วย
ประปา, สานัก เส้นทางขนส่ง
กระชงรัมย์ –
ช่าง, สานักการ ผลผลิตทาง
ทางไปบ้าน
ช่าง
การเกษตร
โคกตะแบก
ออกจาหน่ายได้
บ้านโคกตูม
สะดวกและ
หมู่ที่ 2
รวดเร็ว

27. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ผลผลิต

ใช้ท่อขนาด ศก.
0.40 X 1.00
เมตร แบบผ่าครึ่ง
โดยวางท่อระบาย
น้า ความยาว 266
เมตร พร้อมยาแนว
รอยต่อท่อด้วย
คอนกรีตปูนทราย
ให้เรียบร้อย - งาน
รื้อตัดผิวจราจรเดิม
และวางท่อระบาย
น้าพร้อมเทผิว
จราจร คสล.งาน
วางท่อระบายน้า ø
0.40 x 1.00
เมตร จานวน 4
จุดๆ 6 ท่อน รวม
เป็น 24 ท่อน
279,000.00 ส่วนโยธา, กอง เพื่อให้มกี าร
ท่อ ø 0.60x1.00
โยธา, กองช่าง, ระบายน้าได้ดี เมตร จานวน 117
กองช่าง
น้าไม่ท่วมขัง
ท่อน , บ่อพัก คสล.
สุขาภิบาล,
ประชาชนสัญจร จานวน 13 บ่อ
กองประปา, ไป มาอย่าง
งานขยายผิวจราจร
สานักช่าง,
สะดวกและ
คสล. กว้างเฉลี่ย
สานักการช่าง รวดเร็ว
1.00 เมตร หนา
0.15 เมตร - งาน
รื้อตัดผิวจราจรเดิม

ก่อสร้างถนนคสล.
ให้ได้ขนาด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 148 เมตร
หนา 0.15 เมตร

ที่

ยุทธศาสตร์

28. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

29. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

30. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

31. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการ

จานวน
หน่วยงานที่
งบประมาณ
รับผิดชอบ
150,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน
นางสาว
เลียมนภา ถึง
บ้านนางไทย
ทองเกลี้ยง บ้าน
ราษฎร์นิยม
หมู่ที่ 5
โครงการ
100,000.00 ส่วนโยธา, กอง
ก่อสร้างถนน
โยธา, กองช่าง,
คอนกรีตเสริม
กองช่าง
เหล็ก สายบ้าน
สุขาภิบาล, กอง
นายบุญช่วย ถึง
ประปา, สานัก
บ้านนายทองดี
ช่าง, สานักการ
บ้านราษฎร์นิยม
ช่าง
หมู่ที่ 5

โครงการ
490,000.00 ส่วนโยธา, กอง
ก่อสร้างถนน
โยธา, กองช่าง,
คอนกรีตเสริม
กองช่าง
เหล็ก ช่วงที่ 3
สุขาภิบาล, กอง
สายนานางเปรม
ประปา, สานัก
คุณสาน ถึงที่นา
ช่าง, สานักการ
นางเฮือง
ช่าง
ทองภาพย์ บ้าน
หนองม่วงพัฒนา
หมู่ที่ 7
ปรับเกรดถนน 100,000.00 ส่วนโยธา, กอง
ภายในตาบล
โยธา, กองช่าง,
โคกตูม
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป – มาได้
สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจาหน่ายได้
สะดวกและ
รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป – มาได้
สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจาหน่ายได้
สะดวกและ
รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป – มาได้
สะดวกและ
รวดเร็วและใช้
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ออกจาหน่ายได้
สะดวกและ
รวดเร็ว
เพื่อให้ถนนในเขต
อบต.โคกตูม
สามารถใช้งานได้
เป็นปกติ

ผลผลิต
กว้าง 3.00 ม.
ยาว 100.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า
300.00 ตาราง
เมตร

กว้าง 3.00 ม.
ยาว 35.00 ม.
หนา 0.15 ม.หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า
105.00 ตาราง
เมตร

กว้าง 5.00 ม.
ยาว 190.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า
950.00 ตาราง
เมตร

ถนน ในเขต อบต.
โคกตูม

ที่
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32. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

จานวน
หน่วยงานที่
วัตถุ
งบประมาณ
รับผิดชอบ
ประสงค์
โครงการ
498,000.00 ส่วนโยธา, กอง เพื่อให้ประชาชน
ก่อสร้างระบบ
โยธา, กองช่าง, ได้มมี ีน้าเพื่อการ
ประปาแบบ
กองช่าง
อุปโภค - บริโภค
บาดาลขนาด
สุขาภิบาล,
กลาง บ้านหนอง
กองประปา,
ม่วงพัฒนา
สานักช่าง,
หมู่ที่ 7
สานักการช่าง
โครงการ

33. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็กองค์การ
บริหารส่วน
ตาบลโคกตูม

34. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน
35. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน
36. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน

โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ

ค่าใช้จ่าย
โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ
(การผลิตเมล็ด
พันุข้
ธ์ าวชุมชน)
ค่าใช้จ่าย
โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
เกษตรกร

0.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการช่าง

หอถังเหล็กเก็บน้า
สาเร็จรูป ทรง
แชมเปญ ขนาด
ความจุ 20 ลบ.ม.
จานวน 1.00 งาน
งานเจาะบ่อบาดาล
ขนาด 6 นิ้ว
จานวน 1 บ่อ
พร้อมระบบสูบน้า
และขยายท่อเมน
กระจายน้า
เพื่อให้ อบต.
ก่อสร้างอาคารศูนย์
โคกตูมมีอาคาร พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็ก องค์การบริหารส่วน
เล็กที่ได้มาตรฐาน ตาบลโคกตูมตาม
ปลอดภัยและ แบบมาตรฐาน
เป็นไปตาม
ประเภทอาคารศูนย์
มาตรฐานการ พัฒนาเด็กเล็กขนาด
ดาเนินงานศูนย์ 81 - 100 คน
พัฒนาเด็กเล็ก แบบที่ สถ.ศพด.3
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เพื่ออบรมส่งเสริม ประชาชนที่มีความ
ให้ประชาชนมี สนใจทั้ง 10
อาชีพมีรายได้ หมู่บ้าน

0.00 ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการ
สังคม
20,000.00 ส่วนส่งเสริม เพื่ออบรมส่งเสริม
การเกษตร
กลุม่ อาชีพในการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวชุมชน
0.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

ผลผลิต

อบรมส่งเสริมและ
ทัศนะศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ของ
กลุ่มอาชีพภายใน
ตาบลโคกตูม
เพื่อพัฒนา
อบรม/ศึกษาดูงาน
ศักยภาพของกลุ่ม กลุ่มอาชีพทาง
เกษตรกรโดยมี การเกษตรที่ประสบ
การแลกเปลี่ยน ความสาเร็จ
เรียนรู้ร่วมกัน

ที่
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37. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน
38. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน
39. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน
40. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

41. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

42. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

43. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

จานวน
หน่วยงานที่
วัตถุ
ผลผลิต
งบประมาณ
รับผิดชอบ
ประสงค์
ค่าใช้จ่าย
0.00 ส่วนส่งเสริม เพื่อปรับปรุงบารุง ฝึกอบรมอาชีพ
โครงการปลูกพืช
การเกษตร
ดินและฟื้นฟู
ปลูกพืชอายุสั้นหลัง
อายุสั้นหลัง
สภาพดินให้ดีขึ้น ฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว
เพื่อลดการเผา ภายในตาบลโคกตูม
ตอชังข้าว
ค่าใช้จ่าย
24,800.00 ส่วนส่งเสริม เพื่อให้ความรู้ใน 1.เด็กและเยาวชน
โครงการอบรม
การเกษตร
การขยายเชื้อ อายุ 10 - 25 ปี
เชิงปฏิบัติการ
ไตรโคเดอร์มา ที่สนใจเกษตรระดับ
ขยายเชื้อ
หมู่บ้าน
ไตรโคเดอร์มา
2.ประชาชนทั่วไป
ในตาบลโคกตูม
ค่าใช้จ่าย
20,000.00 ส่วนส่งเสริม เพื่ออบรมส่งเสริม เกษตรกรภายใน
โครงการตรวจ
การเกษตร
เกษตรกรในการ ตาบลโคกตูม
วิเคราะห์ดิน
วิเคราะห์ดินใน
พื้นที่เพื่อใส่ปุ๋ย
ให้ถูกสูตร
โครงการ
0.00 สานักปลัด
เพื่อเป็นการ
ประชาชนภายใน
ซ้อมแผนระงับ
อบจ., สานัก ป้องกันและ
ตาบลโคกตูม
อัคคีภัย
ปลัดเทศบาล, สามารถแก้ไข จานวน 100 คน
สานักงานปลัด อัคคีภัย ได้ท้น
อบต.
ทางการ
โครงการ
0.00 สานักปลัด
เพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร. ภายใน
ฝึกอบรมและ
อบจ., สานัก ให้กับ อปพร. ตาบล โคกตูม
เพิ่มศักยภาพ
ปลัดเทศบาล, ทบทวนความรู้ จานวน 100 คน
อาสาสมัคร
สานักงานปลัด ความเข้าใจใน
ป้องกันภัยฝ่าย
อบต.
การปฏิบัติหน้าที่
พลเรือน
โครงการอบรม
1,980.00 สานักปลัด
เพื่อฝึกให้ อปพร. ประชาชนทั่วไป
ทบทวน
อบจ., สานัก มีความรู้ความ ภายในตาบลโคกตูม
อาสาสมัคร
ปลัดเทศบาล, เข้าใจในหน้าที่ จานวน 50 คน
ป้องกันภัยฝ่าย
สานักงานปลัด
พลเรือน
อบต.
โครงการเตรียม
5,000.00 สานักปลัด
เพื่อป้องกันและ อปพร.ภายในตาบล
ความพร้อมและ
อบจ., สานัก ลดอุบัติเหตุ ใน โคกตูม 100 คน
ลดอุบัติเหตุทาง
ปลัดเทศบาล, หมู่บ้าน
ถนนช่วงเทศกาล
สานักงานปลัด
วันปีใหม่
อบต.
โครงการ

ที่
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โครงการ

44. การพัฒนาด้าน โครงการเตรียม
คุณภาพชีวิต ความพร้อมและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์
45. การพัฒนาด้าน โครงการแพทย์
คุณภาพชีวิต ฉุกเฉิน

46. การพัฒนาด้าน โครงการฝึก
คุณภาพชีวิต อบรมทบทวน
และการสวน
สนามวัน อปพร.
47. การพัฒนาด้าน โครงการฝึกซ้อม
คุณภาพชีวิต แผนป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
48. การพัฒนาด้าน โครงการ จัดหา
คุณภาพชีวิต รายได้เพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณ
กุศลและให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์
49. การพัฒนาด้าน โครงการศูนย์
คุณภาพชีวิต ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
"สถานที่กลาง"

จานวน
หน่วยงานที่
งบประมาณ
รับผิดชอบ
5,000.00 สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.
450,000.00 สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.
10,000.00 สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.
5,000.00 สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.
10,000.00 ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการ
สังคม

วัตถุ
ผลผลิต
ประสงค์
เพื่อป้องกันและ อปพร.ภายในตาบล
ลดอุบัติเหตุ ใน โคกตูม จานวน
หมู่บ้าน
100 คน

12,000.00 สานักปลัด
อบจ.,
สานักปลัด
เทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อให้เป็น
อุดหนุนอบต.
ศูนย์กลางของ บ้านไทร
อปท.ในเขต
อาเภอประโคนชัย
อาเภอประโคน
ชัยในการรวบรวม
ข้อมูลปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน การ
ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆใน
การให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชน

เพื่อจัดตั้งหน่วย อาสาสมัครกู้ชีพ
กู้ชีพ อบต.โคกตูม ทั้ง 10 หมูบ่ ้าน
และชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน
เพื่อให้ อปพร.
ตาบลโคกตูม
มีความพร้อม
เพรียง

อุดหนุนทั่วไปที่
ทาการปกครอง
อาเภอประโคนชัย

เพื่อให้ อปพร. อุดหนุนทั่วไปที่ทา
ตาบลโคกตูมมี การปกครองอาเภอ
ความพร้อมใน ประโคนชัย
การเกิดสาธารณภัยอยู่เสมอ
เพื่อช่วยเหลือ อุดหนุนกิ่งกาชาด
บรรเทาความ จังหวัดบุรีรัมย์
เดือดร้อนเบื้องต้น
แก่ผู้ประสบ
ปัญหา ในเขต
จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งรวมตาบล
โคกตูม

จานวน
หน่วยงานที่
งบประมาณ
รับผิดชอบ
50. การพัฒนาด้าน โครงการประชุม
0.00 สานักปลัด
คุณภาพชีวิต ประชาคมเพื่อ
อบจ., สานัก
จัดทาแผน
ปลัดเทศบาล,
พัฒนาท้องถิ่น
สานักงานปลัด
ของ อบต.
อบต.
โคกตูม
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

51. การพัฒนาด้าน โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน
ตาบล โคกตูม
พร้อมทัศนศึกษา
ดูงาน

5,934.00 ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการ
สังคม

52. การพัฒนาด้าน โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

2,000.00 ส่วนสวัสดิการ
สังคม,
กองสวัสดิการ
สังคม, สานัก
สวัสดิการสังคม
30,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

53. การพัฒนาด้าน โครงการจัดการ
คุณภาพชีวิต แข่งขันกีฬา
ชิงถ้วย
พระราชทาน
สมเด็จ
พระกนิษฐาธิดา
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผน
พัฒนาของ อบต.
และสร้าง
จิตสานึกให้กับ
ประชาชนในพื้นที่
ของเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานต่างๆ
เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชน
มีความรู้ ความ
เข้าใจ พรบ.
ส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและ
เยาชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2550
และคุ้มครองเด็ก
พ.ศ 2546
เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ผลผลิต
ภายในตาบลโคกตูม
จานวน ๑๐
หมู่บ้าน

เด็ก เยาวชน
กรรมการที่ปรึกษา
สภาเด็กและ
เยาวชน และ
เจ้าหน้าที่

ผู้สูงอายุภายใน
ตาบลโคกตูม
จานวน 100 คน

เพื่ออุดหนุนที่ อุดหนุนกิจกรรม
ทาการปกครอง กีฬาให้แก่อาเภอ
อาเภอประโคนชัย ประโคนชัย ตาม
ในการจัดการ โครงการ “แข่งขัน
แข่งขันกีฬา
กีฬาซิงถ้วย
ซิงถ้วย
พระราชทาน
พระราชทาน
พระเทพรัตนสุดา
พระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชบรม
สยามบรมราช ราชกุมารี”
กุมารี

ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

54. การพัฒนาด้าน ค่าใช้จ่าย
คุณภาพชีวิต โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยา
เสพติด

55. การพัฒนาด้าน ค่าใช้จ่าย
คุณภาพชีวิต โครงการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอลเด็ก
และเยาวชน
ต้านยาเสพติด

จานวน
หน่วยงานที่
งบประมาณ
รับผิดชอบ
4,400.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
0.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
158,480.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

56. การพัฒนาด้าน ส่งนักกีฬา
คุณภาพชีวิต เข้าร่วมขบวนแห่
การแข่งขันกีฬา
ชิงถ้วย
พระราชทาน
สมเด็จ
พระกนิษฐาธิดา
เจ้ากรม สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี
57. การพัฒนาด้าน เบี้ยยังชีพ
6,430,000.0 ส่วนสวัสดิการ
คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ
0 สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการ
สังคม
58. การพัฒนาด้าน เบี้ยยังชีพ
160,800.00 ส่วนสวัสดิการ
คุณภาพชีวิต คนพิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการ
สังคม

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อให้เด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพแข็งแรง

ผลผลิต
จัดการแข่งขันกีฬา
ภายในตาบลโคกตูม
จานวน 10
หมู่บ้าน

เพื่อให้เด็กและ ภายในตาบลโคกตูม
เยาวชนมีสุขภาพ จานวน ๑๐
แข็งแรง
หมู่บ้าน

เพื่อให้เด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
มีสุขภาพแข็งแรง

ส่งนักกีฬาภายใน
ตาบลโคกตูม
เข้าร่วมขบวนแห่
และแข่งขันกีฬา
ประโคนชัยเกมส์
ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

เพื่อจ่ายเป็นเงิน ผู้สูงอายุภายใน
สงเคราะห์เบี้ยยัง ตาบลโคกตูม
ชีพผู้สูงอายุในเขต
ตาบลโคกตูม
เพื่อจ่ายเป็นเงิน ผู้พิการหรือ
สงเคราะห์ความ ทุพพลภาพภายใน
พิการในเขตตาบล ตาบล โคกตูม
โคกตูม

ที่

ยุทธศาสตร์

59. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

60. การพัฒนาด้าน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

จานวน
หน่วยงานที่
งบประมาณ
รับผิดชอบ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย 90,000.00 ส่วนสวัสดิการ
เอดส์
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการ
สังคม
โครงการ
793,000.00 ส่วนการศึกษา,
สนับสนุน
กองการศึกษา,
ค่าใช้จ่าย
กองส่งเสริม
การบริหาร
การศึกษาและ
สถานศึกษา
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
โครงการ

61. การพัฒนาด้าน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการ
ทัศนศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การ
บริหารส่วน
ตาบลโคกตูม

62. การพัฒนาด้าน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการ
ทัศนศึกษา
ดูงานของ
คณะกรรมการ
บริหาร ศพด.
สังกัด อบต.
โคกตูม

60,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
15,440.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพ แก่ผู้ป่วย
โรคเอดส์ในเขต
ตาบลโคกตูม
เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล
โคกตูม

ผลผลิต

ผู้ป่วยโรคเอดส์
ตาบลโคกตูม ที่มี
แพทย์รับรองและ
ทาการวินิจฉัย
เรียบร้อยแล้ว
เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล
โคกตูม ได้แก่
อาหารกลางวัน
ค่าจัดการเรียน
การสอน ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
เพื่อส่งเสริมให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กมีพัฒนาการ สังกัด อบต.โคกตูม
ทั้ง ๔ ด้าน คือ
ด้านร่างกาย
อารมณ์ - จิตใจ
สังคมและ
สติปัญญาและให้
เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง
เพื่อสร้างความรู้ คณะกรรมการ
และแลกเปลี่ยน บริหารศูนย์พัฒนา
ประสบการณ์ เด็กเล็กสังกัด อบต.
ในการบริหาร โคกตูม
จัดการศึกษา
ของ ศพด. สังกัด
อบต.โคกตูม

วัตถุ
ประสงค์
63. การพัฒนาด้าน โครงการวันเด็ก
เพื่อให้เด็กได้รู้ถึง
การศึกษา
แห่งชาติ
ความสาคัญของ
ศาสนา
ตนเกี่ยวกับสิทธิ
วัฒนธรรมและ
หน้าที่ ความ
ภูมิปัญญา
รับผิดชอบ
ท้องถิ่น
ระเบียบวินัย
ที่มีต่อตนเอง
และสังคม รวมทั้ง
เพื่อให้เด็กได้รับ
ความสนุกสนาน
และความ
เพลิดเพลิน
64. การพัฒนาด้าน โครงการเยาวชน 40,000.00 ส่วนการศึกษา, เพื่ออบรมและ
การศึกษา
ห่างไกล
กองการศึกษา, ป้องกันต่อต้าน
ศาสนา
ยาเสพติด
กองส่งเสริม
ยาเสพติดมิให้
วัฒนธรรมและ
การศึกษาและ เกิดขึ้นกับเด็ก
ภูมิปัญญา
วัฒนธรรม,
และเยาวชน
ท้องถิ่น
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
65. การพัฒนาด้าน อาหารกลางวัน 660,000.00 ส่วนการศึกษา, เพื่อให้เด็ก
การศึกษา
โรงเรียน บ้าน
กองการศึกษา, นักเรียนที่ยากจน
ศาสนา
โคกตูม
กองส่งเสริม
ได้รับอาหาร
วัฒนธรรมและ
การศึกษาและ กลางวัน
ภูมิปัญญา
วัฒนธรรม,
ทีเ่ พียงพอ
ท้องถิ่น
กองการศึกษา ถูกสุขลักษณะ
ศาสนาและ
ตามหลัก
วัฒนธรรม,
โภชนาการ
สานักการศึกษา
66. การพัฒนาด้าน อาหารกลางวัน 360,000.00 ส่วนการศึกษา, เพื่อให้เด็ก
การศึกษา
โรงเรียน บ้าน
กองการศึกษา, นักเรียนที่ยากจน
ศาสนา
ราษฎร์นิยม
กองส่งเสริม
ได้รับอาหาร
วัฒนธรรมและ
การศึกษาและ กลางวัน
ภูมิปัญญา
วัฒนธรรม,
ที่เพียงพอ
ท้องถิ่น
กองการศึกษา ถูกสุขลักษณะ
ศาสนาและ
ตามหลัก
วัฒนธรรม,
โภชนาการ
สานักการศึกษา
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
หน่วยงานที่
งบประมาณ
รับผิดชอบ
80,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

ผลผลิต
จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
และเยาวชนใน
ตาบลโคกตูม

เด็กและเยาวชนใน
เขตตาบลโคกตูม

อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านโคกตูม

อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านราษฎร์นิยม

ที่
67.

68.

69.

70.

จานวน
หน่วยงานที
งบประมาณ
รับผิดชอบ
การพัฒนาด้าน อาหารกลางวัน 472,000.00 ส่วนการศึกษา,
การศึกษา
โรงเรียน บ้าน
กองการศึกษา,
ศาสนา
โคกรัง
กองส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
การศึกษาและ
ภูมิปัญญา
วัฒนธรรม, กอง
ท้องถิ่น
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
การพัฒนาด้าน อาหารกลางวัน 484,000.00 ส่วนการศึกษา,
การศึกษา
โรงเรียน บ้าน
กองการศึกษา,
ศาสนา
หนองตะขบ
กองส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
การศึกษาและ
ภูมิปัญญา
วัฒนธรรม,
ท้องถิ่น
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
การพัฒนาด้าน อาหารกลางวัน 304,000.00 ส่วนการศึกษา,
การศึกษา
โรงเรียน บ้าน
กองการศึกษา,
ศาสนา
หนองม่วงพัฒนา
กองส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
การศึกษาและ
ภูมิปัญญา
วัฒนธรรม,
ท้องถิ่น
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
การพัฒนาด้าน โครงการสืบสาน
0.00 ส่วนการศึกษา,
การศึกษา
ประเพณี แห่
กองการศึกษา,
ศาสนา
เทียนพรรษา
กองส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
การศึกษาและ
ภูมิปัญญา
วัฒนธรรม,
ท้องถิ่น
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
ยุทธศาสตร์

โครงการ

วัตถุ
ผลผลิต
ประสงค์
เพื่อให้เด็ก
อุดหนุนอาหาร
นักเรียนที่ยากจน กลางวันโรงเรียน
ได้รับอาหาร
บ้านโคกรัง
กลางวันที่
เพียงพอ
ถูกสุขลักษณะ
ตามหลัก
โภชนาการ
เพื่อให้เด็ก
อุดหนุนอาหาร
นักเรียนที่ยากจน กลางวันโรงเรียน
ได้รับอาหาร
บ้านหนองตะขบ
กลางวันที่
เพียงพอ
ถูกสุขลักษณะ
ตามหลัก
โภชนาการ
เพื่อให้เด็ก
นักเรียนที่ยากจน
ได้รับอาหาร
กลางวัน
ที่เพียงพอ
ถูกสุขลักษณะ
ตามหลัก
โภชนาการ

อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านหนองม่วง
พัฒนา

เพื่ออนุรักษ์และ เด็ก เยาวชนและ
สืบสานประเพณี ประชาชนทั่วไป
ของชาวพุทธให้ ในตาบลโคกตูม
คงอยู่ต่อไปร่วม
ทั้งส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรม
ร่วมกันในชุมชน

ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

71. การพัฒนาด้าน โครงการจัดงาน
การศึกษา
ประเพณีลอย
ศาสนา
กระทง
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

72. การพัฒนาด้าน โครงการจัดงาน
การศึกษา
ประเพณี
ศาสนา
สงกรานต์
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

73. การพัฒนาด้าน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการเข้า
ร่วมงานอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
"งานเทศกาล
ข้าวมะลิหอม
ปลาจ่อมกุ้ง
ชมทุ่งนก
ประโคนชัย"
74. การพัฒนาด้าน โครงการจัดงาน
การศึกษา
"เทศกาลข้าว
ศาสนา
มะลิหอม ปลา
วัฒนธรรมและ จ่อมกุ้ง ชมทุ่ง
ภูมิปัญญา
นกประโคนชัย"
ท้องถิ่น

จานวน
หน่วยงานที
งบประมาณ
รับผิดชอบ
93,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ประเพณีอันดีงาม
ของไทยและสืบ
ทอดให้คงอยู่
ต่อไป รวมทั้ง
เพื่อเป็นการสร้าง
ความสมัครสมาน
สามัคคีในการทา
กิจกรรมร่วมกัน
ในชุมชน
0.00 ส่วนการศึกษา, เพื่อสืบทอดและ
กองการศึกษา, อนุรักษ์ประเพณี
กองส่งเสริม
ของไทยไว้
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
100,000.00 ส่วนการศึกษา, เพื่อสืบทอดและ
กองการศึกษา, อนุรักษ์ประเพณี
กองส่งเสริม
ท้องถิ่นให้คงไว้
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
30,000.00 ส่วนการศึกษา, เพื่ออุดหนุนที่
กองการศึกษา, ทาการปกครอง
กองส่งเสริม
อาเภอประโคน
การศึกษาและ ชัย ในการจัดงาน
วัฒนธรรม,
“งานเทศกาลข้าว
กองการศึกษา มะลิหอม ปลา
ศาสนาและ
จ่อมกุ้งชมทุ่งนก
วัฒนธรรม,
ประโคนชัย”
สานักการศึกษา

ผลผลิต
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
ในตาบลโคกตูม

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
ในตาบลโคกตูม

ประชาชนภาย
ในตาบลโคกตูม

ประชาชนภายใน
อาเภอประโคนชัย

จานวน
หน่วยงานที
งบประมาณ
รับผิดชอบ
75. การพัฒนาด้าน โครงการสืบสาน
0.00 ส่วนการศึกษา,
การศึกษา
ประเพณี แห่
กองการศึกษา,
ศาสนา
เทียนพรรษา
กองส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
การศึกษาและ
ภูมิปัญญา
วัฒนธรรม,
ท้องถิ่น
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
76. การพัฒนาด้าน โครงการ
20,000.00 ส่วนการศึกษา,
การศึกษา
ท่องเที่ยว
กองการศึกษา,
ศาสนา
ปราสาทเมืองต่า
กองส่งเสริม
วัฒนธรรมและ ตามรอยอาย
การศึกษาและ
ภูมิปัญญา
ธรรมขอม
วัฒนธรรม,
ท้องถิ่น
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
77. การพัฒนาด้าน ค่าใช้จ่าย
20,000.00 ส่วนส่งเสริม
บ้านเมือง
โครงการปลูก
การเกษตร
น่าอยู่
ต้นไม้(ท้องถิ่น
ทรัพยากร
ไทยรวมใจภักดิ์
ธรรมชาติและ รักษ์พื้นที่สีเขียว)
สิ่งแวดล้อม
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

วัตถุ
ผลผลิต
ประสงค์
เพื่ออนุรักษ์
เพื่ออุดหนุนอาเภอ
ประเพณีอันดีงาม ประโคนชัย
ให้อยู่คู่คนไทย
ตลอดไป

เพื่อส่งเสริมการ เพื่ออุดหนุนอาเภอ
ท่องเที่ยวใน
ประโคนชัย
รูปแบบใหม่ๆ มี
กิจกรรมที่ส่งเสริม
การท่องเที่ยวใน
พื้นที่

เพื่อฟื้นฟูความ
สมดุลให้แก่ระบบ
นิเวศ ด้วยการ
รณรงค์ และสร้าง
จิตสานึกให้
ประชาชนทุกคน
เข้ามามีส่วนร่วม

ปลูกต้นไม้(ท้องถิ่น
ไทย รวมใจภักดิ์
รักษ์พื้นที่สีเขียว)
ฟื้นฟูความสมดุล
ให้แก่ระบบนิเวศ
ด้วยการรณรงค์
และสร้างจิตสานึก
ให้ประชาชนทุกคน
เข้ามามีส่วนร่วม

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.โคกตูม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 48 โครงการ จานวนเงิน 14,981,680 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 37
โครงการ จานวนเงิน 10,721,370 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
การก่อหนี้ผูกพัน/
การเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์
โครงการ
โครงการ
ลงนามในสัญญา
งบประมาณ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
11 3,528,200.00
1
99,000.00
การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหา
1
20,000.00
1
20,000.00
ความยากจน

ยุทธศาสตร์

การก่อหนี้ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา
8 6,973,511.00
8

โครงการ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
6,937,511.00

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและ
13 3,142,953.00
13 3,142,953.00
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่
1
1,450.00
1
1,450.00
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
10
345,676.00
9
330,676.00
การพัฒนาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
1
39,600.00
1
39,600.00
การพัฒนาด้านสาธารณสุขสุขภาพ
3
150,180.00
3
150,180.00
รวม
48 14,201,570.00
37 10,721,370.00
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โคกตูม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
งบตาม
ชื่อโครงการตาม
ที่
ยุทธศาสตร์
ข้อบัญญัติ/เทศ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย
คงเหลือ
แผน
บัญญัติ
1. การพัฒนาด้าน
ค่าใช้จ่ายตาม
90,000.00 90,000.00 90,000.00
0.00
สาธารณสุขสุขภาพ โครงการป้องกัน
และควบคุม
ไข้เลือดออก
2. การพัฒนาด้าน
ค่าใช้จ่ายโครงการ 60,000.00 45,330.00 45,330.00 14,670.00
สาธารณสุขสุขภาพ ป้องกันและแก้ไข
โรคสัตว์
3. การพัฒนาด้าน
โครงการพลังคน
15,000.00 14,850.00 14,850.00
150.00
สาธารณสุขสุขภาพ ไทยร่วมใจป้องกัน
ไวรัสโคโรนา
(COVID - 19)
4. การพัฒนาการ
โครงการเยาวชน
40,000.00 39,600.00 39,600.00
400.00
ป้องกันและ
ห่างไกลยาเสพติด
ปราบปราม
ยาเสพติด
5. การพัฒนาด้าน
โครงการสารวจ
15,000.00 15,000.00
0.00
0.00
การเมืองการบริหาร ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการองค์การ
บริหารส่วนตาบล
โคกตูม

ที่

ยุทธศาสตร์

6. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
7. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
8. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร

9. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
10. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
11. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
12. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
13. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
14. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
15. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

16. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

งบตาม
ชื่อโครงการตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย
คงเหลือ
แผน
บัญญัติ
งานรัฐพิธี
15,000.00 11,070.00 11,070.00 3,930.00
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
โครงการส่งเสริม
งานรัฐพิธีประเพณี
และงานสาคัญทาง
ราชการ
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้า แบบ
ท่อผ่าครึ่ง สายทาง
ศูนย์สาธิตฯ – บ้าน
ตาจวน หมู่ที่ 1
บ้านโคกตูม
โครงการวางท่อ
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อม
บ่อพัก สายบ้าน
นายพัฒนฤกช
ถึงบ้านนายเพลิน
บ้านราษฎร์นิยม
หมู่ที่ 5

100,000.00
10,000.00

79,990.00 79,990.00 20,010.00
10,000.00 10,000.00

0.00

140,000.00

96,760.00 96,760.00 43,240.00

66,000.00

36,360.00 36,360.00 29,640.00

100,000.00

46,160.00 46,160.00 53,840.00

50,000.00

28,052.00 28,052.00 21,948.00

10,000.00
20,000.00

5,528.00

5,528.00 4,472.00

16,756.00 16,756.00 3,244.00

374,200.00 374,200.00

0.00

0.00

499,000.00 499,000.00

0.00

0.00

ที่

ยุทธศาสตร์

17. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

18. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

19. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

20. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

21. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

งบตาม
ชื่อโครงการตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ
แผน
บัญญัติ
โครงการวางท่อ
438,000.00
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อม
บ่อพัก สายบ้าน
นายเหมือนถึงบ้าน
นางสุมิต สุขโชค
บ้านหนองตะขบ
หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้าง 151,000.00
รางระบายน้า แบบ
ท่อผ่าครึ่ง สายทาง
สี่แยกประปาบ้าน
หมู่ที่ 10 – วัด
โคกตูม บ้านโคกตูม
หมู่ที่ 10
โครงการวางท่อ
279,000.00
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อม
บ่อพักและขยายผิว
จราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
สี่แยกบ้านคุณ
สุภาพ อ่อนนภา วัดโคกตูม บ้าน
โคกตูม หมู่ที่ 10
โครงการก่อสร้าง 450,000.00
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านนาย
บุญช่วย กระชงรัมย์
– ทางไปบ้าน
โคกตะแบก
บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้าง 150,000.00
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน
นางสาวเลียมนภา
ถึงบ้านนางไทย
ทองเกลี้ยง บ้าน
ราษฎร์นิยม
หมู่ที่ 5

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

438,000.00

0.00

0.00

151,000.00

0.00

0.00

279,000.00

0.00

0.00

450,000.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

ที่

ยุทธศาสตร์

22. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

23. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

24. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
25. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

26. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการแก้ไขปัญหา
ความยากจน
27. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

28. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

งบตาม
ชื่อโครงการตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ
แผน
บัญญัติ
โครงการก่อสร้าง 100,000.00
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน
นายบุญช่วย
ถึงบ้าน นาทองดี
บ้านราษฎร์นิยม
หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้าง 490,000.00
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ช่วงที่ 3
สายนา
นางเปรม คุณสาน
ถึงที่นา
นางเฮือง ทอง
ภาพย์ บ้านหนอง
ม่วงพัฒนา หมู่ที่ 7
ปรับเกรดถนน
100,000.00
สายในตาบล
โคกตูม
โครงการก่อสร้าง 498,000.00
ระบบประปาแบบ
บาดาลขนาดกลาง
บ้านหนองม่วง
พัฒนา หมู่ที่ 7
ค่าใช้จ่ายโครงการ 20,000.00
ฝึกอบรมอาชีพ
(การผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวชุมชน)
โครงการเตรียม
5,000.00
ความพร้อมและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ช่วงเทศกาล
วันปีใหม่
โครงการแพทย์
450,000.00
ฉุกเฉิน

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

100,000.00

0.00

0.00

490,000.00

0.00

0.00

99,000.00 99,000.00 1,000.00

498,000.00

0.00

0.00

20,000.00 20,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

432,000.00 396,000.00 18,000.00

ที่

ยุทธศาสตร์

29. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

30. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

31. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

32. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

งบตาม
ชื่อโครงการตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย
คงเหลือ
แผน
บัญญัติ
โครงการ จัดหา
10,000.00 10,000.00 10,000.00
0.00
รายได้เพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณ
กุศลและให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่า
กาชาด จังหวัด
บุรีรัมย์
โครงการศูนย์
12,000.00 12,000.00 12,000.00
0.00
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
“สถานที่กลาง”
โครงการจัดการ
30,000.00 30,000.00 30,000.00
0.00
แข่งขันกีฬา ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ประโคนชัยเกมส์
ครั้งที่ 17
ประจาปี 2563
โครงการส่งนักกีฬา 158,480.00 105,111.00 105,111.00 53,369.00
และจัดขบวนแห่
นักกีฬาในการ
เข้าร่วมกีฬา
อาเภอประโคนชัย
เกมส์ ชิงถ้วย
พระราชทาน
สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี

ที่

ยุทธศาสตร์

33. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต
34. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต
35. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
36. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
37. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
38. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
39. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
40. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
41. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

งบตาม
ชื่อโครงการตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย
คงเหลือ
แผน
บัญญัติ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,430,000.0 6,325,400.00 6,325,400. 104,600.0
0
00
0
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
90,000.00 54,000.00 54,000.00 36,000.00
เอดส์
โครงการสนับสนุน 793,000.00 739,280.00 739,280.00 53,720.00
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
โครงการทัศนศึกษา 60,000.00
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล
โคกตูม
โครงการวันเด็ก
80,000.00
แห่งชาติ

39,675.00 39,675.00 20,325.00

โครงการเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด

39,600.00 39,600.00

40,000.00

76,725.00 76,725.00 3,275.00

400.00

อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้าน
โคกตูม

660,000.00 591,120.00 591,120.00 68,880.00

อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้าน
ราษฎร์นิยม

360,000.00 301,880.00 301,880.00 58,120.00

อาหารกลางวัน
472,000.00 403,860.00 403,860.00 68,140.00
โรงเรียนบ้านโคกรัง

ที่

ยุทธศาสตร์

42. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
43. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
44. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
45. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

งบตาม
ชื่อโครงการตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย
คงเหลือ
แผน
บัญญัติ
อาหารกลางวัน
484,000.00 448,800.00 448,800.00 35,200.00
โรงเรียนบ้าน
หนองตะขบ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้าน
หนองม่วงพัฒนา
โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง

304,000.00 266,860.00 266,860.00 37,140.00

93,000.00

90,153.00 90,153.00 2,847.00

โครงการเข้า
100,000.00 100,000.00 100,000.00
0.00
ร่วมงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น “งาน
เทศกาลข้าวมะลิ
หอม ปลาจ่อมกุ้ง
ชมทุ่งนก
ประโคนชัย”
46. การพัฒนาด้าน
โครงการจัดงาน
30,000.00 30,000.00 30,000.00
0.00
การศึกษาศาสนา “เทศกาลข้าวมะลิ
วัฒนธรรมและ
หอม ปลาจ่อมกุ้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชมทุ่งนกประโคน
ชัย”
47. การพัฒนาด้าน
โครงการท่องเที่ยว 20,000.00 15,000.00 15,000.00 5,000.00
การศึกษาศาสนา ปราสาทเมืองต่า
วัฒนธรรมและ
ตามรอยอายธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขอม
48. การพัฒนาด้าน
ค่าใช้จ่ายโครงการ 20,000.00
1,450.00 1,450.00 18,550.00
บ้านเมืองน่าอยู่
ปลูกต้นไม้ (ท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติ ไทยรวมใจภักดิ์
และสิ่งแวดล้อม
รักษ์พื้นที่สีเขียว)

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2563
อบต.โคกตูม ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์

แผนการดาเนินการ
อนุมัติงบประมาณ
ลงนามสัญญา
ทั้งหมด
จา
จา
จา
นวน
งบ
นวน
งบ
นวน
งบ
โครง ประมาณ โครง ประมาณ โครง ประมาณ
การ
การ
การ

1.การพัฒนา
121 37,495,671 12 3,529,200
โครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
14
444,800 6
64,800
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน
3.การพัฒนาด้าน
40 10,254,200 20 7,380,594
คุณภาพชีวิต
4.การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
58 22,399,400 17 3,511,440
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.การพัฒนาด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่
ทรัพยากร
5
371,000 1
20,000
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6.การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
23 1,757,000 16
566,020
บริหาร
7.การพัฒนาการ
ป้องกันและ
3
170,000 2
50,000
ปราบปราม
ยาเสพติด
8.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
11
720,000 3
165,000
สุขภาพ
รวม
275 73,612,071 77 15,287,054

11 3,528,200

1

20,000

8 6,973,511

เบิกจ่าย
จา
นวน
งบประมาณ
โครง
การ
1

99,000

1

20,000

8 6,937,511

13 3,142,953 13 3,142,953

1

1,450

1

1,450

10

345,676

9

330,676

1

39,600

1

39,600

3

150,180

3

150,180

48 14,201,570 37 10,721,370

แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
เบิกจ่าย

ด้านสาธารณสุข
ด้านการป้องกันและปราบปรามยา…
ด้านการเมืองและการบริหาร
ด้านบ้านเมืองน่าอยู่…
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม…
ด้านคุณภาพชีวิต
ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ…
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลงนามสัญญา

อนุมัติ
งบประมาณ

0

50

100

แผนการ
ดาเนินการ
150 ทั้งหมด

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

เบิกจ่าย

ด้านสาธารณสุข

ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด

ลงนาม
สัญญา

ด้านการเมืองและการบริหาร
ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อนุมัติ
งบประมาณ

ด้านคุณภาพชีวิต

แผนการ
ดาเนินการ
ทั้งหมด

ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0

10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000

ช. ผลการดาเนินงาน
อบต.โคกตูม ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นสระน้าสาธารณะบริเวณประปาหมู่ที่ 2 ศาลปู่ตา
บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2

2. โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ (การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชน)

3. วันเด็กแห่งชาติ

4. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตาบลโคกตูม

5. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการในเขตตาบลโคกตูม

6. โครงการ “แข่งขันกีฬาซิงถ้วยพระราชทานพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี”

7. เข้าร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง
ชมทุ่งนก”

8. อาหารกลางวัน

9. จัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้งชมทุ่ง”

10. โครงการทัศนศึกษา ศพด. สังกัด อบต.โคกตูม

11. โครงการปลูกต้นไม้ (ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว)

12. โครงการอบรมและรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด “จัดค่ายเยาวชนยุคใหม่ห่างไกล
ยาเสพติด”

ซ. คณะกรรมการ
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ลาดับ
ชื่อ
1 นายสมบูรณ์ สิทธิสังข์
2 นายจารัส ดุจจานุทัศน์
3 นายศักดิ์ สติพา
4 นายสมบัติ ประหมู่ประถัมย์
5 นายเอิกเกริก ดียิ่ง
6 นางพนิดา พวงดาว
7 นายชา ขันทอง
8 นายสุรสิทธิ์ จิตหนักแน่น
9 นายเฉลิมวิทย์ ปรังประโคน
10 ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ ปานเกิด
11 นายชัย โกยรัมย์
12 นายสุพิศ ออมนะภา
13 ร.ต.ท.บรรจง เพ็งประโคน
14 นายหาญ พริ้งเพราะ
15 นายจานงค์ ชาวนา
16 นายปุรินทร์ บุรีภักดี
17 นางภัทรา ชาญประโคน
2. คณะกรรมการ ติดตามแผน
ลาดับ
ชื่อ
1 นายปุรินทร์ บุรีภักดี
2 นายอิทธิพงษ์ เพ็งเพชร
3 ร.ต.ท.บรรจง เพ็งประโคน
4 นายอิทธิพร ปลีนารัมย์
5 นายสุครีพ เสาโร
6 นายสุวิทย์ นามมุ่งคุณ
7 นายสัมฤทธิ์ บุตรสาลี
8 นางพนิดา พวงดาว
9 นายคาภี โล่บุญ
10 นายศุภณัฐ พึ่งงาม
11 นางภัทรา ชาญประโคน

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ลาดับ
ชื่อ
1 นายปุรินทร์ บุรีภักดี
2 นางสอ คาสัย
3 นางสาวพรรณธิญากร สีทัวนอก
4 นายเทวัน เทศสวัสดิ์วงศ์
5 นางเทียม ชาวนา
6 นายรังสรรค์ อูบแก้ว
7 นางบุณฑริกา แสงสุวรรณ
8 นายจานงค์ ชาวนา
9 นางภัทรา ชาญประโคน
10 นางสาวนันท์นภัส เสนาราช

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของอบต.โคกตูมทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563
นายก อบต.โคกตูม
ข้อมูล ณ 22/10/2563

