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“.....ในแผนดินนี้ ไมวาจะเชื้อชาติใด

เราทุกคนคือคนไทย

ประเทศเราไมเหมือนชาติอื่นใดในโลก

เรารักกัน เราชวยเหลือเอื้อเฟอแบงปนกัน

และในหลวงจะไมมีวันทิ้งคนไทย

พระมหากษัตริยทุกพระองคจะทำทุกอยาง

เพื่อคนไทย.....”

¾พÃรÐะÃรÒาªช¡กÃรÐะáแÊสÊสÍอ¹นàเÂยÒาÇวªช¹น
áแÅลÐะ·ทÃร§งÁมÕี¾พÃรÐะÃรÒาªช»ป®ฎÔิÊสÑั¹น¶ถÒาÃร¡กÑัÂยàเÂยÒาÇวªช¹น¨จÔิµตÍอÒาÊสÒา
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พระบรมราโชวาท+
+

"งานราชการนั้น ตองอาศัยความรู 3 สวนในการปฏิบัติ คือความรูในหลักวิชาที่

ถูกตอง แมนยำ ลึกซึ้ง กวางขวาง ความรูในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระ

หนาที่ และความรูคิดวินิจฉัยที่ถูกตองดวยเหตุผล หลักวิชา และหลักธรรม+
+

ขาราชการทุกคนจึงตองสรางสม อบรมความรูทั้งสามสวนนี ้ใหสมบูรณพรอม 
อยาใหบกพรองในสวนใดเปนอันขาด จะไดสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลเปน

ประโยชนที่แททั้งแกประเทศชาติและประชาชน"+

+

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกลาเจาอยูหัว+

๕  มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓  
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(นายไพฑูรย  บาลโสง)
นายกองคการบริหารสวนตำบลจรเขมาก

ÊสÒาÃร¨จÒา¡ก¹นÒาÂย¡กÍอ§ง¤ค�¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃรÊส�‹Çว¹นµตÓำºบÅล ¨จÃรàเ¢ข�ŒÁมÒา¡ก
กระผมนายไพฑูรย บาลโสง ไดรับความไววางใจจากพี่นองชาวตำบลจรเขมาก ใหดำรงตำแหนง

นายกองคการบริหารสวนตำบลจรเขมาก ตั้งแตป พ.ศ.2555 ไดประสานงานทุกภาคีเครือขาย ปฏิบัติ
หนาที่ตามนโยบายของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ในการแกไขปญหาของพี่นองประชาชนในดานโครงสราง
พื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสาธารณสุข ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      
ดานความมั่นคงและดานความสงบเรียบรอย เพื่อบำบัดทุกข บำรุงสุขใหพี่นองชาวตำบลจรเขมาก  
ทั้ง 18 หมูบาน 

ขอบคุณทุกทาน ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กระผมไดรับความรวมมือจากทั้งหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ไดแกคณะผูบริหาร อบต.จรเขมาก สภาองคการบริหารสวนตำบลจรเขมาก กำนัน 
ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน (กม.) อาสาสมัครประจำหมูบาน (อสม.) สวนราชการทั้งในและ

นอกพื้นที่ พระภิกษุสงฆ ขาราชการทองถิ่นและพนักงานจาง และพี่นองประชาชนที่ใหความรวมมือ
ดวยดีตลอดมา ในป 2563 นี้ องคการบริหารสวนตำบลจรเขมาก ไดรับการประเมินมาตรฐานองคกร
ที่มีการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ของ อพท. เปน 1 ใน 13 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ ่นในประเทศที ่ผานมาตรฐาน และมีการสรางอัตลักษณผาไทยในทองถิ ่นประจำอำเภอ    
ประโคนชัย “ผาบารายพันปสีกลีบบัว” ของชุมชนบานโคกเมือง ตำบลจรเขมาก อำเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย ไดรับการสนับสนุนทุกภาคีเครือขาย เปนการสรางอาชีพ สรางรายไดอยางยั่งยืนใหกับ
พี่นองประชาชน และการไดรับความรวมมือในการแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) ทำใหพื้นที่ตำบลจรเขมากปลอดภัย
X สุดทายนี้ ขอใหทุกทานมีแตความสุขกาย สุขใจ เจริญรุงเรือง และรวมกันพัฒนาขับเคลื่อน
ตำบลจรเขมากใหเกิดประโยชนสุขตอพี่นองประชาชน และไปสูมาตรฐานในระดับประเทศสืบไป
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นายไพฑูรย  บาลโสง
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...รวมกันพัฒนาขับเคลื่อน
ตำบลจรเขมากใหเกิด

ประโยชนสุข
ตอพี่นองประชาชน และ

ไปสูมาตรฐานในระดับ
ประเทศสืบไป... “ 

“ 

Friday, April 23, 21 



องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีหน้า
ที่และบทบาทในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในนามปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้มาก ข้าราชการและ
พนักงานจ้างทุกคน ได้น้อมนํากระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปริมินทร 
มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา      
๓ ประการ คือ”เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และน้อมนํากระแสพระราชดํารัสและ         
พระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวง
รัชกาลที่ ๑๐ ที่พระราชทานแก่คนไทยทั้งในปัจจุบันและเมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวาระต่าง ๆ “...การปฏิบัติราชการ
แผ่นดินนั้น เป็นภาระสําคัญใหญ่ยิ่ง ที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความ
สามารถอย่างพร้อมมูล ข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายาม ศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเอง
ต่อไปอีกอย่างมาก เพื่อให้สามารถเหมาะสม กับหน้าที ่ ตามที่ทุกคนมุ่งหวัง...ด้วย
ความสามัคคีพร้อมเพรียง และด้วยความสุจริตยุติธรรม เพื่อยังความเจริญมั่นคง
และความร่มเย็นเป็นผาสุกให้บังเกิดแก่ชาติ ประเทศ และ ประชาชนยั่งยืน สืบไป..."

ดิฉันจะทําหน้าที ่ เป ็นกลไกขับเคลื ่อนการพัฒนาตําบลจรเข้มาก ให้งานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นสื่อกลางทุกภาคีเครือข่ายสร้างความมั่นคงให้
แผ่นดินไทย “เพื่อชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย์”

             (นางสาวจิราภรณ์  ชิดอนันต์วงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้มาก
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“ 
...ดิฉันจะทําหน้าที ่เป็นกลไกขับเคลื ่อนการพัฒนา
ตําบลจรเข้มาก ให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และเป็นสื่อกลางทุกภาคีเครือข่ายสร้างความมั่นคงให้
แผ่นดินไทย “เพื่อชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย์...

“ 

5

             นางสาวจิราภรณ์  ชิดอนันต์วงศ์
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            นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์
เเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้มาก
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 4

5

 6

 7

นายวอน ดํามีขาว
สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก หมู่ 5 บ้านบุ

นายบุญถึง เกลียรัมย์
สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก หมู่ 15 บ้านโคกเมือง

นายลิบ มมประโคน
สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก หมู่ 3 บ้านบัว

นายปัญญาศักดิ์ โพธ์แก้ว
สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก หมู่ 13 บ้านโคกอาหงวน

8 นายสะนวน ดวงจิตร
สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก หมู่ 14 บ้านโคกเครือ
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¨จÃรàเ¢ข�ŒÁมÒา¡ก
ÊสÁมÒาªชÔิ¡กÊสÀภÒาÍอ§ง¤ค�¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃรÊส�‹Çว¹นµตÓำºบÅล

 9  10 11 12 13

14 15 16 17 18

 9 นาย นิราศ  แยกยอง
สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก หมู่ 7 บ้านหนองบัวราย

 10

11

12

13

นายคอม  ผินสู่
สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก หมู่ 8 บ้านโคกธาตุ

นายศรีชัย  ปะนาประโคน
สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก หมู่ 15 บ้านโคกเมือง

นายเดชา  โพธ์แก้ว
สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก หมู่ 13 บ้านโคกอาหงวน

นายสิน  แป้นอาทิตย์
สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก หมู่ 3 บ้านบัว

14

15

16

17

18

นายมานิจ  ทองกุล
สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก หมู่ 9 บ้านโคกเมือง

นายถนอม โพธิ์แก้ว
สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก หมู่ 10 บ้านหนองร้าน

นายจํานงค์ ชัยสาน
สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก หมู่ 9 บ้านโคกเมือง

นายธน ศรีบุญเรือง
สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก หมู่ 18 บ้านโคกเมือง

นายปฐพร สลับเพชร
สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก หมู่ 7 บ้านหนองบัวราย
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นายสมพงษ์  บุญจริง
สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก หมู่ 6 บ้านโคกเมือง

นายออน  อินทร์ประโคน
สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก หมู่ 12 บ้านโคกปราสาท

นายบุญจอง  พิศบัติ
สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก หมู่ 17 บ้านบุ

นางพัชรกานต์  ชาญประโคน
สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก หมู่ 16 บ้านบัว

นายคมสัน  สมสาย
สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก หมู่ 4 บ้านกระสัง

นางเสาวภา  ซอมประโคน
สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก หมู่ 8 บ้านโคกธาตุ

19

20

21 นายชี  พอกประโคน
สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก หมู่ 1 บ้านจรเข้มาก

22 นายรามินทร์  แวงวรรณ
สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก หมู่ 6 บ้านโคกเมือง

23 นายเกอะ  อุลิตประโคน
สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก หมู่ 2 บ้านลําดวน

24

25

26

27

28
นายสุเทพ  มมประโคน
สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก หมู่ 17 บ้านบุ26 27 28
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¨จÃรàเ¢ข�ŒÁมÒา¡ก
ËหÑัÇวËห¹น�ŒÒาÊส�‹Çว¹นÃรÒาªช¡กÒาÃรÍอ§ง¤ค�¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃรÊส�‹Çว¹นµตÓำºบÅล

นางสาวจิราภรณ์  ชิดอนันต์วงศ์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

นางสาวปิยะพัชร  ศรีชนะ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

นางฉวีวรรณ  กังประโคน 
ผู้อํานวยการกองคลัง 

นางสาวพัทยา  ปานะโปย 
หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

ผู้อํานวยการกองช่าง 

นางสาวนิตยา พรรณลา           
ผู้อํานวยการกองการศึกษา 

นางสาวนันทิกานต์ สิงคเสลิต
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ 

กองส่งเสริมการเกษตร 

นางอรุณรัตน์  ทิพย์นางรอง      
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

นางวรารัตน์  ชํานาญกลาง 
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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¨จÃรàเ¢ข�ŒÁมÒา¡ก
Êส�‹Çว¹นÃรÒาªช¡กÒาÃรÍอ§ง¤ค�¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃรÊส�‹Çว¹นµตÓำºบÅล
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

1

2
3

4 5 6 7
8

159 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20

8

1 นางสาวพัทยา  ปานะโปย 

หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

2 นายจตุพงษ์  สว่างพล 

นักทรัพยากรบุคคล
3 นางวรารัตน์  ชํานาญกลาง 

นักจัดการงานทั่วไป
4 นางสาวกนกวรรณ  ดีด้วยชาติ 

คนงานทั่วไป

5 นางสาวกัญญาภัค  หมายประโคน 

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
6 นางสาวอรุณี  อรรคฮาต 

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
7 นางสาวเกวลิน  วราเกษมจิต 

นักประชาสัมพันธ์
นายธนากร  เสาวไน 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

9 นายโกสินทร์  แสนกล้า 

นิติกร
10 นายสมเกียรติ  ผลจันทร์งาม 

พนักงานดับเพลิง
11 นายวิทยา  สลับเพชร 

คนงานทั่วไป
12

14

13

นายสันติ  ราชประโคน 

พนักงานขับรถยนต์

นายนิกร  ชัยปลัด 

พนักงานขับรถยนต์

นายไพสรรณ์  สมัครคดี 
ภารโรง

15

16

นายเกรียงไกร  เมชบุตร 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเจษฎา  อ่อนวาจา 

คนงานทั่วไป

นายอดิศักดิ์  ชัยชาญ 

คนงานทั่วไป
นายรุ่งเรือง  จันทร์ประโคน 

พนักงานดับเพลิง
นายพงศกร  สมัครคดี 
คนงานทั่วไป

17

18

19

20 นายเทิดศักดิ์  วิภูชัย 

พนักงานขับรถยนต์
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กองคลัง

กองช่าง

¨จÃรàเ¢ข�ŒÁมÒา¡ก
Êส�‹Çว¹นÃรÒาªช¡กÒาÃรÍอ§ง¤ค�¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃรÊส�‹Çว¹นµตÓำºบÅล

1 2 3 4 5

6 7 8
9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

นางฉวีวรรณ  กังประโคน 
ผู้อํานวยการกองคลัง

นางพรทิพย์  ดึงประโคน 
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางปภารวินทร์  ประเมินชัย 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวศันสนีย์  คงสืบ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวจุฑามาศ  พูนมา 
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวลลิตา  เขียวรัมย์ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวปพิชญา  เดียรประโคน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายชุมพล  เสือประโคน 
พนักงานขับรถยนต์

นางสาววัลลภา  สลับเพชร 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

นายพิเชษฐ  แวดล้อม 

ผู้อํานวยการกองช่าง

นายนนทภพ  มาพิทักษ์ 

นายช่างโยธา

จ.ส.อ. สมคิด  เมื่อประโคน 

เจ้าพนักงานธุรการ

นายกนกศักดิ์  หงษ์ภักดี 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายอรุณ  สวายพล 

พนักงานผลิตน้ําประปา
นายธวัตชัย  วิภูชัย 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายยศพล  วิภูชัย 

พนักงานขับรถยนต์
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

¨จÃรàเ¢ข�ŒÁมÒา¡ก
Êส�‹Çว¹นÃรÒาªช¡กÒาÃรÍอ§ง¤ค�¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃรÊส�‹Çว¹นµตÓำºบÅล

1 2 3

1

1
2

3 5 6 7

8 9 10 11 12

2 นางวรารัตน์  ชํานาญกลาง 
นักจัดการงานทั่วไป
รักษาราชการแทน ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3 นางสาวกรรณิการ์  โหระ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายอธิ  สุขนึก 
คนงานทั่วไป

13 144 นางสาวนิตยา  พรรณลา 
ผู้อํานวยการกองการศึกษา

1 นางสาวสุภัทร  ค้ําชู 
เจ้าพนักงานธุรการ

3 นางสมบูรณ์  โงชาฤทธิ ์
ครู (ศพด.บ้านโคกเมือง)

14 นายธนิตศักดิ์  นาราช 
นักวิชาการศึกษา

 

11 นางสาวอุมาพร  ดึกประโคน 
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)

7 นางสาวนิภาภรณ์  ตรากลาง 
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

8 นายอิศรพล  ตรีกูล 
คนงานทั่วไป

9 นายไฉน  ชัยชาญ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

10 นางวัชรี  ผลจันทร์งาม 
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านโคกเมือง)

4

13 นายลีนวัตร  วาลีประโคน 
คนงานทั่วไป

12 นางสาวสุดารัตน์  แป้นอาทิตย์ 
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านโคกเมือง)

6 นางสายชล  อิสริยะวัฒน์ 
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)

5 นางผุสดี  คลายโศก 
ครู (ศพด.บ้านจรเข้มาก)

2 นางเกศินี  ศรีสัน 
ครู (ศพด.บ้านโคกเมือง)
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หน่วยตรวจสอบภายใน

กองส่งเสริมการเกษตร

กองสวัสดิการและสังคม

นางสาวกาญจนา  แตร่งยอดรัมย์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

¨จÃรàเ¢ข�ŒÁมÒา¡ก
Êส�‹Çว¹นÃรÒาªช¡กÒาÃรÍอ§ง¤ค�¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃรÊส�‹Çว¹นµตÓำºบÅล

1 2 3 4

1 2

1 นางสาวนันทิกานต์  สิงคเสลิต 
นักวิชาการเกษตร
รักษาราชการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร

2 นายสราวุธ  ต่างประโคน 
คนงานทั่วไป

1

2

3

4

นายประกอบ  พวงประโคน 
นักพัฒนาชุมชน

นางอรุณรัตน์  ทิพย์นางรอง 
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวน้ําทิพย์  มีหาญเสมอ 
คนงานทั่วไป

นายฐากูร  อยู่จงดี 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
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VISION

MISSION

 วิสัยทัศน
                         

“ จรเขมากเมืองแหงความสุข ”

     
 พันธกิจ

          
  ภารกิจท่ี 1 การพัฒนาทางดานโครงสรางพื้นฐาน    

               ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน

           ภารกิจท่ี 2 การพัฒนาทางดานสังคม
               ปรับปรุงและสงเสริมพัฒนาระบบการศึกษา  สาธารณสุข  ศาสนา  ตลอดจนอนุรักษ 
               ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

           ภารกิจท่ี 3 การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ
               สงเสริมอาชีพใหกับประชาชนและจัดหารายได  เพ่ือนำไปใชจายในโครงการตาง ๆ และการจัดรายไดใหกับประชาชนเพ่ือให      
               ประชาชนมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการสงเสริมอาชีพตางๆใหกับกลุม   
               ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี การพัฒนาแหลงทองเที่ยว

              ภารกิจท่ี 4 การพัฒนาทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
           จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน

             ภารกิจท่ี 5 การพัฒนาการเมืองการบริหารงาน
         สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมและความรวมมือของหนวยงานตางๆและประชาชน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยี 

               และสารสนเทศ การพัฒนาสถานที่ราชการไวบริการประชาชน

               ภารกิจท่ี 6 การพัฒนาการทองเท่ียว
         สงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยว  การประชาสัมพันธ   การพัฒนาบุคลากร     การพัฒนาปรับปรุงเสนทางการทองเที่ยว  

               สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม สงเสริมสินคา OTOP
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¨จÃรàเ¢ข�ŒÁมÒา¡ก»ปÃรÐะÇวÑัµตÔิµตÓำºบÅล

G G ตำบลจรเขมาก เปนเมืองเกาและมีโบราณสถานทางประวัติศาสตรที่สำคัญคือปราสาทเมืองต่ำ กุฏิฤษี มีแหลงน้ำขนาดใหญ      

มีความเจริญรุงเรื่องนับพันปมาแลว สันนิษฐานวาแตเดิมมีลำหวย และวังน้ำท่ีมีความกวางและลึก มีความอุดมสมบูรณ และตามชายฝงจะมี  

กอนหินอยูมาก ซึ่งกอนหินเหลาน้ันจะมีรูปรางลักษณะคลายจระเข ชาวบานจึงเรียกชื่อบานน้ีวา “บานจระเขมาก”  ตอมาเปน “บานจรเขมาก”   

กอตั้งพรอมอำเภอประโคนชัย เม่ือป 2440 

 G G ตำบลจรเขมาก มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะภาษาพูด มีท้ังเขมร ไทย ลาว สวย โดยมีราษฎรอพยพจาก      

บานประโคนชัย บานตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร และจังหวัดในภาคอีสาน หลายครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานและมีลูกหลานมาถึงปจจุบัน         

มีความอุดมสมบูรณ ถือเปนอูขาว อูนำของอำเภอประโคนชัย เพราะเปนแหลงปลูกขาวที่ไดผลดีมาก เนื่องจากมีดินเหนียวสีดำ ซึ่งเปน         

ดินภูเขาไฟ มีแรธาตุท่ีขาวตองการ ประกอบกับมีลำคลอง ซึ่งเกิดจากภูเขาไฟท่ีดับสนิทแลว คือหวยปูนหรือคลองปูน คลองลึก และมีระบบ

ชลประทานท่ีบรรพบุรุษสรางไวแตครั้งสรางปราสาทถึง 2 แหง คือบารายบานหนองบัวราย และบารายบานโคกเมือง ท่ีเรียกวา ทะเลเมืองต่ำ    

มีคำขวัญประจำตำบล ประพันธโดย นางนภา เอ่ียมศิร ิวา “จรเขมากเมืองแหงธัญญาหารอุดม ชื่นชมปราสาทเมืองต่ำ งดงามล้ำบาราย มากมาย

ปรางคกู  เชิดชูวัฒนธรรม” ตอมากระทรวงมหาดไทย ไดยกฐานะจากสภาตำบล ตามพระราชกฤษฎีกาท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ

กฤษฎีกา เลมท่ี 111 ตอนท่ี 53 ก. ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2537 จัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตำบลจรเขมาก ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2539 ดวยพื้นท่ี 84.01  ตารางกิโลเมตร   คลุมพื้นท่ี 18 หมูบาน   ปจจุบันสำนักงาน

ขององคการบริหารสวนตำบลจรเขมาก ตั้งอยู บานเลขท่ี 85 บานบุ หมูท่ี 5 ตำบลจรเขมาก  ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของอำเภอประโคนชัย 

12  กิโลเมตร และหางจากท่ีวาการอำเภอประโคนชัย  17  กิโลเมตร  ประชากร มีจำนวน  11,096  คนแยกเปนชาย 5,452 คน  หญิง  5,644  คน   

รวม 3,339 หลังคาเรือน 
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          เขตการปกครอง  18 หมู่บ้าน
W W ทิศเหนือ! W จดตําบลโคกย่าง อําเภอประโคนชัย
! ! ทิศใต้! ! จดตําบลเขาคอก  อําเภอประโคนชัย และตําบลตาจง  อําเภอละหานทราย
! ! ทิศตะวันออก! จดตําบลปังกู  และตําบลโคกย่าง  อําเภอประโคนชัย
! ! ทิศตะวันตก! จดตําบลยายแย้มวัฒนา และตําบลตาเป๊ก  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

W W ทิศเหนือ!

ทิศใต้

ทิศตะวันออกทิศตะวันตก!
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แหล่งเรียนรู้ในเขตตําบลจรเข้มาก
ชุมชนบ้านโคกเมือง 
1. ฐานเรียนรู้ทอผ้าไหม

2. ฐานเรียนรู้ผ้าฝ้ายหมักโคลนบารายพันปี

3. ฐานเรียนรู้ทอเสื่อกกยกลายกลุ่มคนพิการ

4. ฐานเรียนรู้ข้าวภูเขาไฟ

5. ฐานการเรียนรู้สมุนไพรเขาปลายบัด

6. ฐานเรียนรู้โฮมสเตย์

7. ฐานเรียนรู้ปุ๋ยแปดเซียน

8. ฐานเรียนรู้ขนมสัมมาชีพ

9. ฐานเรียนรู้ธนาคารน้ําใต้ดิน

10. ฐานเรียนรู้อาชีพการเลี้ยงปู

11. ฐานการเรียนรู้เชฟชุมชน

ชุมชนบ้านบุ 
1. กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบุ

2. แหล่งเรียนรู้รูปหล่อปราสาทพนมรุ้ง

3. ศูนย์อนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน บ้านบุ

4. บ้านโบราณ 100 ปี

5. กิจกรรมขนมจีนเส้นสด
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ฐานเรียนรู้ทอเสื่อกกยกลายกลุ่มคนพิการ

ฐานการเรียนรู้สมุนไพรเขาปลายบัด

ฐานเรียนรู้ธนาคารน้ําใต้ดิน

ฐานเรียนรู้อาชีพการเลี้ยงปู

 ฐานการเรียนรู้เชฟชุมชน
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  การท่องเที่ยว
W ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้มาก  มีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญคือ
 W 1.  ปราสาทหินเมืองต่ํา  ตั้งอยู่ที่บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 6  ตําบลจรเข้มาก ห่างจาก
อําเภอประโคนชัย 18  กิโลเมตร  เป็นปราสาทหินที่มีสัดส่วนงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาค
อีสานมีลักษณะปรางค์หินทราย 5  องค ์ มีสระพญานาค 4  ทิศ  ล้อมรอบด้วยระเบียงคตและ
กําแพงหิน  สร้างในราวปี พ.ศ. 1560 – 1630  ใช้ศิลปะแบบบาปวน มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและ
ต่างชาติเที่ยวเป็นประจําทุกปีและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
W
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W 2. ปราสาทกุฏิฤๅษี (อโรคยาศาล) มี 2 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที ่6 บ้านโคกเมือง และ   
หมู่ที ่ 7  บ้านหนองบัวราย

W 3. บารายเมืองต่ํา  เป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่ใกล้กับปราสาทหินเมืองต่ําเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจ บารายเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่ ด้านทิศตะวันออกของเขาพนมรุ้งมีคันหินล้อมรอบ อยู่ที่ 
บ้านโคกเมือง หมู่ที ่6
W
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   4. วัดปราสาทเขาปลายบัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที ่9 บ้านโคกเมือง
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5. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกเมือง หมู่ที ่ 6, 9, 15 และหมู่ที่ 18
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         5 สิงหาคม 2563 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน    
บ้านโคกเมือง ตําบลจรเข้มาก อําเภอประโคนชัย  ฐานบริหารจัดการและแหล่งเรียนรู้
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที ่1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

G G G G ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได ้ มีความ
มั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย มีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  ส่งเสริมและสนับสนุนใน
การอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี   วิถีชีวิต  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน
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โครงการ/กิจกรรม* งบประมาณ* งบประมาณ*

ตามขอบัญญัติ* ดำเนินการจริง*

  1.  โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม*        20,000.00 *            19,402.00 *
  2.  โครงการกินกอดเลนเลา*        30,000.00 *            22,240.00 *
  3.  โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรงพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน       *
       ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ            *
       อัครราชกุมารี*

       45,000.00 *
*

           44,160.00 *
*

  4.  โครงการ "จรเขมากเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"*        50,000.00 *            38,195.00 *
  5.  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของคนในชุมชน*      400,000.00 *          358,065.00 *
  6.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเพื่อเตรียมความพรอมสูสังคมสูงอายุ*        30,000.00 *            17,070.00 *
  7.  โครงการฝกอบรมระยะสั้น*        30,000.00 *            19,832.00 *
  8.  โครงการพัฒนาสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง*        30,000.00 *            14,720.00 *
  9.  โครงการแมดีเดนตำบลจรเขมาก*        10,000.00 *              7,185.00 *
  10. โครงการจัดงานเทศกาล "ขาวหอมมะลิ  ปลาจอมกุง  ชมทุงนกประโคนชัย"*      120,000.00 *          960,000.00 *
  11. โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง*        50,000.00 *            17,410.00 *
  12. โครงการโรงปุยในแปลงนา*        50,000.00 *            37,025.00 *
  13. โครงการกอสรางรางระบายน้ำพรอมฝาปด บานโคกธาตุ หมูที่ 8 *
        (สายบานนายเกย-บานนายชุด)*

     228,334.00 *
*

         226,000.00*
 *

  14. โครงการกอสรางรางระบายน้ำพรอมฝาปด บานโคกเมือง หมูที่ 18*
        (สายบานนายหวัน-บานนายพุฒธา)*

     364,363.00 *
*

         352,000.00 *
*

  15. โครงการกอสรางรางระบายน้ำพรอมฝาปด บานจระเขมาก หมูที่ 1 *
        (สายบานนายอุน-บานนายช)ี*

     485,817.00 *
*

         482,000.00*
 *

  16. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกระสัง หมูที่ 4*      439,116.00 *          388,000.00 *
         - ชวงที่ 1 ซอยบานางเพือ*  *  *

         - ชวงที่ 2 ซอยบานนางเต็ม*  *  *

         - ชวงที่ 3 ซอยบานนายอนงค*  *  *

         - ชวงที่ 4 ซอยบานนางสุพรรณ*  *  *

         - ชวงที่ 5 สายบานนายบรรจง-บานนางถวิล*  *  *
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âโ¤คÃร§ง¡กÒาÃร»ป�‡Íอ§ง¡กÑั¹นáแÅลÐะÅล´ดÍอØุºบÑัµตÔิàเËหµตØุ·ทÒา§ง¶ถ¹น¹นªช�‹Çว§งàเ·ทÈศ¡กÒาÅล»ป�‚ãใËหÁม�‹

âโ¤คÃร§ง¡กÒาÃร¢ขÑัºบ¢ขÕีè่»ปÅลÍอ´ดÀภÑัÂย

 ติดตั้งปายรณรงคขับขี่ปลอดภัยภายในพื้นที่ตำบลจรเขมากวันที่ 24 ธันวาคม 2562 

           พิธีเปดโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม ณ บริเวณหนาสำนักงานองคการ
บริหารสวนตำบลจรเขมาก วันที่ 27 ธันวาคม 2562
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âโ¤คÃร§ง¡กÒาÃรÊส�‹§งàเÊสÃรÔิÁมÍอÒาªชÕี¾พ·ทÒา§ง¡กÒาÃรàเ¡กÉษµตÃร

âโ¤คÃร§ง¡กÒาÃรÍอºบÃรÁมÊส�‹§งàเÊสÃรÔิÁมÍอÒาªชÕี¾พ
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âโ¤คÃร§ง¡กÒาÃรµตÒาÁมáแ¼ผ¹น»ป®ฎÔิºบÑัµตÔิ§งÒา¹น 90 ÇวÑั¹น »ปÅลÙู¡ก¾พ×ืªช¼ผÑั¡กÊสÇว¹น¤คÃรÑัÇว

âโ¤คÃร§ง¡กÒาÃรáแÁม�‹´ดÕีàเ´ด�‹¹น »ปÃรÐะ¨จÓำ»ป�‚ 2563

       องค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้มาก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจําปีพุทธศักราช 
2562 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ด้านหลังอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้มาก 
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
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âโ¤คÃร§ง¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒา¤คØุ³ณÀภÒา¾พªชÕีÇวÔิµต¼ผÙู�ŒÊสÙู§งÍอÒาÂยØุàเ¾พ×ืè่ÍอàเµตÃรÕีÂยÁม¤คÇวÒาÁม¾พÃร�ŒÍอÁมÊสÙู�‹ÊสÑั§ง¤คÁม¼ผÙู�ŒÊสÙู§งÍอÒาÂยØุ

¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมÇวÑั¹นáแÁม�‹12 ÊสÔิ§งËหÒา¤คÁม 2563

        โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัย โดยมีนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจรเข้มาก ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตําบลจรเข้มาก ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ และด้านการวางแผนการดูแลผู้สูงอายุทั้งด้านสิทธิและสวัสดิการ สร้างสุขให้ผู้สูงวัย
เข้าใจโลกของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่แจ่มใส
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âโ¤คÃร§ง¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒาÊสµตÃรÕี¡กÑัºบÇวÔิ¶ถÕีàเÈศÃรÉษ°ฐ¡กÔิ¨จ¾พÍอàเ¾พÕีÂย§ง 29 ÁมÔิ¶ถØุ¹นÒาÂย¹น 2563

âโ¤คÃร§ง¡กÒาÃร¨จÔิµตÍอÒาÊสÒา ³ณ ·ทÕีè่Çว�‹Òา¡กÒาÃรÍอÓำàเÀภÍอ»ปÃรÐะâโ¤ค¹นªชÑัÂย
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âโ¤คÃร§ง¡กÒาÃร·ทÓำ¤คÇวÒาÁมÊสÐะÍอÒา´ดµตÅลÒา´ดâโ¤ค¡กàเÁม×ืÍอ§ง

âโ¤คÃร§ง¡กÒาÃร½ฝ�ƒ¡กÍอºบÃรÁมÍอÒาªชÕี¾พÃรÐะÂยÐะÊสÑัé้¹น
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âโ¤คÃร§ง¡กÒาÃร ¡กÔิ¹น ¡กÍอ´ด àเÅล�‹¹น àเÅล�‹Òา

โครงการ กิน กอด เล่น เล่า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที ่22 มิถุนายน 2563 รุ่นที ่1 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้มาก
วันที ่23 มิถุนายน 2563 รุ่นที ่2 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเมือง
ตําบลจรเข้มาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ กิน กอด เล่น เล่า  มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง
3.  เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างเด็กและผู้ปกครอง 
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âโ¤คÃร§ง¡กÒาÃรâโÃร§ง»ปØุ�‰Âยãใ¹นáแ»ปÅล§ง¹นÒา »ปÃรÐะ¨จÓำ»ป�‚  2563
ณ  บ้านหนองบัวราย  หมู่ 7  

การเตรียมดินก่อนปลูก

การหว่านเมล็ดพันธ์ปอเทือง

การปั่นดินกรบเมล็ดพันธ์
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โครงการ/กิจกรรม* งบประมาณ* งบประมาณ*
ตามขอบัญญัติ* ดำเนินการจริง*

  17. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกเครือ หมูที่ 14*
       (สายนายสุธี-นานางสมพร)*

     426,275.00*
 *

       404,991.00*
 *

  18. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกเมือง หมูที่ 15*
       (สายนายถวิล-บานนายอุทัย)*

     363,135.00 *
*

       325,000.00 *
*

  19. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกอาหงวน หมูที่ 13*
       (สายนายถนอม-นายฐาน)*

     450,996.00 *
*

       410,000.00*
 *

  20. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานจระเขมาก หมูที่ 11*
       (สายบานนางจัด-บานนายสมิงชัย)*

     357,120.00 *
*

       320,000.00*
 *

  21. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบัว หมูที่ 16*      264,251.00 *        235,000.00 *
       - ชวงที่ 1 สายบานนายสมโภชน-บานนายสวาง*  *  *
       - ชวงที่ 2 สายบานนางเจียม-บานนางจำ*  *  *
  22. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบัว หมูที่ 16*
       (สายโรงสีนายชอย-สามแยก)*

     419,974.00*
 *

       375,000.00*
 *

  23. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบุ หมูที่ 17*      288,452.00 *        267,347.00 *
       - ชวงที่ 1 สายบานนายสุเทพ-บานนางมะไล*  *  *
       - ชวงที่ 2 สายบานนางยอม-บานนายบัญฑิตย*  *  *
       - ชวงที่ 3 สายบานนายวิน-บานนายชาญ*  *  *
  24. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานลำดวน หมูที่ 2*
       (สายหนาศาลาประชาคม)*

     498,189.00 *
*

       472,000.00*
 *

  25. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในเขตตำบลจรเขมาก*    3,940,000.00 *      3,405,800.00 *
  26. โครงการประชาชนฉลาดดวยสารไอโอดีน*        61,200.00 *          54,400.00 *
  27. โครงการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมในตับ*      918,000.00 *          20,400.00 *
  28. โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็กมหัศจรรย 1,000 วันแรกแหงชวิต*      151,200.00 *        134,400.00 *
  29. โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม*        55,800.00 *          49,600.00 *
  30. อุดหนุนสำนักงานกิ่งกาชาดจังหวัดบุรีรัมย  *        10,000.00 *          10,000.00 *
  31. สมทบกองทุนหลักประกันสังคม*      213,820.00 *        170,573.00 *
  32. สมทบกองทุนเงินทดแทน*        42,765.00 *            8,201.00 *
  33. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต. จรเขมาก (กบท.)*       450,000.00 *         437,895.00 *
  35. โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ*   19,443,200.00 *     15,504,200.00 *
  36. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ*     4,934,400.00 *      4,451,200.00 *
  37. โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส*   120,000.00 *          82,500.00 *

รวม*35,791,407.00 *  30,141,811.00 *

Íอ§ง¤ค�¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃรÊส�‹Çว¹นµตÓำºบÅล¨จÃรàเ¢ข�ŒÁมÒา¡ก  »ปÃรÐะ¨จÓำ»ป�‚ 2563 35
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ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
WW W ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
อารยธรรมขอม ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาสู่กีฬามาตรฐานโลก

âโ¤คÃร§ง¡กÒาÃรáแªช�‹§ง¢ขÑั¹น¡กÕีÌฬÒาªชÔิ§ง¶ถ�ŒÇวÂย¾พÃรÐะÃรÒาªช·ทÒา¹นÊสÁมàเ´ดç็¨จ¾พÃรÐะ¡ก¹นÔิÉษ°ฐÒา¸ธÔิÃรÒาªชàเ¨จ�ŒÒา¡กÃรÁมÊสÁมàเ´ดç็¨จ
¾พÃรÐะàเ·ท¾พÃรÑัµต¹นÃรÒาªชÊสØุ´ดÒาÊสÂยÒาÁมºบÃรÁมÃรÒาªช¡กØุÁมÒาÃรÕี “»ปÃรÐะâโ¤ค¹นªชÑัÂยàเ¡กÁมÊส� ¤คÃรÑัé้§ง·ทÕีè่17’‘»ปÃรÐะ¨จÓำ»ป�‚ 2563

36 Íอ§ง¤ค�¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃรÊส�‹Çว¹นµตÓำºบÅล¨จÃรàเ¢ข�ŒÁมÒา¡ก  »ปÃรÐะ¨จÓำ»ป�‚ 2563

โครงการ/กิจกรรม* งบประมาณ* งบประมาณ*

ตามขอบัญญัติ* ดำเนินการจริง*

  1. โครงการแขงขันกีฬาจระเขมากเกมส*      200,000.00*       170,060.00*
  2. โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ*
     รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี "ประโคนชัย"*

     170,000.00 *
*

       39,960.00*
*

  3. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง*      100,000.00 *        94,500.00 *
  4. โครงการแขงขันกีฬาชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจากรมสมเด็จ*
     พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี " ประโคนชัยเกมส  ครั้งที่ 17 “*
     ประจำป 2563*        30,000.00 *        30,000.00 *
  5. โครงการจัดงานเทศบาล "ขาวหอมมะล ิ ปลาจอมกุง ชมทุงนกประโคนชัย“*        30,000.00 *        30,000.00 *
  6. โครงการประเพณีทองเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมขอม ป 2563 *        15,000.00 *        15,000.00 *

รวม*      545,000.00*      379,520.00 *
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âโ¤คÃร§ง¡กÒาÃร¨จÑั´ด§งÒา¹นàเ·ทÈศ¡กÒาÅล 
“¢ข�ŒÒาÇวËหÍอÁมÁมÐะÅลÔิ »ปÅลÒา¨จ�‹ÍอÁม¡กØุ�Œ§ง ªชÁม·ทØุ�‹§ง¹น¡ก»ปÃรÐะâโ¤ค¹นªชÑัÂย”

âโ¤คÃร§ง¡กÒาÃร»ปÃรÐะàเ¾พ³ณÕี·ท�‹Íอ§งàเ·ทÕีè่ÂยÇว»ปÃรÒาÊสÒา·ทàเÁม×ืÍอ§งµตè่Óำ 
µตÒาÁมÃรÍอÂยÍอÒาÃรÂย¸ธÃรÃรÁม¢ขÍอÁม »ป�‚ 2563
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âโ¤คÃร§ง¡กÒาÃร¨จÑั´ด§งÒา¹น»ปÃรÐะàเ¾พ³ณÕีÅลÍอÂย¡กÃรÐะ·ท§ง

38 Íอ§ง¤ค�¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃรÊส�‹Çว¹นµตÓำºบÅล¨จÃรàเ¢ข�ŒÁมÒา¡ก  »ปÃรÐะ¨จÓำ»ป�‚ 2563

Friday, April 23, 21 



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
W W พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เป็นสังคมเกษตร

และอุตสาหกรรมมีความมั่นคง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
เป็นศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย

âโ¤คÃร§ง¡กÒาÃรàเÊสÃรÔิÁม¼ผÔิÇว¨จÃรÒา¨จÃรÅลÙู¡กÃรÑั§ง ºบ�ŒÒา¹นâโ¤ค¡ก»ปÃรÒาÊสÒา·ท ËหÁมÙู�‹ 12

โครงการ/กิจกรรม* งบประมาณ* งบประมาณ*

ตามขอบัญญัติ* ดำเนินการจริง*

  1. โครงการฝกอบรมอาชีพการแปรรูปอาหาร*     30,000.00 *      30,000.00 *
  2. โครงการสงเสริมอาชีพภูมิปญญาทองถิห่ลักสูตรการจักสาน*      20,000.00 *      12,820.00 *
  3. โครงการทองถิ่นอาสา  ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ " จิตอาสา สรางปา รักษน้ำ"*      30,000.00 *      30,000.00 *
  4. โครงการสรางจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดลอม*      30,000.00 *      30,000.00*
  5. โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงลูกรัง บานโคกปราสาท ม. 12*
     (สายบานโคกปราสาท-วัดปาโคกอาหงวน)*

   203,925.00 *
*

    187,000.00 *
*

  6. โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง บานโคกปราสาท ม. 12*
     (สายบานโคกปราสาท-บานบัวโคก)*

    128,493.00 *
*

    106,000.00*
 *

รวม*     442,418.00 *     395,820.00 *

Íอ§ง¤ค�¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃรÊส�‹Çว¹นµตÓำºบÅล¨จÃรàเ¢ข�ŒÁมÒา¡ก  »ปÃรÐะ¨จÓำ»ป�‚ 2563 39
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âโ¤คÃร§ง¡กÒาÃร½ฝ�ƒ¡กÍอºบÃรÁมÍอÒาªชÕี¾พ¡กÒาÃรáแ»ปÃรÃรÙู»ปÍอÒาËหÒาÃร

40 Íอ§ง¤ค�¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃรÊส�‹Çว¹นµตÓำºบÅล¨จÃรàเ¢ข�ŒÁมÒา¡ก  »ปÃรÐะ¨จÓำ»ป�‚ 2563

6 ส.ค.63 นำเสนอผาบารายพันปสีกลีบบัว ในงานสตรีบุรีรัมยรวมใจ  อนุรักษ  พัฒนา ตอยอด เอกลักษณผาถิ่นไทย  ผาบารายพันป มีตน
กำเนิดและแหลงผลิตในดินแดนอันศักด์ิสิทธิ ์ที่มีเร่ืองราวที่เชื่อมโยงมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน .”ผาเอกลักษณของอำเภอประโคนชัย” หากได
นำมาสวมใสเหมือนไดหมทั้งกายและใจ ขอบคุณดวยใจที่รวมอนุรักษสิ่งดีงาม ผูรวมเดินแบบซึ่งเปนตัวแทนอำเภอประโคนชัยประกอบดวย  
นายทองดำ ลึกประโคน อดีตปลัดอำเภอประโคนชัย  ผูประสานงานตำบลจรเขมาก คุณเกศสุรางค เหลืองเดชานุรักษ ประธานสตรีอำเภอ
ประโคนชัย นางสาวจิราภรณ ชิดอนันตวงศ ปลัด อบต.จรเขมาก และผูใหญบานบานเขวา ตำบลปงกู

¼ผ�ŒÒาºบÒาÃรÒาÂย¾พÑั¹น»ป�‚ÊสÕี¡กÅลÕีºบºบÑัÇว 
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âโ¤คÃร§ง¡กÒาÃร·ท�ŒÍอ§ง¶ถÔิè่¹นÍอÒาÊสÒา »ปÅลÙู¡ก»ป�†Òาàเ©ฉÅลÔิÁม¾พÃรÐะàเ¡กÕีÂยÃรµตÔิ “¨จÔิµตÍอÒาÊสÒา ÊสÃร�ŒÒา§ง»ป�†Òา ÃรÑั¡กÉษ�¹นé้Óำ”

âโ¤คÃร§ง¡กÒาÃรÊสÃร�ŒÒา§ง¨จÔิµตÊสÓำ¹นÖึ¡กÃรÑั¡กÉษÒาÊสÔิè่§งáแÇว´ดÅล�ŒÍอÁม
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
W W พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น สร้างความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อสังคม 

ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึด
หลักธรรมา    ภิบาลในการบริหารจัดการ ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูป
แบบ  ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน 

âโ¤คÃร§ง¡กÒาÃร»ปÃรÐะªชÒาÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ�¡กÒาÃร¨จÑั´ดàเ¡กç็ºบÀภÒาÉษÕี

42 Íอ§ง¤ค�¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃรÊส�‹Çว¹นµตÓำºบÅล¨จÃรàเ¢ข�ŒÁมÒา¡ก  »ปÃรÐะ¨จÓำ»ป�‚ 2563

โครงการ/กิจกรรม* งบประมาณ* งบประมาณ*

ตามขอบัญญัติ* ดำเนินการจริง*

  1. โครงการ อบต. เคลื่อนที่*      10,000.00 *         360.00 *
  2. โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี*      20,000.00 *       1,500.00 *
  3. โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ*
     องคกรปกครองสวนทองถิ่น อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย*

     12,000.00 *
*

    12,000.00*
 *

โครงการสงเสริมงานรัฐพิธีและงานสำคัญทางราชการ ป 2563*      10,000.00 *     10,000.00 *
รวม*      52,000.00 *     23,860.00 *
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44 Íอ§ง¤ค�¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃรÊส�‹Çว¹นµตÓำºบÅล¨จÃรàเ¢ข�ŒÁมÒา¡ก  »ปÃรÐะ¨จÓำ»ป�‚ 2563

§งºบáแÊส´ด§ง°ฐÒา¹นÐะ¡กÒาÃรàเ§งÔิ¹นÍอ§ง¤ค�¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃรÊส�‹Çว¹นµตÓำºบÅล¨จÃรàเ¢ข�ŒÁมÒา¡ก
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แหล่งดินดําน้ําชุ่ม  ขุมทรัพย์ทางวัฒนธรรมและธัญญาหาร  ปราสาทเมืองต่ําโบราณศักดิ์สิทธิ์
ชุมชนผลิตข้าวภูเขาไฟ งามล้ําเสื่อกกยกลายขึ้นชื่อ เลื่องลือผ้าไหมลายผักกูด

นายลีนวัตร  วาลีประโคน  ผู้ประพันธ์

คณะผูจัดทำ

เจาของRR องคการบริหารสวนตำบลจรเขมาก

ที่ปรึกษาR นายไพฑูรย บาลโสงR R           นายกองคการบริหารสวนตำบลจรเขมาก
R R นายจำลอง  จุตโตR R R รองนายกองคการบริหารสวนตำบลจรเขมาก
R R นายพิเชษฐ  ตางประโคนR R รองนายกองคการบริหารสวนตำบลจรเขมาก

บรรณาธิการ  R นางสาวจิราภรณ  ชิดอนันตวงศ  R ปลัดองคการบริหารสวนตำบลจรเขมาก
R
กองบรรณาธิการR นางสาวปยะพัชร  ศรีชนะ R รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลจรเขมาก

R นางสาวพัทยา  ปานะโปยR หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล
R นางสาวเกวลิน  วราเกษมจิตR นักประชาสัมพันธ
R นายจตุพงษ  สวางพลR R นักทรัพยากรบุคคล

ผลิต/จัดทำโดยR สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล

ผูออกแบบ/เรียบเรียงขอมูลR   นางสาวเกวลิน  วราเกษมจิตR นักประชาสัมพันธ

จัดพิมพโดย  R รานนวพล ไอเดีย 
128  ม.7  ถ.ภักดีดำรง  อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย  31140  โทร. 085-4178674  
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รายงานกิจการ
»ปÃรÐะ¨จÓำ»ป�‚ 2563

จรเข้มาก
Íอ§ง¤ค�¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃรÊส�‹Çว¹นµตÓำºบÅล
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CHORAKHEMAK  SUBDISTRICT
ADMINISTRATIVE  ORGANIZATION

85 หมู่ 5 ตําบลจรเข้มาก  อําเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์  31140    โทร.  0 4466 6247-8    E-mail   Chorakhemak.org@gmail.com
เว็บไซต์ https://www.chorakhemak.go.th/index/   Facebook Page  อบต.จรเขมาก บุรีรัมย   Facebook ID  630078713803250    หรือ  https://www.facebook.com/Chorakhemak      

Chorakhemak  Subdistrict  Administrative Organization
85 Moo 5 Tambon Chorakhemak, Amphoe Prakhonchai, Buriram Amphoe Prakhon Chai, Buriram 31140

“จรเข้มากเมืองแห่งธัญญาหารอุดม ชื่นชมปราสาทเมืองต่ํา 
งดงามล้ําบาราย มากมายปรางค์กู่  เชิดชูวัฒนธรรม”

นางนภา เอี่ยมศิริ        
ผู้ประพันธ์     

Friday, April 23, 21 
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