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คํานํา 

  องคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความใกลชิดกับ

ประชาชน มีบทบาทอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยไดกําหนดกรอบความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายท่ีจะดําเนินการบริหารใน

ดานตาง ๆ ตามอํานาจหนาท่ีของตนเอง โดยถายโอนภารกิจในการใหบริการสาธารณะท่ีจําเปนและรายไดท่ีรัฐ

จัดเก็บไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงานในการใหบริการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินทุก ๆ ดาน เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน สามารถกําหนดรูปแบบและทิศทางในการบริหารงาน

และกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสมดุล มีประสิทธิภาพและบรรลุตามความมุงหมาย อันจะสงผลใหองคการ

บริหารสวนตําบลจรเขมากสามารถบําบัดทุกข บํารุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีใหดีข้ึน

ไดอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนแกสวนรวมอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยหนึ่งในภารกิจท่ีไดรับ

การถายโอนคือ ภารกิจดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

องคการบริหารสวนตําบลจรเขมากจึงไดจัดทําแผนสงเสริมการทองเท่ียว ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้ึน เพ่ือเปนกรอบและแนวทางในการสงเสริมการทองเท่ียวในเขตตําบลจรเขมาก 

ตอไป 
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สวนท่ี ๑ 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 
 

ประวัติขององคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก 

ตําบลจรเขมาก ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของอําเภอประโคนชัย 12 กิโลเมตร และหาง

จากท่ีวาการอําเภอประโคนชัย 17 กิโลเมตร คําวาจรเขมาก มาจากคําวา "อเนกกุมภีล" อเนก แปลวา มาก 

กุมภีลแปลวา จระเข  สันนิษฐานวาแตเดิมมีลําหวย และวังน้ํา หวยจระเขมาก ตามชายฝงจะมีกอนหินอยู

จํานวนมาก ซ่ึงกอนหินเหลานั้นจะมีรูปรางลักษณะคลายจระเข และชาวบานขนานนามวา บานจระเขมาก 

(ตอมาเขียนจรเขมาก)  กอตั้งพรอมอําเภอประโคนชัย เม่ือป 2440 โดยมีกํานันปกครองดังตอไปนี้ 
   ท่ี ชื่อ-สกลุ ท่ีอยู ป พ.ศ.ท่ีดํารงตําแหนง 

1 ขุนชุม วะสุระคะ(ชุม นานประโคน) บานจรเขมาก 2440-2460 

2 ขุนอเนกกุมภีล(นายจรูก แกวนภา) บานจรเขมาก 2460-2473 

3 นายปลอง นะราศร ี บานโคกยาง 2473-2480 

4 นายเมฆ เชียรประโคน บานจรเขมาก 2480-2484 

5 นายมิน เมียดประโคน บานกระสัง 2484-2485 

6 นายอินทร กลับประโคน บานตาจรูก 2485-2492 

7 นายเกียง สวดประโคน บานตาจรูก 2492-2506 

8 นายบุญสง ดาราวิไล บานบุ 2506-2510 

9 นายตอย นานประโคน บานจรเขมาก 2510-2530 

10 นายบุญลือ ผินสู บานจรเขมาก 2530-2551 

11 นางเสาวนีย ท่ัวเทพพิทักษ บานโคกธาต ุ 2551-2553 

12 นายมานพ ตางประโคน บานจรเขมาก 2553-ปจจุบัน 

ตําบลจรเขมาก มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะภาษาพูด มีท้ังเขมร ไทย ลาว 

สวย โดยมีราษฎรอพยพจากบานประโคนชัย  บานตานี อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร และจังหวัดในภาค

อีสาน หลายครอบครัวมาตั้งถ่ินฐานและมีลูกหลานมาถึงปจจุบัน เปนตําบลท่ีมีแหลงทองเท่ียวอารยธรรมขอม

คือปราสาทเมืองต่ําและกุฏิฤษี มีความอุดมสมบูรณ ถือเปนอูขาว อูน้ําของอําเภอประโคนชัย เพราะเปนแหลง

ปลูกขาวท่ีไดผลดีมาก เนื่องจากมีดินเหนียวสีดํา ซ่ึงเปนดินภูเขาไฟ มีแรธาตุท่ีขาวตองการ ประกอบกับมีลํา

คลอง ซ่ึงเกิดจากภูเขาไฟท่ีดับสนิทแลว คือหวยปูนหรือคลองปูน คลองลึก และมีระบบชลประทานท่ีบรรพบุรุษ

สรางไวแตครั้งสรางปราสาทถึง 2 แหง คือบารายบานหนองบัวราย และบารายบานโคกเมือง ท่ีเรียกวาทะเล

เมืองต่ํา ซ่ึงมีคําขวัญประจําตําบล ประพันธโดยนางนภา เอ่ียมศิริ “จรเขมากเมืองแหงธัญญาหารอุดม ช่ืนชม

ปราสาทเมืองต่ํา งดงามลํ้าบาราย มากมายปรางคกู เชิดชูวัฒนธรรม” 

ตอมากระทรวงมหาดไทย ไดรับการยกฐานะจากสภาตําบล ตามพระราชกฤษฎีกาท่ีประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา เลมท่ี  113  ตอนท่ี  9ง ลงวันท่ี  30 มกราคม  2539 จัดตั้งเปน
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องคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  

เม่ือวันท่ี  30  มีนาคม  2539  มีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

ท่ี ชื่อ-สกลุ ท่ีอยู ตําแหนง ป พ.ศ. 

1 นายบุญลือ ผินสู บานจรเขมาก ประธานกรรมการบริหาร 2539-2543 

2 นายซึง ลอยประโคน บานโคกอาหงวน ประธานกรรมการบริหาร 2543-2545 

3 นายวรวุฒิ คิดบรรจง บานจรเขมาก ประธานกรรมการบริหาร 2545-2546 

4 นายวิสุทธ์ิ หมายประโคน บานโคกเมือง นายก อบต. 2546-2547 

5 นายวิสุทธ์ิ หมายประโคน บานโคกเมือง นายก อบต. 2551-2554 

6 นายไพฑูรย บาลโสง บานโคกเครือ นายก อบต. 2554-2564 

7 นายวิสุทธิ์ หมายประโคน บานโคกเมือง นายก อบต. 2564-ปจจุบัน 

ปจจุบันสํานักงานขององคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก ตั้งอยูเลขท่ี  85  หมูท่ี  5  ตําบล       

จรเขมาก  อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย  31140 

1. ดานกายภาพ 

  1.1  ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
ตําบลจรเขมากอยูหางจากอําเภอประโคนชัยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ  12 

กิโลเมตร และหางจากท่ีวาการอําเภอประโคนชัยประมาณ 17 กิโลเมตร   
ทิศเหนือ จดตําบลโคกยาง อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 
ทิศใต จดตําบลเขาคอกอําเภอประโคนชัยและตําบลตาจง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย
ทิศตะวันออก จดตําบลปงกู  และตําบล   โคกยาง  อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 
ทิศตะวันตก จดตําบลยายแยมวัฒนาและตําบลตาเปก  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุรีรัมย 
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               1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
            ลักษณะภูมิประเทศตําบลจรเขมากสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไปเปนท่ีราบสูงลาดเอียงจากทิศตะวันตก

เฉียงใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  มีเขาพนมรุงก้ันแนวเขตกับอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  มีแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติ ท่ีสําคัญไดแก  บารายเมืองตํ่า  อางเก็บน้ําหนองบัวราย  อางเก็บน้ําหวยลึก  คลองปูน  ฯลฯ  ใช
ประโยชนในดานพักผอนหยอนใจ  และเกษตรกรรม   

      1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   ลักษณะภูมิอากาศของตําบลจรเขมาก  อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย  จัดอยูในลักษณะ

ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน  (Tropical  monsoon  climate)  ซ่ึงแบงได  3  ฤดู  คือฤดูฝนจะเริ่มตั้งแตเดือน
พฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม  โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผานทะเลและมหาสมุทร  ทําให
อากาศชุมชื้นและฝนตกชุก สวนฤดูหนาวจะเริ่มต้ังแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ  โดยไดรับลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงจะพัดเอาความหนาวเย็นและความแหงแลงมา  สําหรับฤดูรอนจะเริ่มต้ังแตเดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายน  ซ่ึงจะมีอากาศรอนและอบอาว 
      1.4 ลักษณะของดิน 
   ดินในพ้ืนท่ีตําบลจรเขมาก มีลักษณะเปนดินเหนียว ทางบานโคกเมือง บานหนองบัวราย อุม
น้ําไดดี นอกนั้นเปนดินรวนปนทราย ความสามารถในการอุมน้ําปานกลาง ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําอยูเสมอ 
จึงไมสามารถใชประโยชนจากดินในการเพาะปลูกไดเต็มท่ีนอกจากการทํานา 

      1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 
   แหลงน้ําท่ีสําคัญท่ีประชาชนไดใชในการเกษตรและอุปโภคบริโภค คือ น้ําฝน และน้ําจาก
แหลงน้ําธรรมชาติ แตแหลงน้ําธรรมชาติไมสามารถเก็บกักน้ําไดตลอดป  ซ่ึงบางสวนไดมีการพัฒนาปรับปรุง  
แตมีอีกหลายแหงจําเปนตองพัฒนาลําน้ํา  ลําหวยตางๆ  ใหสามารถเก็บกักน้ําไวใชไดตลอดป 

       1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
    ตําบลจรเขมากมีพ้ืนท่ีบางสวนอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ  ติดตอกับตําบลเขาคอก แตสภาพ
ปาไมไดถูกทําลายเพ่ือใชในการทํานา  และมีปาสงวนแหงชาติ  ปาพนมรุงบางสวน  ปจจุบันมีการปลูกพืช
เศรษฐกิจคือยางพาราและมันสําปะหลัง  

2.  ดานการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 
  เขตการปกครอง  อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลท้ัง 18  หมูบานดังนี้ 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน หมูท่ี ช่ือหมูบาน หมูท่ี ช่ือหมูบาน 

1 บานจรเขมาก 7 บานหนองบัวราย 13 บานโคกอาหงวน 
2 บานลําดวน 8 บานโคกธาตุ 14 บานโคกเครือ 
3 บานบัว 9 บานโคกเมือง 15 บานโคกเมือง 

4 บานกระสัง 10 บานหนองราน 16 บานบัว 
5 บานบ ุ 11 บานจรเขมาก 17 บานบ ุ

6 บานโคกเมือง 12 บานโคกปราสาท 18 บานโคกเมือง 
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                   2.2 การเลือกตั้ง จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต รวม 8,894 คน แยกเปน ชาย 4,267 คน 
หญิง 4,627 คน 

หมูท่ี ชาย หญิง หมูท่ี ชาย หญิง หมูท่ี ชาย หญิง 
1 275 313 7 259 241 13 120 107 
2 339 334 8 151 170 14 60 46 
3 244 262 9 272 319 15 254 307 

4 206 209 10 200 229 16 404 407 

5 205 235 11 328 109 17 300 334 
6 296 311 12 138 126 18 216 268 

รวมท้ังสิ้น 4,267 4,627 

3. ประชากร         
                  3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
(ขอมูลจากอําเภอประโคนชัย เดือนกันยายน 2565) 

           

หมูท่ี ชื่อหมูบาน ประชากรชาย(คน) ประชากรหญิง(คน) รวม(คน) 

1 บานจรเขมาก 331 377 708 

2 บานลําดวน 420 434 854 

3 บานบัว 306 346 652 

4 บานกระสัง 253 249 502 

5 บานบุ 267 268 535 

6 บานโคกเมือง 350 367 717 

7 บานหนองบัวราย 322 292 614 

8 บานโคกธาต ุ 208 222 430 

9 บานโคกเมือง 340 372 712 

10 บานหนองราน 265 274 539 

11 บานจรเขมาก 421 495 916 

12 บานโคกปราสาท 169 163 332 

13 บานโคกอาหงวน 151 145 296 

14 บานโคกเครือ 73 61 134 

15 บานโคกเมือง 309 367 676 

16 บานบัว 514 517 1031 

17 บานบ ุ 377 406 783 

18 บานโคกเมือง 275 319 594 

รวม 5,351 5,674 11,025 
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    3.2  ชวงอายุและจํานวนประชากร 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 
อายุระหวาง1-17 ป อายุระหวาง 18-59 ป อายุ 60 ป ข้ึนไป 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 บานจรเขมาก 58 69 127 216 227 443 59 86 145 

2 บานลําดวน 90 101 191 276 268 544 63 66 129 
3 บานบัว 54 80 134 191 205 396 55 57 112 
4 บานกระสัง 45 40 85 162 154 316 44 55 99 
5 บานบุ 56 36 92 144 165 309 61 71 132 
6 บานโคกเมือง 52 54 106 226 217 443 72 94 166 
7 บานหนองบัวราย 62 50 112 209 176 385 51 65 116 
8 บานโคกธาต ุ 64 55 119 110 123 233 41 47 88 
9 บานโคกเมือง 68 53 121 199 234 433 74 85 159 

10 บานหนองราน 70 48 118 164 184 348 36 45 81 
11 บานจรเขมาก 94 85 179 262 306 568 67 103 170 
12 บานโคกปราสาท 34 37 71 114 99 213 24 28 52 
13 บานโคกอาหงวน 33 38 71 105 83 188 15 24 39 
14 บานโคกเครือ 11 13 24 38 34 72 22 12 34 
15 บานโคกเมือง 55 66 121 195 230 425 60 77 137 
16 บานบัว 112 109 221 320 308 628 84 99 183 
17 บานบุ 86 71 157 230 236 466 70 98 168 
18 บานโคกเมือง 59 59 118 164 186 350 53 82 135 

รวมประชากรตามชวงอาย ุ 1,103 1,064 2,167 3,325 3,435 6,760 951 1,194 2,145 
รวมประชากรตําบลจรเขมาก 11,072 

(ขอมูลจากสํานักทะเบียนกรมการปกครอง) 

4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 
    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน 

สังกัด ทองถิ่น สพป. รวม 
1)  จาํนวนศูนย 
2)   จํานวนหองเรียน 
3)   จํานวนเด็กเล็ก 
4)   จํานวนครู อาจารย 
5)   จํานวนครูพ่ีเลี้ยง 

2 
6 

87 
3 
4 

- 
- 
- 
- 
- 

2 
6 

87 
3 
4 

        ระดับประถมศึกษา 
สังกัด ทองถิ่น สพป. รวม 

1)   จํานวนโรงเรียน 
2)   จํานวนหองเรียน 
3)   จํานวนนักเรียน 
4)   จํานวนครู อาจารย 

- 
- 
- 

5 
50 

886 
76 

5 
50 

886 
76 

  



๖ 
 

  ระดับมัธยมศึกษา 
 สังกัด ทองถิ่น สพป. รวม 

1)   จํานวนโรงเรียน 
2)   จํานวนหองเรียน 
3)   จํานวนนักเรียน 
4)   จํานวนครู อาจารย 

- 
- 
- 
- 

1 
13 

414 
76 

1 
13 

414 
76 

                                     (ขอมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา) 

 4.2 สาธารณสุข 
       1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   จํานวน   2    แหง 
       2. คลินิก     จํานวน   3    แหง 
       3. บุคลากรทางการแพทย    จํานวน   9     คน 
       5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จํานวน  210  คน 
            -  สถิติคนไขท่ีเขารับบริการ 6,162  ราย 
            -  โรคท่ีคนไขเขารับการรักษามากท่ีสุด โรคเบาหวาน 
            -  โรคท่ีคนไขเขารับการรักษาอันดับท่ี 2 โรคความดันโลหิตสูง 
            -  โรคท่ีคนไขเขารับการรักษาอันดับท่ี 3 โรคคออักเสบ  

 (ขอมูลจาก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจรเขมากและโคกเมือง) 

 4.3 อาชญากรรม    
      สถิติฐานความผิดคดีอาญา (คดี 4 กลุม)  

1)  ประเภทความผิดเก่ียวกับชีวิตรางกายและเพศ 
- ทํารายรางกาย จํานวน  2   คดี    จํานวน  2   ราย 
2)  ประเภทความผิดเก่ียวกับทรัพย 
- ยักยอกทรัพย    จํานวน  1   คดี     จํานวน  1   ราย 
- ทําใหเสียทรัพย  จํานวน  1   คดี     จํานวน  1   ราย 
3)  ประเภทความผิดฐานความผิดพิเศษ  (ไมมี) 
4)  ประเภทความผิด คดีความผิดท่ีรัฐเปนผูเสียหาย   
ยาเสพตดิ 
- ครอบครองเพ่ือจําหนาย            จํานวน  2   คดี     จํานวน    3    ราย 
- เสพยาเสพติด                         จํานวน  9   คดี     จํานวน   10   ราย 
อาวุธปนและวัตถุระเบิด 
- อาวุธปนธรรมดา(ไมมีทะเบียน)   จํานวน  5   คดี      จาํนวน     6    ราย 
- อาวุธปนธรรมดา(มีทะเบียน)      จํานวน  1   คดี     จํานวน      1    ราย 
การพนัน 
- สลากกินรวบ            จํานวน  2   คดี     จํานวน    2    ราย 
- การพนันอ่ืนๆ                      จํานวน  1   คดี     จํานวน     1   ราย 
ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
-  พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551  จํานวน  4   คดี   จํานวน   4   ราย 

              (ขอมูลจากสถานีตํารวจภธูรบานบัว)   
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 4.4 การสังคมสงเคราะห 
       องคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก ไดดําเนินการดานสังคมสงเคราะห ดังนี้ 
             1.  ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการและผูปวยเอดส 
             2.  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
                        3.  ประสานการทําบัตรคนพิการ 
  จํานวนผูสูงอายุ        จํานวน  1,715  ราย 
  จํานวนผูพิการ         จํานวน     431  ราย 
  จํานวนผูปวยเอดส    จํานวน       12  ราย 

 (ขอมูลจากกองสวัสดิการและสังคม) 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

     5.1 การคมนาคมขนสง ดานคมนาคม เสนทางการคมนาคมท่ีสําคัญ ไดแก 
- ถนนสายบานโคกเมือง ต.จรเขมาก เปนถนนลาดยาง เชื่อมตอกับ ต.ตาจง อ.ละหานทราย 
- ถนนสายบานจรเขมาก ต.จรเขมากเปนถนนลาดยาง เชื่อมตอกับ ต.ยายแยมวัฒนา อ.เฉลิมพระ

เกียรติ 
- ถนนสายบานบุ ต.จรเขมาก เปนถนนลาดยาง เชื่อมตอกับ ต.ปงกู  อ.ประโคนชัย 
- ถนนสายบานหนองบัวราย ต.จรเขมาก เปนถนนลาดยาง เชื่อมตอกับ ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย 
- ถนนสายบานบัว ต.จรเขมาก เปนถนนลาดยาง เชื่อมตอกับ ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย 
- ถนนสายบานโคกเมือง ต.จรเขมาก เปนถนนลาดยาง เชื่อมตอกับ อ.ประโคนชัย 
- ถนนติดตอระหวางหมูบานจะเปนถนนคอนกรีต ถนนลาดยางถนนลูกรัง และถนนดิน 

   5.2 การไฟฟา    การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน ปจจุบันในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลจรเขมากมีไฟฟาใช ดังนี้                  
                  1.  หมูบานท่ีมีไฟฟาเขาถึง                  18       หมูบาน 
       2.  จํานวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟา         2,896       หลังคาเรือน 

 5.3 การประปา ในเขตตําบลจรเขมากใชระบบประปาบาดาลหมูบาน 

 5.4 โทรศัพท  
                  1.  เสารับสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี  จํานวน 6  แหง 

            5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
  ท่ีทําการไปรษณียสาขาประโคนชัย จํานวน 1 แหง  โดยทําหนาท่ีรับ-สง จดหมาย พัสดุตาง ๆ 
ตั้งอยูเลขท่ี 216 ถนนธนูประสิทธิ์ ตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย มีหอกระจายขาวประจํา
หมูบาน จํานวน  18  หมูบาน บริษัทสงของ 2 แหง 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
   6.1 การเกษตร 
       ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลจรเขมาก ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก เชน  ทํานา  
ทําสวนยางพารา ปลูกผัก อาชีพรับจาง อาชีพคาขาย อาชีพรับราชการ และอ่ืน ๆ เปนตน 
 6.2 การประมง 
       ในเขตพ้ืนท่ีตําบลจรเขมากไมมีการทําประมง 
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 6.3 การปศุสัตว 
       ประชาชนสวนใหญประกอบการเลี้ยงสัตวในครัวเรือนเปนอาชีพเสริมและการเลี้ยงเปนอาชีพ
หลัก เชน การเลี้ยงสุกร โค เปด ไก  ปลาดุก ปลานิล เปนตน 

 6.4 การบริการ  
       1. ปมน้ํามัน(แบบหัวจาย/หยอดเหรียญ) จํานวน    6     แหง 
       2. รานเกมส/คอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ต       จํานวน    3      แหง 
       3.  รีสอรท             จํานวน   1       แหง 
       4.  รานจําหนายอาหาร    จํานวน   108  แหง 
       5.  รานเสริมสวย             จํานวน   10     แหง   
            6.  รานซอมรถ              จํานวน   9       แหง 
       7.   สถานพยาบาล             จํานวน   3       แหง 

            6.5 การทองเท่ียว ในเขตองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก มีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญคือ 

 1. ปราสาทหินเมืองต่ํา  ตั้งอยูท่ีบานโคกเมือง หมูท่ี 6  ตําบลจรเขมาก หางจากอําเภอประโคนชัย  
18  กิโลเมตร  เปนปราสาทหินท่ีมีสัดสวนงดงามมากท่ีสุดแหงหนึ่งในภาคอีสานมีลักษณะปรางคหินทราย   5  
องค มีสระพญานาค 4  ทิศ  ลอมรอบดวยระเบียงคตและกําแพงหิน  สรางในราวป พ.ศ. 1560 – 1630  ใช
ศิลปะแบบปาปวน มีนักทองเท่ียวท้ังไทยและตางชาติเท่ียวเปนประจําทุกปและเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

 2. ปราสาทกุฎิฤาษี (อโรคยาศาล) มี 2 แหง ตั้งอยู หมูท่ี 6 บานโคกเมือง และหมูท่ี 7 บานหนองบัว
ราย 

 3. ปราสาทบานบุ ตั้งอยูภายในเขตโรงเรียนบานบุวิทยาสรรค 

 4. บารายเมืองต่ํา  เปนแหลงน้ําขนาดใหญใกลกับปราสาทหินเมืองต่ําเปนท่ีพักผอนหยอนใจ       
บารายเปนแองน้ําขนาดใหญ ดานทิศตะวันออกของเขาพนมรุงมีคันหินลอมรอบ อยูท่ีบานโคกเมือง หมูท่ี 6 

  5. ปราสาทเขาปลายบัด 1 และ 2 
  6. โฮมสเตยบานโคกเมือง 
  7. ถนนคนเดินเมืองต่ํา หมูท่ี 6 บานโคกเมือง 

 6.6 การพาณิชยและกลุมอาชีพ    การพาณิชย  - ตลาดสดบานโคกเมือง จํานวน     1      แหง 
           กลุมอาชีพ( ขอมูลจากกองสวัสดิการและสังคม ) 

   ท่ี ชื่อกลุมอาชีพ ท่ี ชื่อกลุมอาชีพ 
1 กลุมทอเสื่อกก 7 กลุมวิสาหกิจชุมชนทอผาไหม 
2 กลุมหลอปราสาทจําลอง 8 กลุมไมกวาดทางมะพราว 
3 กลุมทอผาพ้ืนเมือง 9 กลุมหัตถกรรมเชือกเทียน 
4 กลุมทอผาบารายพันปสีกลีบบัว 10 กลุมสมุนไพรเขาปลายบัด 
5 กลุมขาวฮางภูเขาไฟ 11 กลุมเกษตรกรทํานาจรเขมาก 
6 กลุมขาวภูเขาไฟบานโคกเมือง 12 กลุมวิสาหกิจชุมชนพันธขาวมะลิ 105 โคกเมือง 

 6.7 แรงงาน    ประชาชนสวนใหญในเขตตําบลจรเขมาก ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม  
แรงงานในพ้ืนท่ีโดยสวนใหญเปนแรงงานคนภายในตําบลจรเขมาก  
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7.   เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
           7.1  ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 
ประชากร
ชาย(คน) 

ประชากร
หญิง(คน) 

จํานวนครัวเรือน  พ้ืนท่ีท้ังหมด(ไร)  

1 บานจรเขมาก 339 382 243 1,193 

2 บานลําดวน 427 431 256 2,250 

3 บานบัว 308 342 178 1,862 

4 บานกระสัง 249 243 136 1,446 

5 บานบ ุ 268 276 203 1,581 

6 บานโคกเมือง 344 360 260 1,250 

7 บานหนองบัวราย 320 290 195 1,950 

8 บานโคกธาตุ 217 225 113 1,326 

9 บานโคกเมือง 339 373 249 2,459 

10 บานหนองราน 272 278 133 1,130 

11 บานจรเขมาก 440 495 284 2,123 

12 บานโคกปราสาท 172 161 102 1,238 

13 บานโคกอาหงวน 145 137 97 1,870 

14 บานโคกเครือ 69 58 41 450 

15 บานโคกเมือง 311 369 189 1,750 

16 บานบัว 511 524 282 2,150 

17 บานบ ุ 390 399 232 19,567 

18 บานโคกเมือง 278 334 183 83 

รวม 5,399 5,677 3,376 45,678 
  

 7.2  ขอมูลดานการเกษตร 
         1. พ้ืนท่ีทํานา   จํานวน  23,738  ไร     
         2. พ้ืนท่ีทําไร    จํานวน    4,640  ไร 

 7.3  ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 
         แหลงน้ําดานการเกษตร  จํานวน  72  แหง 

 7.4  ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
        แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค  จํานวน  59  แหง 
                      (ขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน ดานการเกษตรและแหลงนํ้า ) 

  
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
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 8.1  การนับถือศาสนา 
        ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ในเขตตําบลจรเขมาก มีวัดและสํานักสงฆ 
         1.  วัด   จํานวน    5   แหง          
         2.  สํานักสงฆ               จํานวน    7   แหง 
ท่ี ชื่อวัด/

สํานักสงฆ 
ท่ีตั้ง/ท่ีอยู ชื่อเจาอาวาส/

ประธานสงฆ 
เบอรติดตอ อายุ 

ป 
พรรษา พระสงฆ 

(รูป) 
เณร 
(รูป) 

แมชี 
(รูป) 

1 วัดจรเขมาก บานจรเขมาก  
หมูท่ี 1 

พระอธิการพยุงศักดิ์   
พนธมุตโต 

094-7420411 35 13 12 1 - 

2 วัดลําดวน บานลําดวน    
หมูท่ี 2 

พระคํามี  เตชธรรม
โม 

061-9548361 67 6 7 - - 

3 วัดบัวทราย
ทอง 

บานบัว  
หมูท่ี 3 

พระอธิการภูวนัย 
 จิตตถาโร 

096-4748640 44 10 4 - 2 

4 วัดปราสาท
บูรพาราม 

บานโคกเมือง  
หมูท่ี 6 

พระครูปลัดบวร
ศักดิ์    
ปริปุณโณ 

098-2105216 49 25 5 - - 

5 วัดปาโคก
เครือ 

บานโคกเครือ  
หมูท่ี 14 

พระครูสุจิตธรรมา
ภิรม 

089-5829186 92 30 6 - - 

6 วัดปาเขา
พนมปลาย
บัด 

บานโคกเมือง 
 หมูท่ี 9 

พระธนภัทร จริ
ธรรมโม 

- 74 14 3 - 1 

7 วัดปาปราสาท
เขาปลายบัด
ยายแยม 

บานโคกเมือง  
หมูท่ี 9 

พระครูปลัดวิทวัส  
วิสุทโธ 

098-6612085 55 18 4 - - 

8 วัด
กัลยาณมิตร 

บานกระสัง    
หมูท่ี 4 

พระมหาสมปอง   
ปญญาทีโป 

093-5595502 40 10 8 - - 

9 วัดปราสาท
นอยบานเกา 

บานโคก
ปราสาท 
หมูท่ี 12 

พระฮวย ยโสธาโร 088-3723299 55 16 9 - - 

10 วัดเขาปลาย
บัด(วิเวก
อาศรมเขา
ปลายบัด) 

บานโคกเมือง  
หมูท่ี 9 

พระเสถียร  ปริปุณ
โณ 

087-9664439 53 30 9 - - 

11 วัดปาโคก
ปราสาท 

บานโคก
ปราสาท 
หมูท่ี 12 

พระอุทัย  
อุทยวณโณ 

093-4728525 55 8 2 1 - 

12 วัดปาโคกอา
หงวน 

บานโคกอาหงวน 
หมูท่ี 13 

พระพนมพร   
ถิรสุทโธ 

084-0438589 51 16 5 - - 

รวมท้ังสิ้น 74 2 3 
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 8.2  ประเพณีและงานประจําป 
         -  ประเพณีสงกรานต วันครอบครัว วันท่ี 13 – 15 เมษายน ของทุกป 
         -  ประเพณีเขาพรรษา  วันเขาพรรษาของทุกป 
         -  ประเพณีลอยกระทง   
         -  งานเทศกาลขาวมะลิหอมปลาจอมกุงชมทุงนกประโคนชัย 
         -  งานบวงสรวงปราสาทเมืองต่ําและงานประเพณีทางศาสนาอ่ืนๆ 

 8.3  ภูมิปญญาทองถิ่น  
        ภาษาถิ่น 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก  มีภาษาถ่ินหลากหลายท่ีใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน  
ภาษาถ่ินคือภาษาเขมร  ภาษาไทยอีสาน  และภาษาสวย  แมจะใชภาษาถ่ินตางกัน แตก็ยังมีประเพณีและ
วัฒนธรรมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
        ภูมิปญญาทองถิ่น 
           1. แหลงเรียนรูทอเสื่อกก 
   2. แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
           3. แหลงเรียนรูหลอปราสาทจําลอง 
           4. กลุมอนุรักษดนตรีพ้ืนบาน (กลองยาว)           
                      5. ศูนยอนุรักษดนตรี-นาฏศิลปพ้ืนบาน   
           6. แหลงเรียนรูทอผาบารายพันปสีกลีบบัว 
           7. แหลงเรียนรูสมุนไพรมหัศจรรย 
                      8. แหลงเรยีนรูกลุมขาวฮางภูเขาไฟ 

        8.4  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก  

           สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกท่ีโดดเดนคือ 
             1. กลุมอาชีพทอสื่อกก รวมกลุมเพ่ือทอเสื่อกกและแปรรูปเปนผลิตภัณฑในรูปแบบตาง ๆ 
เชน กระเปา    ท่ีรองจาน รองแกว กลองใสกระดาษทิชชู ฯลฯ 
             2. กลุมผลิตของท่ีระลึกหลอรูปปราสาทจําลอง รวมกลุมเพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดเสริม 
ตําบล  จรเขมากมีโบราณสถานท่ีเกาแก คือ ปราสาทเมืองต่ํา ปราสาทเขาพนมรุง  จึงมีการผลิตของท่ีระลึก
จําหนาย เชน   รูปหลอปราสาทเขาพนมรุง ทับหลังนารายณบรรทมสินธุ นางอัปสรา ฯลฯ 
             3. กลุมบารายไหมไทย มีกิจกรรมการทอผาไหมพ้ืนเมือง โดยมีลายเอกลักษณคือลายผัก
กูด เพ่ือจําหนายสินคาใหกับนักทองเท่ียว 
                         4. กลุมขาวฮางภูเขาไฟ – ขาวหอมมะลิภูเขาไฟ  เปนแหลงเรียนรูของทองถ่ิน เปนขาว
หอมมะลิท่ีมีแหลงปลูกในทองถ่ินซ่ึงมีแรธาตุจากแหลงท่ีเคยเปนภูเขาไฟท่ีดับสนิทแลว ขาวฮางเปนขาวสาร  
แปรรูปตามกรรมวิธีภูมิปญญาทองถ่ิน  
             5. กลุมขาวภูเขาไฟ  รูปแบบการผลิตในการปลูกขาวแบบอินทรีย แปรรูปเปนผลิตภัณฑ 
เชน ขาวภูเขาไฟ ขาวฮางภูเขาไฟ เปนขาวหอมมะลิชั้นดีท่ีปลูกบนดินท่ีเกิดจากการทับถมของดินภูเขาไฟท่ีดับ
สนิทแลว มีแรธาตุอุดมสมบูรณมากมาย ทําใหขาวมีเอกลักษณเฉพาะตัว คือมีความนุมและหอม ปจจุบันมีการ
พัฒนาบรรจุภัณฑใหสามารถเก็บไวไดนานโดยไมสูญเสียความหอมและขยายตลาดออกสูประเทศเพ่ือนบาน 
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                        6. กลุมทอผาพ้ืนเมืองผาบารายพันปสีกลีบบัว เปนผาอัตลักษณของตําบลจรเขมาก และ
ยกเปนผาอัตลักษณอําเภอประโคนชัย 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

  ทรัพยากรน้ํา  แหลงน้ําท่ีสําคัญท่ีประชาชนไดใชในการเกษตรและอุปโภคบริโภค คือ น้ําฝน 
และน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ แตแหลงน้ําธรรมชาติไมสามารถเก็บกักน้ําไดตลอดป  ซ่ึงบางสวนไดมีการพัฒนา
ปรับปรุง  แตมีอีกหลายแหงจําเปนตองพัฒนาลําน้ํา  ลําหวยตางๆ  ใหสามารถเก็บกักน้ําไวใชไดตลอดป 

  ทรัพยากรปาไม  ตําบลจรเขมากมีพ้ืนท่ีบางสวนอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ  ติดตอกับตําบล
เขาคอก แตสภาพปาไมไดถูกทําลายเพ่ือใชในการทํานา  และมีปาสงวนแหงชาติ  ปาพนมรุงบางสวน  ปจจุบนั
มีการปลูกพืชเศรษฐกิจคือยางพาราและมันสําปะหลัง  
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บทที่ 2 

แหลงทองเที่ยวในตําบลจรเขมาก 

 

สถานท่ีทองเท่ียวในตําบลจรเขมาก  

1. ปราสาทเมืองต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทสถานท่ีทองเท่ียว : แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร (Historical Attraction) 

สถานท่ีตั้ง : บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก 

รายละเอียด : ปราสาทหินเมืองต่ําเปนเทวสถานในศาสนาฮินดู สรางราวพุทธศตวรรษท่ี 16 - 17 ตามคติ

ศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ตั้งอยู ณ พ้ืนราบเบื้องลางของเขาพนมรุงและนาจะเปนชุมชนท่ีมีความสัมพันธกับ 

ปราสาทพนมรุง เห็นไดจากปราสาทท้ังสองแหงอยูใกลกัน ลักษณะสถาปตยกรรมดานในของปราสาทเมืองตํ่า

นั้นไดรับการกอสรางดวยฝมือ ชางในระดับชางหลวง ไมดอยกวาปราสาทพนมรุงเลย ชื่อของปราสาทเมืองตํ่า

เปนชื่อท่ีเขาใจกันวามาเรียกกันในภายหลัง คือเปรียบเทียบกับเมืองสูงอยางพนมรุงก็เปนได เพราะคําวา "เมือง

ต่ํา" หมายถึงพ้ืนท่ีต่ําหรือพ้ืนท่ีราบ ประกอบดวยสิ่งกอสรางหลัก คือ ปรางคอิฐ 5 องค สรางอยูบนฐาน

เดียวกันกอดวยศิลาแลงลอมรอบดวยกําแพงสองชั้น กําแพงชั้นในกอดวยหินทรายเปนหองแคบๆ ยาว

ตอเนื่องกันเปนรูปสี่เหลี่ยมเรียกวา ระเบียงคด กําแพงชั้นนอกเปนกําแพงศิลาแลง กําแพงท้ังสองนั้นมีซุมประตู

กอดวยหินทรายอยูในแนวตั้งตรงกันท้ัง 4 ดาน  

2. กุฎิฤาษีบานโคกเมือง 

 

 

  

 

ประเภทสถานท่ีทองเท่ียว : แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร (Historical Attraction) 

สถานท่ีตั้ง : บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย    
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รายละเอียด : กุฎิฤาษีประกอบดวย ปรางคศิลาแลง ซ่ึงบางตอนมีหินทรายประกอบกรอบประตูหินทราย 

ประตูดานหนาทําเปนมุขยื่นออกมา ประตูอีก 3 ดานเปนประตูหลอก และบรรณาลัยหรืออาคารรูปสี่เหลี่ยมทํา

ดวยศิลาแลงซ่ึงมีประตูสองชั้นไมมีหนาตาง อยูภายในวงลอมของกําแพงศิลาแลง ซ่ึงมีสวนประดับเปนทับหลัง 

กําแพงทําดวยหินรูปนาค รูปมกรคายนาค และกลีบบัวตางๆ สันนิษฐานวาสรางข้ึนในราวพุทธศตวรรษท่ี 16-

17 แตทวาสวนประดับเหลานี้ดูไมสูจะตอเนื่องกับปรางคและกําแพง จึงอาจเปนการนําของเดิมมาประกอบ

อาคารท่ีกอสรางใหม กุฎิแหงนี้มีแผนผังคลายอโรคยศาลในพุทธศาสนามหายาน ซ่ึงนิยมสรางข้ึนในพุทธ

ศตวรรษท่ี 18 อยางไรก็ตามหากชิ้นสวนประดับสถาปตยกรรมเหลานี้เปนของท่ีมีมาแตเดิม ก็อาจสันนิษฐาน

วาเคยมีศาสนสถานแหงหนึ่งสรางข้ึนในราวพุทธศตวรรษท่ี 16 ตอมาในพุทธศตวรรษท่ี 18 จึงปรับแปลงใช

เปนอโรคยศาลในพุทธศาสนา 

3. กุฏิฤาษีบานหนองบัวราย 

 

 

 

 

 

ประเภทสถานท่ีทองเท่ียว แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร (Historical Attraction) 

สถานท่ีตั้ง : ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

รายละเอียด : สรางข้ึนราวพุทธศตวรรษท่ี 16 &#8211; 17 เพ่ือเปนอโรคยาศาลาสําหรับผูท่ีเดินทางมา

ประกอบพิธีกรรมท่ีปราสาทเมืองตํ่าตัวปราสาทประกอบดวยปรางคศิลาแลง มีกรอบประตูเปนหินทราย

ดานหนาทําเปนมุขยื่นออกมา สวนประตูอีกสามดานทําเปนประตูหลอก รอบ ๆ ตัวปราสาทมองเห็นรองรอย

ของกําแพงศิลาแลงอยูโดยรอบแตพังทลายลงมาเกือบหมดยังคงอยูเฉพาะสวนฐาน ดานบนของปรางคดาน

ตะวันตก มีรูปจําหลักเทพประจําทิศคือพระยมทรงควายมีบรรณาลัยทรงสี่เหลี่ยมสรางดวยศิลาแลงอยูภายใน

กําแพงประดับดวยหินสลักรูปนาค แตเนื่องจากศิลปะการสลักและลวดลายตาง ๆ ไมสอดคลองกับ

สถาปตยกรรมอ่ืน ๆ จึงสันนิษฐานวาอาจมีการปรับปรุงข้ึนใหมในภายหลังในราวพุทธศตวรรษท่ี 18 

4. ปราสาทบานบุ 

 

 

 

 

ประเภทสถานท่ีทองเท่ียว : แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร (Historical Attraction) 

สถานท่ีตั้ง : บานบุ ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย  



๑๕ 
 

รายละเอียด : เปนโบราณสถานขนาดเล็กหลังเดียวกอสรางดวยศิลาแลง มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาหัน

หนาไปทางทิศตะวันออกผนังดานทิศใตเจาะเปนชองหนาตาง โบราณสถานแหงนี้จัดอยูในกลุม ศาสนสถานท่ี

พักประจําคนเดินทางจํานวนหนึ่งใน จํานวน 17 แหงท่ีพระเจาชัยวรมันท่ี 7 ( พ.ศ.1724 ราว พ.ศ.1763 

แหงอาณาจักรขอม โปรดใหสรางข้ึนจากเมืองพระนครหลวง มายังเมืองพิมายตามท่ีปรากฏในศิลาจารึก 

ปราสาทพระขรรค 

5. ปราสาทเขาปลายบัด 1  

 

 

 

 

 

ประเภทสถานท่ีทองเท่ียว : แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร (Historical Attraction) 

สถานท่ีตั้ง : ทิศตะวันตกของสํานักสงฆวิเวกอาศรมเขาปลายบัด บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคน

ชัย จังหวัดบุรีรัมย 

รายละเอียด : จากรองรอยพอจะสันนิษฐานรูปราง ไดวาอาคารหนึ่งเปนรูปปรางค ตั้งอยูบนฐานศิลาแลงกอหิน

ทรายประกอบอิฐ ใชหินทรายเปนเสากรอบประตู ทับหลังและสวนโครงสรางอ่ืน ๆ ท่ีตองใชความแข็งแรง สวน

อิฐกอเปนแนวผนังขางหนาบัน ผนังดานใน มีทับหลังหินทรายโกลนเปนรูปไว แตยังไมแลวเสร็จ ขอบประตูมี

ลวดลายบางตอนเขาใจวาเปนปราสาทท่ีสรางไมแลวเสร็จ สวนอาคารอีกหลังลักษณะคลายหอเก็บคัมภีร หาก

ประติมากรรมซ่ึงเปนรูปทิพยบุคคลในพุทธศาสนามหายานท่ีถูกลอบนําไปจําหนาย เปนของประจําศาสนสถาน 

ศาสนสถานแหงนี้ก็นาจะสรางข้ึนเพ่ือเปนประติมากรรมของพระโพธิสัตวในพุทธ ศาสนาในพุทธศตวรรษท่ี 15 

(คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544 : 81) 

6. ปราสาทเขาปลายบัด 2  

 

 

 

 

 

ประเภทสถานท่ีทองเท่ียว : แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร (Historical Attraction) 

สถานท่ีตั้ง : หางจากปราสาทปลายบัด 1 ไปทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร 



๑๖ 
 

รายละเอียด : ปราสาทปลายบัด 2 มีลักษณะเปนศาสนสถานตั้งอยูบนสันเขา กอสรางข้ึนในคติความเชื่อทาง

ศาสนาฮินดูราวพุทธศตวรรษท่ี 15 - 16 ประกอบดวยปราสาทประธานกอสรางดวยอิฐ มีประตูทางเขาดาน

ทิศตะวันออก อีกสามดานเปนประตูหลอก บริเวณดานหนาทิศตะวันออกพบชื้นสวนปราสาทจําลองแกะสลัก

จากหินภูเขาไฟ บริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบโบราณสถาน มีกําแพงแกวกอสรางดวยศิลาแลงลอมรอบ และพบรองรอย

หลุมลักลอบขุดหาโบราณวัตถุเปนจํานวนมาก 

7. โฮมสเตยบานโคกเมือง 

 

 

 

 

ประเภทสถานท่ีทองเท่ียว : แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) 

สถานท่ีตั้ง : บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย  

รายละเอียด : โฮมเตยบานโคกเมืองไดรับมาตรฐานโฮมสเตยไทย ป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ เขาพักชมวิถีชีวิตชาวบาน 

มีกลุมอาชีพหลากหลาย เชน กลุมทอเสื่อกก กลุมทอผาไหม กลุมถักไหมพรม ซ่ึงเปนหมูบานท่ีไดรับการ

คัดเลือกใหเปน 1 ใน 80 ของหมูบาน OVC ( Otop Village Champion) ในป 2549 ประเภทหมูบาน

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากหมูบานนี้เปนท่ีตั้งของปราสาทเมืองต่ํา และมีการพัฒนาทรัพยากรในทองถ่ิน

ใหเปนสินคาของฝากระดับประเทศ คือ ผาทอ หรือท่ีเรียกวา ผาไหมลายผักกูด หัตถกรรมชั้นดีท่ีชาวบานนิยม

ทํากันมาตั้งแตโบราณจากรุนสูรุน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑเสื่อกก ท่ีมีลวดลายสวยงามไมแพใครเชนเดียวกัน 

บานโคกเมืองอยูติดกับปราสาทเมืองต่ําแหลงทองเท่ียวสําคัญของบุรีรัมย 

8. บารายเมืองต่ํา(ทะเลเมืองต่ํา) 

 

ประเภทสถานท่ีทองเท่ียว : แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร (Historical Attraction) 

สถานท่ีตั้ง : บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย  

รายละเอียด : สระน้ําโบราณ สรางข้ึนเพ่ือกักเก็บน้ําไวใชสําหรับการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมของชุมชน

ขนาดกวาง 510 เมตร ยาว 1,090 เมตร ลึกประมาณ 3 - 4 เมตร บริเวณก่ึงกลางของขอบสระดานทิศ

เหนือและทิศใตมีทาน้ําปูพ้ืนดวยศิลาแลง ขนาดประมาณ 6.50x17 เมตร มีบันไดสรางดวยศิลาแลง 5 ชั้น 



๑๗ 
 

เปนทางลงบาราย  บารายแหงนี้รับน้ํามาจากเขาพนมรุงและเขาปลายบัด โดยมีชองรับน้ําอยูทางทิศตะวันตก

ของบาราย เรียกวา “สะพานขอม” และมีชองสงน้ําออกไปใชทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก

เฉียงใต 

9. ถนนคนเดินเมืองต่ํา 

 

 

 

 

ประเภทสถานท่ีทองเท่ียว : แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) 

สถานท่ีตั้ง : ริมบารายเมืองต่ํา บานโคกเมือง ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย  

รายละเอียด : เปดอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 14 มกราคา 2565 มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการกระตุนเศรษฐกิจ
ในระดับชุมชน ตามแผนรองรับการทองเท่ียวและสนับสนุนการทองเท่ียว 365 วัน ซ่ึงเปนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด ดวยการสงเสริมศักยภาพการทองเท่ียวโดยชุมชน และแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ซ่ึงถนน
คนเดินเมืองต่ําจะชวยเพ่ิมชองทางการตลาดใหพอคาแมคาและผูประกอบการ ไดนําผลิตภัณฑ OTOP 
ผลิตภัณฑชุมชนของดีบุรีรัมยมาขาย สรางรายไดสูชุมชน รวมถึงเผยแพรอัตลักษณทองถ่ินสูสายตานักทองเท่ียว
อีกดวย โดยถนนคนเดินเมืองต่ําจะเปดใหนักทองเท่ียวมาชิมและชอปไดในวันศุกร และเสาร ของทุกสัปดาห
ตั้งแตเวลา 14:00 น จนถึง 20:00 น 

 นอกจากตําบลจรเขมากจะเปนท่ีตั้งของสถานท่ีทองเท่ียวทางประวัติศาสตรหลายแหง อีกท้ังยังมีพ้ืนท่ี

ติดกับอุทยานประวัติศาสตรพนมรุงแลวนั้น ยังมีชุมชนทองเท่ียวท่ีเปนแหลงถายทอดภูมิปญญาจากรุนสูรุน 

เกิดเปนแหลงเรียนรูท่ีเปดรับนักทองเท่ียวเขามาเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน และสามารถสรางรายไดใหคนในชุมชน

ไดอีกอีก ซ่ึงในตําบลจรเขมากมีท้ังชุมชนทองเท่ียวบานโคกเมืองและชุมชนบานบุ ท่ีเปดรับนักทองเท่ียวไดเขา

มาเยี่ยมชม ซ่ึงแตละชุมชนประกอบดวยแหลงเรียนรู ดังนี้ 

ชุมชนบานโคกเมือง  

1. ฐานเรียนรูทอผาไหม 

2. ฐานเรียนรูผาฝายหมักโคลนบารายพันป 

3. ฐานเรียนรูทอเสื่อกกยกลายกลุมคนพิการ 

4. ฐานเรียนรูขาวภูเขาไฟ 

5. ฐานการเรียนรูสมุนไพรเขาปลายบัด 

6. ฐานเรียนรูโฮมสเตย 

7. ฐานเรียนรูปุยแปดเซียน 

8. ฐานเรียนรูขนมสัมมาชีพ 

9. ฐานเรียนรูธนาคารน้ําใตดิน 

10. ฐานเรียนรูอาชีพการเลี้ยงปู 



๑๘ 
 

11. ฐานการเรียนรูเชฟชุมชน 

ชุมชนบานบุ  

1. กลุมทอเสื่อกกบานบุ 

2. แหลงเรียนรูรูปหลอปราสาทพนมรุง 

3. ศูนยอนุรักษดนตรีพ้ืนบาน บานบ ุ

4. บานโบราณ 100 ป 

5. กิจกรรมขนมจีนเสนสด 

 

 

 



๑๙ 
 

สวนท่ี 3 

การวิเคราะหศักยภาพและเปาหมายการทองเที่ยว 

การวิเคราะห SWOT ของตําบลจรเขมาก 

การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนโอกาสอุปสรรค  (SWOT) 

 วิเคราะหจุดแข็ง   S  -  Strength 

 1. มีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ คือ ปราสาทหินเมืองต่ํา  

 2. ตั้งอยูใกลสถานท่ีทองเท่ียวหลักของจังหวัดบุรีรัมย อาทิเชน ปราสาทพนมรุง เขาอังคาร 

เปนตน  

 3. มีหนวยงานภาคีเครือขายท่ีมีสวนในการสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว เชน 

กรมการทองเท่ียว กระทรวงวัฒนธรรม กรมพัฒนาชุมชน องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท. การทองเท่ียวแหงประเทศไทย เปนตน 

 4. ชุมชนทองเท่ียวบานโคกเมือง มีความเขมแข็ง ท้ังผูนําชุมชนและสมาชิกชุมชน และไดรับ

การรับรองมาตรฐานตาง ๆ จากหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับนักทองเท่ียว  

 วิเคราะหจุดออน  W  -  Weakness 

 1. ระบบฐานขอมูลการทองเท่ียวในตําบลยังไมดีเทาท่ีควร  

 2. ขาดระบบกําจัดขยะท่ีถูกวิธี ขาดการจัดผังเมือง ขาดการปรับปรุงภูมิทัศนและ

สวนสาธารณะ  

 วิเคราะหโอกาส/ชองทาง    O  -  Opportunity 

 1. ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาคีเครือขาย 

 2. นักทองเท่ียวมีสวนชวยในการโฆษณาแหลงทองเท่ียว ผานทางโซเชียลมีเดีย ปากตอปาก 

 วิเคราะหขอจํากัด    T  -  Threat 

 1. ไมมีขนสงสาธารณะ 

 2. ชุมชนยังคงใชน้ําประปาหมูบาน และตองเปด-ปดน้ําเปนเวลา เพ่ือปองกันปญหาน้ําไม

เพียงพอ 

 

เปาหมายของการสงเสริมการทองเท่ียวขององคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก 

 องคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก วางนโยบายและแผนพัฒนาดานการทองเท่ียวไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก โดยกําหนดไวใน ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน

ตําบลจรเขมาก ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา โดยมีเปาประสงค ดังนี้ 

  1. ศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอม 

  2. ยกระดับการพัฒนาการทองเท่ียวและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน 

  3. สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน 



๒๐ 
 

4. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม 

  5. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

  กลยุทธ  

   1. สงเสริมใหเมืองบุรีรัมยเปนเมืองท่ีมีความเปนอัตลักษณ 

  2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงดานการทองเท่ียว 

  3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการทองเท่ียว 

  4. พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเท่ียว 

  5. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธดานการทองเท่ียว 

6. อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือ

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

  7. สงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือความสมดุลทางธรรมชาติอยางยั่งยืนและเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

  8. สงเสริมและประสาน สรางเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชนหรือภาคสวน

อ่ืนๆ เพ่ือการคา การลงทุนและการทองเท่ียวแบบเต็มรูปแบบ 

  

 

 

 



๒๑ 
 

สวนท่ี 4 

รายละเอียดโครงการสงเสริมการทองเที่ยว 

องคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก 

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความย่ังยืน  
ค. Sustainable Development Goals :SDGs เปาหมายท่ี 8  สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีตอเน่ืองครอบคลุมและย่ังยืนการจางงานเต็มท่ี มีผลิตภาพและการมี
งานท่ีเหมาะสมสําหรับทุกคน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ดานเศรษฐกิจ  
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย ดานท่ี 2.ดานการพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา   
 2. ยุทธศาสตรท่ี 2.ดานการพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา  
     2.4 กลยุทธ สงเสริมและประสาน สรางเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชนหรือภาคสวนอ่ืนอ่ืนๆ เพ่ือการคาและการลงทุนและการทองเท่ียวแบบเต็ม
รูปแบบ 
            (1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ชวงเวลา งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาโฮมสเตย 

เพ่ือพัฒนาโฮมสเตย
ในเขตตาํบลจรเขมาก 

โฮมสเตยในเขต
ตําบลจรเขมาก 

ปงบ 
ประมาณ  
๒๕๖6 

30,000 
โฮมสเตย

ท่ีมี
มาตรฐาน 

มีโฮมสเตยท่ีได
มาตรฐาน
รับรอง 

สํานักปลดั 
อบต. 

 

โครงการพัฒนาหมูบาน
ทองเท่ียวชุมชนนาอยู 

เพ่ือพัฒนาหมูบานให
เปนเมืองนาเท่ียว 

ชุมชนนาอยู 
หมูท่ี 1 - 18 

ปงบ 
ประมาณ  
๒๕๖6 

30,000 

มีผูมา
ทองเท่ียว
ในชุมชน
เพ่ิมข้ึน
รอยละ 

90 

มีการสรางงาน 
สรางรายไดใน

ชุมชน 

สํานักปลดั 
อบต. 

 



๒๒ 
 

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความย่ังยืน  
ค. Sustainable Development Goals :SDGs เปาหมายท่ี 3  สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี และสงเสริมความเปนอยูท่ีดีสําหรับทุกคนในทุกวัย  
ง. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ดานเศรษฐกิจ  
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย ดานท่ี 2.ดานการพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา   
 2. ยุทธศาสตรท่ี 2.ดานการพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา  
      2.1 กลยุทธ สงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือความสมดุลทางธรรมชาติอยางย่ังยืนและเพ่ือการ   
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
                        (1) แผนงานสาธารณสุข 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ชวงเวลา งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

โครงการประกวด
นวัตกรรมคัดแยกขยะ 

 
 

เพ่ือใหมีความเขาใจ
สามารถแยกประเภท

ของขยะไดอยาง
ถูกตองและถูกวิธี 

ประชาชนทุกคน
ในเขตตาํบลจรเข

มาก 

ปงบ 
ประมาณ  
๒๕๖6 

50,000 

 
 
 
 

ประชาชน
มี

จิตสํานึก
แกไข
ปญหา

ขยะรอย
ละ 100 

 
 
 

สามารถลด
ปริมาณขยะใน

ชุมชนได 

กองสาธารณสุข
ฯ 

 



๒๓ 
 

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน   
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความย่ังยืน   
ค. Sustainable Development Goals :SDGs เปาหมายท่ี 3  สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี และสงเสริมความเปนอยูท่ีดีสําหรับทุกคนในทุกวัย 
  
ง. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ดานเศรษฐกิจ   
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย ดานท่ี 2.ดานการพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา    
 2. ยุทธศาสตรท่ี 2.ดานการพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา   
      2.2  กลยุทธ สงเสริมและพัฒนาผลิตสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑและผลิตภัณฑชุมชน (OTOP )  
           (1)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน  

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ชวงเวลา งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

สงเสริมการตลาดรองรับ
ผลิตภณัฑจากกลุมอาชีพ

ตาง ๆ 

เพ่ือสงเสริมการ
ประกอบอาชีพ สราง

รายไดในชุมชน 

หมูท่ี 1-18 ผลิต
สินคาในชุมชน 

ปงบ 
ประมาณ  
๒๕๖6 

20,000 

 
 
 
 

กลุม
อาชีพมี
ตลาด
รองรับ

ผลิตภณัฑ
ชุมชน 
รอยละ 

90 
 
 
 

ประชาชนมี
ความมั่นคงใน
อาชีพและเพ่ิม

รายไดใน
ครัวเรือน 

กองสวัสดิการ 

 



๒๔ 
 

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความย่ังยืน  
ค. Sustainable Development Goals :SDGs เปาหมายท่ี 3  สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี และสงเสริมความเปนอยูท่ีดีสําหรับทุกคนในทุกวัย  
ง. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 : ดานเศรษฐกิจ  
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย ดานท่ี 2.ดานการพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา   
 2. ยุทธศาสตรท่ี 2.ดานการพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา  
      2.3 กลยุทธ อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี วิถีชีวิตและภมูิปญญาทองถิ่นเพ่ือการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
            (1)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ชวงเวลา งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

โครงการจดังานประเพณี
แหเทียนเขาพรรษา 

เพ่ือทํานุบํารุงรักษา
อนุรักษ ฟนฟูศิลปะ 

จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

ในเขตตาํบลจรเข
มากปละครั้ง 

ปงบ 
ประมาณ  
๒๕๖6 

100,000 

สืบสาน
ประเพณี
อันดีงาม
ของไทย
ไดรอยละ 

100 

สามารถอนุรักษ 
ฟนฟูศิลปะ 

วัฒนธรรมของ
ทองถ่ินได 

กองการศึกษาฯ 

 

โครงการจดังานประเพณี
แหเทียนเขาพรรษา 

เพ่ือทํานุบํารุงรักษา
อนุรักษ ฟนฟูศิลปะ 

จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

ในเขตตาํบลจรเข
มากปละครั้ง 

ปงบ 
ประมาณ  
๒๕๖6 

100,000 

สืบสาน
ประเพณี
อันดีงาม
ของไทย
ไดรอยละ 

100 

สามารถอนุรักษ 
ฟนฟูศิลปะ 

วัฒนธรรมของ
ทองถ่ินได 

กองการศึกษาฯ 

 

โครงการจดังานประเพณี
วันลอยกระทง 

เพ่ือทํานุบํารุงรักษา
อนุรักษฟนฟูศิลปะ 

จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

ในเขตตาํบลจรเข
มากปละครั้ง 

เดือน
พฤศจิกายน  

 
100,000 

สืบสาน
ประเพณี
อันดีงาม
ของไทย
รอยละ 
100 

สามารถอนุรักษ
ฟนฟูศิลปะ 

วัฒนธรรมของ
ทองถ่ินได 

กองการศึกษาฯ 

 



๒๕ 
 

 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ชวงเวลา งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

อุดหนุนโครงการจัดงาน
เทศกาลขาวมะลิหอม 
ปลาจอมกุง ชมทุงนก
ประโคนชัย  

เพ่ือทํานุรักษา 
อนุรักษ ฟนฟูศิลปะ
ศาสนา วัฒนธรรม

ประเพณ ี

อําเภอประโคนชัย  
ปละครั้ง 

ปงบ 
ประมาณ  
๒๕๖6 

30,000 

 
รักษา

ขนบธรรม
เนียม

ประเพณี
ไดรอยละ 

100 
 

ชวยบํารุงรักษา
อนุรักษฟนฟู
ศิลปะศาสนา
วัฒนธรรม 

จารีตประเพณ ี

กองการศึกษาฯ 

 

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีข้ึนเขาพนมรุง 

เพ่ืออุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองจังหวัด

บุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรมัย 

 
 

ปงบ 
ประมาณ  
๒๕๖6 

 
 
 

10,000 

 
 
 
 

รักษา
ประเพณี
อันดีงาม
ได รอย
ละ 90 

 
 

 

 
ไดสงเสรมิการ

ทองเท่ียว
ภายในจังหวัด

บุรีรัมย 

กองการศึกษาฯ 

 



๒๖ 
 

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 1  ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและแปรรูปมูลคาสูง  
ค. Sustainable Development Goals :SDGs เปาหมายท่ี 2  ยุติความหิวโหยบรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภคนาการและสงเสริมเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน 
ง. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต  
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย ดานท่ี 2.ดานการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
 3. ยุทธศาสตรท่ี 3.ดานการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
  3.1 กลยุทธ สนับสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตและจําหนาย 
          (1) แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ชวงเวลา งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

โครงการสงเสริมภมูิ
ปญญาทองถ่ิน การ
มัดหมี่ ทอผาไหม 

เพ่ือเปนอาชีพเสรมิ
และเพ่ิมรายได

ครัวเรือน 
หมูท่ี 1-18 

ปงบ 
ประมาณ  
๒๕๖6 

50,000 

ผูเขา
อบรม

สามารถ
นําไป

ประกอบ
อาชีพได
รอยละ 

90 

ประชาชน
สามารถนําไป
เปนอาชีพเสริม

เพ่ิมรายได 

กองสวัสดิการ 

 

โครงการฝกอบรมการทอ
ผา ยอมผา จากสี

ธรรมชาต ิ

เพ่ือเปนอาชีพเสรมิ
และเพ่ิมรายไดใน

ครัวเรือน 
หมูท่ี 1-18 

ปงบ 
ประมาณ  
๒๕๖6 

30,000 

ผูเขา
อบรม

สามารถ
นําไป

ประกอบ
อาชีพได
รอยละ 

90 

ประชาชนมี
อาชีพเสริมและ
เพ่ิมรายไดใน

ครัวเรือน 

กองสวัสดิการ 

 



๒๗ 
 

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางความเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 10  ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนตํ่า  
ค. Sustainable Development Goals :SDGs เปาหมายท่ี 15  ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางย่ังยืน จัดการปาไมอยางย่ังยืน ตอสูการ
กลายสภาพเปนทะเลทราย  
หยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดินและฟนสภาพกลับมาใหม และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
ง. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
จ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย ดานท่ี 2.ดานการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
 3. ยุทธศาสตรท่ี 3.ดานการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
      3.2 กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมการทําเกษตรอินทรียและอินทรียชีวภาพและเกษตรปลอดภัย 
         (1) แผนงานการเกษตร 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ชวงเวลา งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

โครงการอาสามัครพิ
ทักษปา 

1. เพ่ือใหมีความ
เขาใจในการดํารงชีวิต 

สามารถประกอบ
อาชีพอยูรวมกับปาได

อยางยั่งยืน 
2. เพ่ือปลูกฝง

จิตสํานึกใหประชาชน
ในทองถ่ินมีใจรัก

ตนไม รักปาไม หวง
แหนทรัพยากรปาไม
ของชาติและรักษา

สิ่งแวดลอม 

- ปาชุมชนบาน
โคกอาหงวน 
- ปาชุมชนบาน
โคกเมือง 
- ปาชุมชนบาน
หนองบัวราย 

ปงบ 
ประมาณ  
๒๕๖6 

20,000 
พ้ืนท่ีปา
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 80 

มีพ้ืนท่ีปา
เพ่ิมข้ึน 

ปาไดรับการ
ฟนฟู 

ประชาชนใน
ทองถ่ินมีใจรัก
ตนไม รักปาไม 

หวงแหน
ทรัพยากร 

ปาไมในชุมชน
เพ่ิมข้ึน 

กองสงเสริม
การเกษตร 

 



๒๘ 
 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ชวงเวลา งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

โครงการฝกอบรม
สงเสริมอาชีพเกษตรกร 
ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพ่ือสงเสริมอาชีพตาม
แนวเศรษฐกิจ

พอเพียง ประชาชน
สามารถพ่ึงตนเองได 

หมูท่ี 1-18 
ปงบ 

ประมาณ  
๒๕๖6 

50,000 

ประชาชน
สามารถ
พ่ึงตนเอง
ไดรอยละ 

80 

เกษตรกรมี
อาชีพเสริม 
พ่ึงตนเองได
ตามหลัก
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองสงเสริม
การเกษตร 

 

โครงการสงเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

1. เพื่อใหความรูเกีย่วกับ
พืชสมุนไพรใกลตัวเพื่อใช
เปนอาหารและยารักษา

โรคใหแกประชาชน
สามารถนํามาประยกุตใช
กับภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ

ดูแลสุขภาพ 
2. เพื่อสืบสานภูมปิญญา
พื้นบานที่สามารถนําพืช

สมุนไพรมาใชรักษาโรคได 

หมูที่ 1-18 
ปงบ 

ประมาณ  
๒๕๖6 

30,000 

ผูเขาอบรม
สามารถนําไป

ประกอบ
อาชีพไดรอย

ละ 90 

ประชาชนมีอาชพี
เสริมและเพิ่ม

รายไดในครัวเรือน 
กองสวัสดิการ 

 

โครงการอนุรักษพันธกุรรม
พืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ) 

1. เพื่อสํารวจทรัพยากร
ทางกายภาพ ชีวภาพ 

วัฒนธรรมและภูมปิญญา
ทองถิ่น 

2. เพื่อรวบรวมรายชื่อ
พรรณไมพรอมสรรพคุณ 

พันธุผักพื้นบาน ผัก
พื้นเมือง พืชสมุนไพรพื้น

ถิ่นฯ 

เกษตรกรตําบลจรเข
มาก หมูที ่1-18 

ปงบ 
ประมาณ  
๒๕๖6 

100,000 

มีฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น

เพิ่มขึ้นรอย
ละ 90 

ชุมชนมีฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
สามารถสืบคนได
อยางเปนระบบ 

กองสงเสริม
การเกษตร 

 



๒๙ 
 
 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ชวงเวลา งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หมายเหตุ 

โครงการสงเสริมกิจกรรม 
“รักษน้ํา รักษปา รักษ

แผนดิน” 

เพื่อปลูกจิตสํานกึให
ประชาชนทุกภาคสวนได
รวมรักษาสมดุลระบบ
นิเวศตามธรรมชาติของ
แหลงน้ํา และการใช
ทรัพยากรอยางยั่งยืน 

 

ประชาชนตําบลจรเข
มาก หมูที ่1-18 

ปงบ 
ประมาณ  
๒๕๖6 

30,000 

จํานวน
พื้นที่สีเขียว
และระบบ
นิเวศไดรับ
การอนุรักษ
และฟนฟ ู

มีการรักษาสมดุล
ระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติของ

แหลงน้ําและการ
ใชทรัพยากรอยาง

ยั่งยืน 

กองสงเสริม
การเกษตร 

 

โครงการสงเสริมการปลูก
หญาแฝกตามแนว

พระราชดําริ 

1. เพื่อสนองพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวัรัชการที่ 9ใน
การพัฒนาและรณรงค
การใชหญาแฝกเพื่อ
อนุรักษดินและน้ํา การใช
ประโยชนในดานอื่น ๆ  
 

พื้นที่สาธารณะในเขต
ตําบลจรเขมาก 

ปงบ 
ประมาณ  
๒๕๖6 

30,000 

มีการปลูก
หญาแฝก

เพื่ออนุรักษ
ดินและน้ํา
เพิ่มขึ้น 

รอยละ 90 

ประชาชนทั่วไป
เขาถึงการใช

ประโยชนหญา
แฝกเพื่อการ

อนุรักษดินและน้ํา 
ฟนฟูดินเส่ือม

โทรมและ
ประโยชนดานอื่น  

กองสงเสริม
การเกษตร 

 

โครงการทองถิ่นอาสา ปลูก
ปาเฉลิมพระเกียรติ “จิต
อาสา สรางปา รักษน้าํ” 

เพื่อปลูกจิตสํานกึให
ประชาชนทุกภาคสวนได
รวมรักษาสมดุลระบบ
นิเวศตามธรรมชาติของ
แหลงน้ํา และการใช

ทรัพยากรอยางยั่งยืนและ
เปนการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน 

ประชาชนตําบลจรเข
มาก หมูที ่1-18 

ปงบ 
ประมาณ  
๒๕๖6 

30,000 

จํานวน
พื้นที่สีเขียว
และระบบ
นิเวศไดรับ
การอนุรักษ
และฟนฟ ู

มีการรักษาสมดุล
ระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติของ

แหลงน้ําและการ
ใชทรัพยากรอยาง
ยั่งยืนและเปนการ

อนุรักษ
ส่ิงแวดลอมที่ดี 

กองสงเสริม
การเกษตร 
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