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ค าน า 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภารกิจหลักส าคัญในการ
บริการสาธารณะ พัฒนาท้องถ่ินให้มีความเจริญก้าวหน้า  ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้ เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยให้ทุกส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วม
สร้าง ร่วมตัดสินใจในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนใน
ด้านต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการ และส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนาไว้ ในทางปฏิบัติ 

  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ท าให้แนวทางการด าเนินงานมีความชัดเจนข้ึนในการปฏิบัติ รวมทั้งมีการประสานบูรณาการ 
การท างานกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

  ตุลาคม   2563 
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สารบญั 
หน้า 

ส่วนท่ี 1 บทน า 

- บทน า           4 
- วัตถุประสงค์           4 
- ข้ันตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน       4 
- ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน       7 

ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม  

- บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ      8 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสูง 

ส่วนที่ 1 
 บทน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ิน  และแผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มี
จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและการบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการ
จ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 

 ๑. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้ งหมด ที่จะด าเนินการจริง ใน
ปีงบประมาณนั้น ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๒. เพื่อใช้เป็นเอกสารส าคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้มีความสะดวกและชัดเจนใน
การด าเนินการต่างๆ 
 ๓. เพื่อความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 

๑.๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
      ระเบียบการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  หมวด ๕  

ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดท าร่างแผนด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้
ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยงานส่วนราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องด าเนินการใน
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน  
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แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน 
และการประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท าดังนี้ 
 ๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action plan) 
 ๒. จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
 ๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ ชัดเจน และแสดงถึงการ
ด าเนินงานจริง 
 ๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนท่ี ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดท าร่างแผนด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ขั้นตอนท่ี ๒ การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้
ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
ขั้นตอนท่ี ๓ การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้
ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน 
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จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 

 ๑. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการด าเนินงาน เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาท้องถ่ิน 
 ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและตอบสนองปัญหา
ของท้องถ่ิน 
 ๓. ท าให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
 ๔. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะด าเนินการกิจกรรมหรือมีโครงการ
พัฒนาอะไรในพื้นที่บ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส 
 

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

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

หน่วยงานอื่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

จดัท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

เสนอร่างฯต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

พิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

 

เสนอร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบ 

 

ประกาศใช้ 
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ส่วนที่ ๒ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
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  สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
   แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ 

ท่ีด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านเมอืงน่าอยู ่
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 
1.3 แผนงานสาธารณสุข 
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
6 
5 
1 

19 

 
 

 
510,000.- 
230,000.- 
20,000.- 

4,300,000.- 

 
 

 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
กองช่าง 

รวม  31  5,060,000.-   
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การบริหารบ้านเมืองที่ดี 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2.2 แผนงานการศึกษา 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 
2.4 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.7 แผนงานงบกลาง 

 
 

6 
4 
4 
2 
2 
8 
3 

  
 

89,200.- 
50,000.- 

835,000.- 
16,300.- 
42,000.- 

315,000.- 
11,779,200.- 

  
 

ส านักปลัด/กองคลงั 
กองการศึกษาฯ 

ส านักปลัด 
กองสวัสดิการสังคม 

กองช่าง 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสวัสดิการสังคม 

รวม 29  13,126,700.-   
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ 
ท่ีด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยด าเนินการ 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  
การกีฬา  นันทนาการและสง่เสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน 
3.1 แผนงานการศึกษา 
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 
 

6 
8 

 
 
 
 

 
 
 

3,899,291.- 
480,000.- 

  
 
 

กองการศึกษา 
กองการศึกษา 

รวม  14  4,379,291.-   
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริม
การเกษตร 
4.1 แผนงานการเกษตร 

 
 

3 

  
 

45,000.- 

  
 

ส านักปลัด 
 

รวม  3  45,000.-   
รวมท้ังสิ้น  77  22,610,991.-   

 
.  
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        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู ่
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการเลือกตั้ง

ทั่วไปหรือเลือกตั้ง
ซ่อม  

ด าเนินงานตามโครงการฯ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) 
หน้า 66 ข้อ 154 

300,๐๐๐.- 
 

 

อบต.โคกสูง ส านักปลัด  
-แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 

 

           

2. โครงการจัด
ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากร
ท้องถิ่น  

ด าเนินงานตามโครงการฯ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) 
หน้า 65 ข้อ 151 

30,๐๐๐.- อบต.โคกสูง ส านักปลัด  
-แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 

            

3. โครงการทัศน
ศึกษาดูงาน 

ด าเนินงานตามโครงการฯ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) 
หน้า 66 ข้อ 153 

100,๐๐๐.- อบต.โคกสูง ส านักปลัด  
-แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 

            

4. โครงการประชุม
ประชาคมจัดท า/
ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ด าเนินงานตามโครงการฯ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) 
หน้า 65 ข้อ 150 

20,๐๐๐.- 
 

 

อบต.โคกสูง ส านักปลัด  
-แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
   แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู ่
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5. โครงการจัดตั้งศูนย์

ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่ออุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
ในการด าเนินงานตาม
โครงการจัดศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) 
หน้า 67 ข้อ 157 

45,๐๐๐.- อบต.โคกสูง ส านักปลัด  
-แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 

 

           

6. อุดหนุนโครงการรัฐ
พิธี  

เพื่ออุดหนุนที่ท าการที่ท า
การปกครองอ าเภอหนองก่ี
ด าเนินงานตามโครงการ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(2561-2565) 
หน้า 66 ข้อ 156 

15,0๐๐.- อบต.โคกสูง ส านักปลัด  
-แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 

            

รวม   6  โครงการ 510,000.-               
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 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู ่
1.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายา
เสพติด (รณรงค์ 
ลด ละ เลิกยาเสพ
ติดทุกชนิด) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการฯ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) 
หน้า 74 ข้อ 189 

20,10๐.- 
 

 

อบต.โคกสูง ส านักปลัด  
-แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

 

 

           

2. อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  

เพื่ออุดหนุนที่ท าการที่ท า
การปกครองอ าเภอหนองก่ี
ด าเนินงานตามโครงการ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(2561-2565) 
หน้า 62ข้อ 136 

30,0๐๐.- อ าเภอหนองก่ี ส านักปลัด  
-แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

 

            

3. โครงการ 7 วัน
ปลอดภัยไร้
อุบัติเหตุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการฯ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) 
หน้า 59 ข้อ 124 

60,00๐.- 
 

 

อบต.โคกสูง ส านักปลัด  
-แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 
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      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู ่
1.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4. โครงการฝึกอบรม 

อปพร. อบต.โคกสูง  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการฯ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) 
หน้า 60 ข้อ 127 

100,0๐๐.- อบต.โคกสูง ส านักปลัด  
-แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

 

 

           

5. โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านป้องกัน
อัคคีภัยในชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการฯ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) 
หน้า 59 ข้อ 125 

20,000.- อบต.โคกสูง ส านักปลัด  
-แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

 

            

รวม  5  โครงการ 230,100.-               
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        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู ่
1.3 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการอบรม

การคัดแยกขยะ
ภายในครอบครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ  
อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (2561-
2565) หน้า 63 ข้อ 
143 

20,000.- อบต.โคกสูง ส านักปลัด 
-แผนงาน 
สาธารณสุข 

 

           

รวม  1  โครงการ 20,000.-               
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     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านการเศรษฐกิจ  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงูที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู ่
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการก่อสร้าง

อาคาร
อเนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โคกสูง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็  
อบต.โคกสูง อยู่ในแผน 
พัฒนาท้องถ่ิน (2561-
2565) หน้า 77 ข้อ 
202 

300,000.- อบต.โคกสูง กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

           

2. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่
ที่ 5  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 5 อยู่ในแผน 
พัฒนาท้องถ่ิน (2561-
2565) หน้า 45 ข้อ 
62 

500,000.- อบต.โคกสูง กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
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       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 1 ด้านการเศรษฐกจิ  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู ่
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3. โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
สระตะเคียน หมู่
ที่ 7 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านสระตะเคียน 
หมู่ที่ 7 อยู่ในแผน 
พัฒนาท้องถ่ิน (2561-
2565) เพิ่มเติมแผน
ครั้งที่ 1/2563 หน้า 
11  
ข้อ 37 

500,000.- อบต.โคกสูง กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

           

4. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ 3 อยู่ในแผน 
พัฒนาท้องถ่ิน (2561-
2565) หน้า 43 ข้อ 
54 

156,000.- อบต.โคกสูง กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
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      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 1 ด้านการเศรษฐกจิ  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู ่
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5. โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
สะเดาหวาน หมู่
ที่ 4 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านสะเดาหวาน 
หมู่ที่ 4 อยู่ในแผน 
พัฒนาท้องถ่ิน (2561-
2565) หน้า 44 ข้อ 
57 

500,000.- อบต.โคกสูง กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

           

6. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
บ้านคูขาด 
หมู่ที่ 2 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านคูขาด 
หมู่ที่ 2 อยู่ในแผน 
พัฒนาท้องถ่ิน (2561-
2565) หน้า 41 ข้อ 
49 

275,000.- อบต.โคกสูง กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

            

 
 
 
 
 

 



18 

 

        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 1 ด้านการเศรษฐกจิ  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู ่
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7. โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
บ้านโคกสงู 
หมู่ที่ 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านโคกสูง 
หมู่ที่ 1 อยู่ในแผน 
พัฒนาท้องถ่ิน (2561-
2565) เพิ่มเติมแผน
ครั้งที่ 1/2563 หน้า 
3 ข้อ 10 

500,000.- อบต.โคกสูง กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

           

8. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
บ้านหนองหว้า 
หมู่ที่ 6  
(สายที่ 1) 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านหนองหว้า 
หมู่ที่ 6 อยู่ในแผน 
พัฒนาท้องถ่ิน  
(2561-2565) หน้า 
57 ข้อ 116 

296,000.- อบต.โคกสูง กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

            

 
         
 



19 

 

       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
   แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 1 ด้านการเศรษฐกจิ  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู ่
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9. โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
บ้านหนองหว้า 
หมู่ที่ 6  
(สายที่ 2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านหนองหว้า 
หมู่ที่ 6 อยู่ในแผน 
พัฒนาท้องถ่ิน (2561-
2565) หน้า 47 ข้อ 
71 

124,000.- อบต.โคกสูง กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

           

10. โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลง
ลูกรงั บ้านคูขาด 
หมู่ที่ 2 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้าง
ถนนดินพร้อมลงลูกรงั 
บ้านคูขาด หมู่ที่ 2  
อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (2561-
2565) เปลี่ยนแปลง
แผน ครั้งที่ 1/2563  
หน้า 2 ข้อ 6 

100,000.- อบต.โคกสูง กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
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        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 1 ด้านการเศรษฐกจิ  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู ่
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11. โครงการก่อสร้าง

ถนนดินพร้อมลง
ลูกรงั บ้านโคก
สูง หมูท่ี่ 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้าง
ถนนดินพร้อมลงลูกรงั 
บ้านโคกสงู หมูท่ี่ 1 
อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (2561-
2565) เปลี่ยนแปลง
แผน ครั้งที่ 1/2563  
หน้า 1 ข้อ 2 

150,000.- อบต.โคกสูง กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

           

12. โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลง
ลูกรงั บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 3 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้าง
ถนนดินพร้อมลงลูกรงั 
บ้านโนนสวรรค์ หมูท่ี่ 
3 อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (2561-
2565) หน้า 41 ข้อ 
48 

131,000.- อบต.โคกสูง กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
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        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 1 ด้านการเศรษฐกจิ  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู ่
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
13. โครงการก่อสร้าง

ถนนดินพร้อมลง
ลูกรงั บ้าน
สะเดาหวาน หมู่
ที่ 4 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้าง
ถนนดินพร้อมลงลูกรงั 
บ้านสะเดาหวาน หมูท่ี่ 
4 อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (2561-
2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1/2563 หน้า 
3 ข้อ 8 

100,000.- อบต.โคกสูง กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

           

14. โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลง
ลูกรงั บ้านหนอง
นกเขา หมู่ที่ 8 
สาย 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้าง
ถนนดินพร้อมลงลูกรงั 
บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 
8 อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (2561-
2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
1/2563 หน้า 12 ข้อ 
41 

90,000.- อบต.โคกสูง กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
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        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 1 ด้านการเศรษฐกจิ  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู ่
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
15. โครงการก่อสร้าง

ถนนดินพร้อมลง
ลูกรงั บ้านหนอง
นกเขา หมู่ที่ 8 
สาย 2 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้าง
ถนนดินพร้อมลงลูกรงั 
บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 
8 สาย 2 อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2563 หน้า 5 ข้อ 
17 

75,000.- อบต.โคกสูง กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

           

16. โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลง
ลูกรงั บ้านหนอง
นกเขา หมู่ที่ 8 
สาย 3 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้าง
ถนนดินพร้อมลงลูกรงั 
บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 
8 สาย 3 อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2563 หน้า 5 ข้อ 
16 

85,000.- อบต.โคกสูง กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
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        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 1 ด้านการเศรษฐกจิ  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู ่
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
17. โครงการก่อสร้าง

ถนนดินพร้อมลง
ลูกรงั บ้านโนน
สมบรูณ์ หมูท่ี่ 5 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้าง
ถนนดินพร้อมลงลูกรงั 
บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 
5 อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (2561-
2565) หน้า 45 ข้อ 
65 

100,000.- อบต.โคกสูง กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

           

18. โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลง
ลูกรงั บ้านหนอง
หว้า หมู่ที่ 6 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้าง
ถนนดินพร้อมลงลูกรงั 
บ้านหนองหว้า หมูท่ี่ 6 
อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (2561-
2565) หน้า 58 ข้อ 
118 

168,000.- อบต.โคกสูง กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
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        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 1 ด้านการเศรษฐกจิ  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู ่
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
19. โครงการก่อสร้าง

ลานกีฬาพร้อม
จัดซื้อเครื่องออก
ก าลังกาย บ้านคู
ขาด หมู่ที่ 2 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้าง
ลานกีฬาพร้อมจัดซื้อ
เครื่องออกก าลังกาย 
บ้านคูขาด หมู่ที่ 2  
อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (2561-
2565) เพิ่มเติม ครั้งที่
1/2563 หน้า 13 ข้อ 
45 

150,000.- อบต.โคกสูง กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

           

รวม  19 โครงการ 4,300,000.-               
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       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
   แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 4 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารบ้านเมืองที่ดี 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการจัดซ้ือ

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กส าหรับงาน
ประมวลผล 

เพื่อจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
ส าหรับงานประมวลผลไว้
ใช้ในส านักงานและกิจการ
ต่างๆของส านักปลัด  

22,0๐๐.- อบต.โคกสูง ส านักปลัด  
-แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 

 

           

2. โครงการจัดซ้ือ
เครื่องท าน้ าร้อน-
น้ าเย็น  
 

เพื่อจัดซ้ือเครื่องท า 
น้ าร้อน-น้ าเย็น ไว้ใช้ใน
ส านักงานและบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ 

7,000.- อบต.โคกสูง ส านักปลัด  
-แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 

            

3. โครงการจัดซ้ือตู้
กระจกบานเลื่อน 

เพื่อจัดซ้ือตู้กระจกบาน
เลื่อนไว้ใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารต่างๆของกองคลัง 

23,200.- อบต.โคกสูง กองคลัง 
-แผนงาน
บริหารงานคลัง 

 

            

4. โครงการจัดซ้ือโต๊ะ
พับหน้าขาว 

เพื่อจัดซ้ือโต๊ะพับหน้าขาว 
ไว้ใช้ในงานของกองคลัง 

4,000.- อบต.โคกสูง กองคลัง 
-แผนงาน
บริหารงานคลัง 

 

            

 
 

. 
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      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
   แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 4 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารบ้านเมืองที่ดี 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5. โครงการจัดซ้ือ

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED สี ชนิด 
Network 

เพื่อจัดซ้ือเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 
ไว้ใช้ในงานของกองคลัง 

10,00๐.- 
 
 

อบต.โคกสูง กองคลัง 
-แผนงาน
บริหารงานคลัง 

 

 

           

6. โครงการจัดซ้ือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ALL In One 
ส าหรับงาน
ประมวลผล 

เพื่อจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ALL In One 
ส าหรับงานประมวลผล  
ไว้ใช้ในงานของกองคลัง 

23,0๐๐.- อบต.โคกสูง กองคลัง 
-แผนงาน
บริหารงานคลัง 

 

            

รวม  6  โครงการ 89,200.-               
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      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
   แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 4 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารบ้านเมืองที่ดี 
2.2 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการจัดซ้ือตู้

เก็บเอกสารแบบ  
4 ลิ้นชัก 

จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบ  
4 ลิ้นชัก ไว้ใช้ในงานของ
กองการศึกษา 

7,000.- อบต.โคกสูง กอง
การศึกษา 
-แผนงาน
การศึกษา 

 

 

           

2. โครงการจัดซ้ือตู้
เหล็กเก็บเอกสาร
แบบ 2 บาน 

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบ 2 บาน 
ไว้ใช้ในงานของกอง
การศึกษา 

11,000.- อบต.โคกสูง กอง
การศึกษา 
-แผนงาน
การศึกษา 

 

            

3. โครงการจัดซ้ือ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กส าหรับงาน
ประมวลผล 
  

เพื่อจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ส าหรับงานประมวลผล ไว้
ใช้ในงานของกอง
การศึกษา 

22,00๐.- อบต.โคกสูง กอง
การศึกษา 
-แผนงาน
การศึกษา 

 

            

4. โครงการจัดซ้ือ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED  สีชนิด 
Network แบบที่ 
1(18/นาที) 

เพื่อจัดซ้ือเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED  สีชนิด 
Network แบบที่ 1(18/
นาที) ใช้ในงานของกอง
การศึกษา 

10,000.- อบต.โคกสูง กอง
การศึกษา 
-แผนงาน
การศึกษา 

 

            

รวม  4  โครงการ 50,000.-               



28 

 

    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
   แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 4 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารบ้านเมืองที่ดี 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการฉีดวัคซีน 

ป้องกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ ายา 
พ่นหมอกควันและ 
ทรายอะเบท วัคซีนป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆฯลฯ อยู่ใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) หน้า 74 
ข้อ 188 

10,000.- 
 

 

อบต.โคกสูง ส านักปลัด 
-แผนงาน 
สาธารณสุข 

 

           

2. โครงการพ่นหมอก 
ควัน/หยอดสารเคมี
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ ายา 
พ่นหมอกควันและ หยอด
สารเคมีป้องกันโรค
ไข้เลือดออก อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) หน้า 74 
ข้อ 188 

43,000.- 
 

 

อบต.โคกสูง ส านักปลัด 
-แผนงาน 
สาธารณสุข 
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   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
   แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 4 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารบ้านเมืองที่ดี 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3. โครงการ จัดซื้อ

วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือ การแพทย ์

จัดซื้อน้ ายาพ่นหมอก
ควันและทรายอะเบท 
วัคซีน ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า รวมถึงวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ อยู่
ในแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
(2561-2565) หน้า 
74 ข้อ 190 

193,000.- อบต.โคกสูง ส านักปลัด 
-แผนงาน 
สาธารณสุข 

 

           

4. โครงการ
ปฏิบัติงาน ด้าน
การแพทย ์
ฉุกเฉินและกู้ภัย 
อบต.โคกสูง 

เพื่อด าเนินงานตาม
โครงการปฏิบัตงิานด้าน 
การแพทย์ฉุกเฉิน  
อยู่ในอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (2561-
2565) หน้า 74 ข้อ 
187 

642,000.- อบต.โคกสูง ส านักปลัด 
-แผนงาน 
สาธารณสุข 

            

รวม  4  โครงการ 835,000.-               
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       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
   แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 4 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารบ้านเมืองที่ดี 
2.4 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการอุดหนุน

เหล่ากาชาด
จังหวัดบุรรีัมย ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรรีัมย ์
อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (2561-
2565) หน้า 67 ข้อ 
159 

10,000.- อบต.โคกสูง กองการ
สวัสดิการ 
-แผนงาน สังคม
สงเคราะห ์

 

           

2. โครงการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก(Inkjet 
Printer)ส าหรับ
กระดาษ A3 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer)ส าหรบั
กระดาษ A3 
ไว้ใช้ในงานกองการ
สวัสดิการ 
 

6,300.- อบต.โคกสูง กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

            

รวม  4  โครงการ 16,300.-               
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        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
   แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 4 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารบ้านเมืองที่ดี 
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการจัดซื้อ

กล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอล ความ
ละเอียด 20 
ล้านพิกเซล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
ความละเอียด 20 ล้าน
พิกเซล 
 

20,000 อบต.โคกสูง กองช่าง 
-แผนงานเคหะ
และชุมชน 

 

           

2. โครงการจัดซ้ือ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กส าหรับงาน
ประมวลผล 

เพื่อจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
ส าหรับงานประมวลผลไว้
ใช้ในส านักงานและกิจการ
ต่างๆของส านักปลัด  

22,0๐๐.- อบต.โคกสูง กองช่าง 
-แผนงานเคหะ
และชุมชน 

            

รวม  2  โครงการ 42,000.-               

 
 
 
 
 

 
 



32 

 

      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
   แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 4 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารบ้านเมืองที่ดี 
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการ

ฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่คนพิการ
และผู้ดูแลคน
พิการในต าบล
โคกสูง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่คน
พิการและผู้ดูแลคน
พิการในต าบลโคกสูง 
อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (2561-
2565) หน้า 71 ข้อ 
175 

15,000.- อบต.โคกสูง กองการ
สวัสดิการ 
-แผนงาน สร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 

           

2. โครงการเยาวชน
ต้นแบบคุณธรรม 
จริยธรรมน้อมน า
เศรษฐกจิ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เยาวชนต้นแบบ
คุณธรรม จริยธรรม
น้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ
อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (2561-
2565) หน้า 72 ข้อ 
179 

30,000.- อบต.โคกสูง กองการ
สวัสดิการ 
-แผนงาน สร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
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        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
   แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 4 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารบ้านเมืองที่ดี 
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3. โครงการรกัจริง

รอไวใส่ใจ
ป้องกันโรคเอดส ์
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการรกัจริงรอไวใส่
ใจป้องกันโรคเอดส ์
อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (2561-
2565) หน้า 71 ข้อ 
174 

10,000.- อบต.โคกสูง กองการ
สวัสดิการ 
-แผนงาน สร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 

           

4. โครงการสง่เสรมิ
กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
วิสาหกจิชุมชน
ในต าบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนในต าบล  
อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (2561-
2565) หน้า 72 ข้อ 
178 

50,000.- อบต.โคกสูง กองการ
สวัสดิการ 
-แผนงาน สร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

            

 
 
 
 
 



34 

 

       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
   แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 4 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารบ้านเมืองที่ดี 
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5. โครงการสง่เสรมิ

ผู้สงูอายุเข้า
ปฏิบัติธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ผู้สงูอายุเข้าปฏิบัติธรรม 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(2561-2565) หน้า 68 
ข้อ 161 

100,000.- อบต.โคกสูง กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 

           

6. โครงการสง่เสรมิ
พัฒนากลุ่ม
อาชีพสตรีต าบล
โคกสูง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมพฒันากลุ่มอาชีพ
สตรีต าบลโคกสูงอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(2561-2565) หน้า 70 
ข้อ 169 

10,000.- อบต.โคกสูง กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

            

7. โครงการสง่เสรมิ
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สงูอายุ/ผู้
พิการ/ผู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผูป้่วย
เอดส ์
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(2561-2565) หน้า 68 
ข้อ 160 

40,000.- อบต.โคกสูง กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
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      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
   แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 4 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารบ้านเมืองที่ดี 
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8. โครงการอุดหนุน

กลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (2561-2565) 
หน้า 72 ข้อ 178 

60,000.- อบต.โคกสูง กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 

           

รวม  8  โครงการ 315,000.-               
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      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
   แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 4 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบรหิารบ้านเมืองที่ดี 
2.7 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการ

สงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพผู้สงูอายุ 

ด าเนินงานตาม 
โครงการสงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพผู้สงูอายุ 

8,868,000.- อบต.โคกสูง กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงาน 
งบกลาง 

 

           

2. โครงการ
สงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพคนพิการ 

ด าเนินงานตาม 
โครงการสงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพคนพิการ  

2,851,200.- อบต.โคกสูง กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงาน 
งบกลาง 

            

3. โครงการ
สงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

ด าเนินงานตาม 
โครงการสงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

60,000.- อบต.โคกสูง กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงาน 
งบกลาง 

            

รวม  3  โครงการ 11,779,200.-               
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       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
   แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 4 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและสง่เสรมิศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน   
3.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. 

 
โครงการพัฒนา
บุคลากรทางศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการพัฒนา
บุคลากรทางศึกษา อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) 
หน้า 76 ข้อ 195 

30,0๐๐.- อบต.โคกสูง กอง
การศึกษา 
-แผนงาน
การศึกษา 

 

 

           

2. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
  

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) 
หน้า  77 ข้อ 200 

839,38๐.- อบต.โคกสูง กอง
การศึกษา 
-แผนงาน
การศึกษา 

 

            

3. โครงการจัดซ้ือ
อาหารเสริม (นม) 

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)
ส าหรับเด็กนักเรียน
ประถมศึกษาและเด็กก่อน
เกณฑ์ และส าหรับเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
โคกสูง(โคกสูงคูขาด) 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) 
หน้า 78 ข้อ 207 

1,053,911.- 
 

 

โรงเรียน
ภายในเขต

ต าบลโคกสูง 
จ านวน 5 
โรงเรียน 

กอง
การศึกษา 
-แผนงาน
การศึกษา 
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        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
   แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 4 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและสง่เสรมิศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน   
3.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4. อุดหนุนค่าอาหาร

กลางวันส าหรับเด็ก
ประถมศึกษาและ
เด็กก่อนเกณฑ์ 

อุดหนุนงบประมาณ
รายจ่ายค่าอาหารกลางวัน 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) 
หน้า 78 ข้อ 205 

1,776,000.- 
 

 

โรงเรียน
ภายในเขต

ต าบลโคกสูง 
 

กอง
การศึกษา 
-แผนงาน
การศึกษา 

 

            

5. อุดหนุนโครงการ
แข่งขันกีฬากลุ่ม
โรงเรียนโคกสูง  

เพื่ออุดหนุนโครงการ
แข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน
โคกสูง อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-
2565)หน้า 80 ข้อ 214 

50,000.- 
 

 

โรงเรียน
ภายในเขต

ต าบลโคกสูง 
จ านวน 5 
โรงเรียน 

กอง
การศึกษา 
-แผนงาน
การศึกษา 

 

            

6. อุดหนุนโครงการ
จัดหาสื่อเรียนรู้
บุคลากร และ
อุปกรณ์การเรียน
การสอนให้แก่
โรงเรียนในเขต
ต าบลโคกสูง 

อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) 
หน้า 79 ข้อ 208 

150,000.- 
 

 

โรงเรียน
ภายในเขต

ต าบลโคกสูง  
จ านวน 5 
โรงเรียน 

 

กอง
การศึกษา 
-แผนงาน
การศึกษา 

 

            

รวม  6  โครงการ 3,899,291.-               

 
 



39 

 

        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
   แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 4 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและสง่เสรมิศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน   
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการแข่งขัน

กีฬาโคกสูงเกมส ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
แข่งขันกีฬาโคกสูงเกมส์
ชุมชน อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(2561-2565) หน้า 
79 ข้อ 209 

200,000 อบต.โคกสูง กอง
การศึกษา 
-แผนงาน การ
ศาสนาวัฒนา
ธรรมและ
นันทนาการ 

            

2. โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
จัดงานประเพณีลอย
กระทงชุมชน อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(2561-2565) หน้า 
79 ข้อ 211 

50,000.- อบต.โคกสูง กอง
การศึกษา 
-แผนงาน การ
ศาสนาวัฒนา
ธรรมและ
นันทนาการ 

            

3. โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ชุมชน อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(2561-2565) หน้า 
76 ข้อ 198 

60,000.- อบต.โคกสูง กองการ
สวัสดิการ 
-แผนงาน สร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

            



40 

 

        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
   แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 4 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและสง่เสรมิศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน   
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4. โครงการ

ประเพณีบญุ
พระเวส 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ประเพณีบญุพระเวส
ชุมชน อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(2561-2565) หน้า 
80 ข้อ 213 

10,000 อบต.โคกสูง กอง
การศึกษา 
-แผนงาน การ
ศาสนาวัฒนา
ธรรมและ
นันทนาการ 

            

5. โครงการ
ประเพณี
สงกรานต์รดน้ า
ขอพรผูสู้งอายุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ด าเนินการโครงการ อยู่
ในแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
(2561-2565) หน้า 
79 ข้อ 210 

50,000.- อบต.โคกสูง กอง
การศึกษา 
-แผนงาน การ
ศาสนาวัฒนา
ธรรมและ
นันทนาการ 

            

6. โครงการ
ประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ประเพณีแหเ่ทียน
พรรษา อยู่ในแผน 
พัฒนาท้องถ่ิน (2561-
2565) หน้า 79 ข้อ 
212 

50,000.- อบต.โคกสูง กองการ
สวัสดิการ 
-แผนงาน สร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

            

       



41 

 

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
   แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 4 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและสง่เสรมิศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน   
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7. โครงการ

ประเพณีและ
วัฒนธรรมของดี
เมืองหนองกี ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ประเพณีและวัฒนธรรม
ของดีเมืองหนองกี ่
อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (2561-
2565) หน้า 80 ข้อ 
216 

50,000.- อบต.โคกสูง กอง
การศึกษา 
-แผนงาน การ
ศาสนาวัฒนา
ธรรมและ
นันทนาการ 

            

8. โครงการ
ประเพณีข้ึนเขา
พนมรุ้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง 
อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (2561-
2565) หน้า 80 ข้อ 
215 

10,000.- อบต.โคกสูง กอง
การศึกษา 
-แผนงาน การ
ศาสนาวัฒนา
ธรรมและ
นันทนาการ 

            

รวม  8  โครงการ 480,000.-               
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
   แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 4 ด้านการพัฒนาอาชีพและสง่เสริมการเกษตร 
4.1 แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการสง่เสรมิ

การบ ารุงดิน
แบบเกษตร
อินทรีย ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริม
การบ ารุงดินแบบ
เกษตรอินทรีย ์
อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (2561-
2565) หน้า 82 ข้อ 
220 

15,000.- อบต.โคกสูง กอง
การเกษตร 
-แผนงาน 
การเกษตร 

            

2. โครงการสง่เสรมิ
การผลิตปุ๋ย
ชีวภาพและน้ า
หมักชีวภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยชีวภาพและ
น้ าหมักชีวภาพ 
อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (2561-
2565) หน้า 82 ข้อ 
222 

20,000.- อบต.โคกสูง กอง
การเกษตร 
-แผนงาน 
การเกษตร 
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   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
    แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
ข.ยุทธศาสตร์ อบต.โคกสงู ที่ 4 ด้านการพัฒนาอาชีพและสง่เสริมการเกษตร 
4.1 แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3. โครงการอนุรกัษ์ 

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ
สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี อพ.สธ.
(งานปกปัก
ทรัพยากร
ท้องถ่ิน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
อพ.สธ.(งานปกปัก
ทรัพยากรท้องถ่ิน) 
อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (2561-
2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
1/2563 หน้า 14 ข้อ 
47 

10,000.- อบต.โคกสูง กอง
การเกษตร 
-แผนงาน 
การเกษตร 

            

รวม  3  โครงการ 45,000.-               

 




