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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน 
เรื่อง    แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

********************************* 
  ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน  ได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่านได้พิจารณา
ร่างแผนด าเนินงาน ฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.2564   
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 (2)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน  จึง
ประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่านและสามารถดูรายละเอียดได้ท่ี www.kokwan.go.th  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
                

            (นายวินัย  ทับอุดม) 
                 ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ค าน า 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 26 (2)  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วน
ภูมิภาค  รฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
นั้น  การด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน
และบูรณาการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการ
ด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
 

  ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของ
การจัดท าแผนการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 

                
          ส านักปลัด 
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   ส่วนที่ 1 
 บทน า 

 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 26 (2)   ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงานให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจ่ายจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานหรือโครงการ
จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  ส าหรับแผน
ด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณนั้น  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการมีการ
ประสานและบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง  ๆของแผนงาน/โครงการในการด าเนินงาน 
 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  การจัดท าแผนด าเนินงาน มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
  1. เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบู รณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน 
  4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานเมื่อส้ินปีงบประมาณอัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  5. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12  ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีข้ันตอน  ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการ 
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ี
ต้องการด าเนินการในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วจัดท าแผนด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 2   
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
เป็นแผนด าเนินงาน  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศเพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
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ขั้นตอนที่ 3  
  จัดท าแผนด าเนินงานให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจ่ายจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานหรือโครงการ
จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   
 
  จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิ ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ของแผนการด าเนนิงาน  มดีงันี้ 
  1. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน เป็นไปตาม
เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว ้

2. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
  3. เป็นแนวทางในการใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
  4. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 
  5. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

รวบรวมโครงการ/กจิกรรม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หน่วยงานอื่น ๆ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถ่ิน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถิน่ให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช ้

 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
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  6. ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
  7. สามารถติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้
งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด   
  8. เป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีเมื่อส้ินปีงบประมาณอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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ส่วนที่ 2  

 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน/กิจกรรม
และงบประมาณ 

 
 
 
 

แผนการด าเนินงาน   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 



 

                                                                                                                      แบบ ผด. 01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ                                                                        

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

    

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) ของ
โครงการ
ท้ังหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
(%)  ของ

งบประมาณ
ท้ังหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 35.29 2,980,800 50.15 กองช่าง 

รวม 12 35.29 3,875,000 50.15  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร      
   2.1 แผนงานการเกษตร 2 5.88 40,000 0.67 ส านักปลัด 

รวม 2 5.88 40,000 0.67  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต      
    3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 5.88 130,000 2.19 ส านักปลัด 
    3.2 แผนงานการศึกษา 1 2.94 784,300 13.19 กองการศึกษา 
    3.3 แผนงานสาธารณสุข 1 2.94 150,000 2.52 ส านักปลัด 
    3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 23.53 155,000 2.61 กองสวัสดิการ 
    3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 8.82 225,000 3.79 กองการศึกษา 

รวม 15 44.12 1,444,300 24.30  
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แบบ ผด. 01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

    

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) ของ
โครงการ
ท้ังหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
(%)  ของ

งบประมาณ
ท้ังหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม      
   4.1 แผนงานการเกษตร 2 5.88 65,000 1.10 ส านักปลัด 

รวม 2 5.88 65,000 1.10  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี      
   5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 8.82  520,000 8.75 ส านักปลัด 

รวม 3 8.82 520,000  8.75  
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                                                         แบบ ผด.02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน/กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกวา่น  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 1 บ้านโคกว่าน  

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม.  
ยาว 91 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 455 ตร.ม.ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. (ตามแบบและ
ประมาณการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกว่าน)  

 227,600  ต่อจากเดิมเส้นศาล
ตา-บ้านโคกยาว 

กองช่าง    / / / /      

2 โครงการวางท่อระบาย
น้ าตัว U หมู่ที่ 2 บ้าน
โคกว่าน 

รางระบายน้ าตัว U ยาว 96 ม. วาง
ท่อระบายน้ า คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จ านวน 
8 ม. ระยะรวม 103 ม. (ตามแบบ
และประมาณการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกว่าน)  

215,000  (เส้นบ้านนายลบ) กองช่าง    / / / /      

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 3 บ้านโคกสระ 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.1
5 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 600 ตร.ม.ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. (ตามแบบและ
ประมาณการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกว่าน)  

290,300 ต่อจากเดิมเส้นข้าง
วัดโคกว่าน – คลอง

มะกอก 

กองช่าง    / / / /      
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                                                         แบบ ผด.02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน/กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกวา่น  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 4 บ้านหนองถนน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว  
150 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 600 ตร.ม.ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. (ตามแบบและ
ประมาณการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกว่าน)  

 290,300  เส้นศาลา SML ไป
บ้านนายประสาน  

จันทร์อยู่จริง 

กองช่าง    / / / /      

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 5 บ้านสมจิต 

ขนาดผิวไหล่ทางข้างล่ะ  1.60 ม.  
ยาว 206 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 329.60 ตร.
ม.  (ตามแบบและประมาณการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน)  

 161,600  เส้นกลางหมู่บ้านไป
ถนนรอบนอกทิศใต้ 

กองช่าง    / / / /      

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 5 บ้านสมจิต 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 ม.  
ยาว 35 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 87.50 ตร.
ม. (ตามแบบและประมาณการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน)  

 161,600  เส้นบ้านนาง
เพียร บวรชาติ 

กองช่าง    / / / /      

7 โครงการวางท่อระบาย
น้ าตัว U หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองหมี 

รางระบายน้ าตัว U ยาว 103 ม.  
วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จ านวน 
20 ม. ระยะรวม 123 ม. (ตาม
แบบและประมาณการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกว่าน)  

 241,000  เส้นบ้านนายเสนอ  
สุโขพันธ์ – นาย 

บุญช่วย  มุยปอง  

กองช่าง    / / / /      
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                            แบบ ผด.02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน/กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกวา่น  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 7 บ้านหนองหมี 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว  
120 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 600 ตร.ม.ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. (ตามแบบและ
ประมาณการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกว่าน)  

 299,000  เส้น รพ.สต.หนอง
หมี - ประปา 

กองช่าง    / / / /      

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 8 บ้านหนองตะครอง
น้อย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 ม.  
ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 607.50 ตร.ม.
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. (ตามแบบ
และประมาณการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกว่าน)  

 259,900  ต่อจากเดิมเส้นฝั่ง
ตะวันตก

หมู่บ้าน ซอยนาย 
อัมรินทร์  อิงแอน 

 

กองช่าง    / / / /      

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 9 บ้านโคกว่าน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว  
150 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 600 ตร.ม.ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. (ตามแบบและ
ประมาณการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกว่าน)  

 290,300  ต่อจากเดิมเส้นบ้าน
นางจันตกานต์ -
 สวนนางดวงฤดี 

กองช่าง    / / / /      

11 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าตัว U ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้าน
หนองหมี 

รางระบายน้ าตัว U ยาว 115 ม.  
วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จ านวน 
16 ม. ระยะรวม 131 ม. (ตาม
แบบและประมาณการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกว่าน)  

 266,000  ต่อจากเดิมเส้นบ้าน
นายวิมล  
ตุมผะกา - นายสุกรี  
 ผึ้งต้น  
 

กองช่าง    / / / /      
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                            แบบ ผด.02 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน/กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกวา่น  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค

. 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 11 บ้านหนองถนน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว  
150 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 600 ตร.ม.ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. (ตามแบบและ
ประมาณการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกว่าน)   

 290,300  ต่อจากเดิมเส้นบ้าน
นายสมใจ นันท์สุนี  
ไปสวนยาง 

กองช่าง    / / / /      
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                                                                                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน/กิจกรรมและงบประมาณ                                                            แบบ ผด.02 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกวา่น  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
2.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการฝึกอบรมการท า
เกษตรอินทรีย์/เกษตร
ผสมผสาน ตามหลัก
ทฤษฎีเกษตรพอเพียง 

จ่ายเป็นค่าป้ายไว
นิล ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ในการจัด
โครงการฝึกอบรมการท าเกษตร
อินทรีย์/เกษตรผสมผสาน ตามหลัก
ทฤษฎีเกษตรพอเพียง 

    20,000  อบต.โคกว่าน ส านักปลัด        / / / /  

2 โครงการฝึกอบรมการลด
ต้นทุนทางการเกษตร 

ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครื่องด่ืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ฯ ล ฯ ในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมการลดต้นทุนทาง
การเกษตร 

    20,000  อบต.โคกว่าน ส านักปลัด        / / / /  
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                                                         แบบ ผด.02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน/กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกวา่น  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต         

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
                  

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2565 
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 โครงการใหค้วาม
ช่วยเหลือหรือสงเคราะห์
ประชาชน 

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
พิบัติต่าง ๆ ฯ ล ฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๐c
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 100,000  ต าบลโคกว่าน ส านักปลัด / / / / / / / / / / / / 

1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล 

เพ่ือจ่ายค่าป้ายต่าง ๆ ค่าตอบแทน/
ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของ
พนักงาน วัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็น ฯ ล ฯ  

    30,000  ต าบลโคกว่าน ส านักปลัด    /   /      

 

3.2 แผนงานการศึกษา 
                  

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน,ค่า
จัดการเรียนการสอน,ค่าหนังสือ
เรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 785,300  ศพด. กองการศึกษา  / /     / / /   
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                                                                                                                                          แบบ ผด.02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน/กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกวา่น  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
3.3 แผนงานสาธารณสุข 

                  

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการป้องกันและ
ก าจัดโรคไข้เลือดออก 

ด าเนินโครงการป้องกันและก าจัด
โรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอก
ควันเพ่ือก าจัดยุงลาย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

 150,000  ต าบลโคกว่าน กองการศึกษา  / /     / / /   

 

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                  

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้พิการ 

ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯ ล ฯ ในการ
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ 

 15,000  อบต.โคกว่าน กองสวัสดิการ
สังคม 

        / / / / 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ 

ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯ ล ฯ โครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

 20,000  อบต.โคกว่าน กองสวัสดิการ
สังคม 

        / / / / 

3 โครงการสง่เสริมอาชีพ
กลุ่มสตรีในเขตต าบลโคก
ว่าน 

ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯ ล ฯ โครงการ
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีในเขตต าบล
โคกว่าน 

 20,000 อบต.โคกว่าน กองสวัสดิการ
สังคม 

        / / / / 
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                                                                                                                                          แบบ ผด.02 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน/กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกวา่น  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
               

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพการเพาะ
เห็ดฟางในตะกร้า 

ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯ ล ฯ โครงการ
ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการเพาะ
เห็ดฟางในตะกร้า 

 20,000  อบต.โคกว่าน กองสวัสดิการ
สังคม 

        / / / / 

5 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้สิทธิประโยชน์
ของผู้สูงอายุและผู้พิการ 

ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯ ล ฯ โครงการ
ฝึกอบรมให้ความรูส้ิทธิประโยชน์
ของผู้สูงอายุและผู้พิการ 

 20,000  อบต.โคกว่าน กองสวัสดิการ
สังคม 

        / / / / 

6 โครงการสง่เสริมอาชีพ
ให้กับผู้พิการและผู้ดูแลผู้
พิการ 

ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯ ล ฯ โครงการ
ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการและ
ผู้ดูแลผู้พิการ 

 20,000 อบต.โคกว่าน กองสวัสดิการ
สังคม 

        / / / / 

7 โครงการสง่เสริมอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ 

ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯ ล ฯ โครงการ
ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สงูอายุ 

 20,000 อบต.โคกว่าน กองสวัสดิการ
สังคม 

        / / / / 

8 โครงการอุ่นไอรัก ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯ ล ฯ โครงการ
อุ่นไอรัก 

 20,000 อบต.โคกว่าน กองสวัสดิการ
สังคม 

        / / / / 
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                                                                                                                                          แบบ ผด.02 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน/กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกวา่น  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

                  

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการแข่งขันกีฬา
ต าบล (โคกว่านเกมส์) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าคณะกรรมการตัดสิน
กีฬา  ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่า
เตรียมสนาม ค่าป้าย และค่า
ด าเนินการต่าง ๆ ฯ ล ฯ ในการ
แข่งขันกีฬาต าบล (โคกว่านเกมส์)  

 150,000  ต าบลโคกว่าน กองการศึกษา    / / /       

2 โครงการสง่นักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ละหานทรายสัมพันธ์
เกมส์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าคณะกรรมการตัดสิน
กีฬา  ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่า
เตรียมสนาม ค่าป้าย และค่า
ด าเนินการต่าง ๆ ฯ ล ฯ ในการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ละหานทรายสัมพันธ์เกมส์ 

    50,000  ต าบลโคกว่าน กองการศึกษา  / /          

3 โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์และค่าด าเนินการ
ต่าง ๆ ฯ ล ฯ ในการด าเนินโครงการ
สืบสานประเพณีลอยกระทง   

    25,000  ต าบลโคกว่าน กองการศึกษา  /           
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                                                                                                                                                                         แบบ ผด.02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน/กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกวา่น  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               
 4.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร                 

                  

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าต้นไม้ ค่าป้ายไว
นิล ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่า
วิทยากร ฯ ล ฯ ในการจัดโครงการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

    15,000  ต าบลโคกว่าน ส านักปลัด        / / / /  

2 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุ
กรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครื่องด่ืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ฯ ล ฯ ในการด าเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

    50,000  อบต.โคกว่าน ส านักปลัด        / / / /  
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                                                                                                                            แบบ ผด.02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน/กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกวา่น  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี               
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป                  
                     

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวิทยากร  
ค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืม ค่าจ้างเหมา
รถในการศึกษาดูงาน ค่าท่ีพัก ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯ ล ฯ ในการจัด
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน   

 200,000  อบต.โคกว่าน ส านักปลัด  / / / / /       

2 โครงการอบรมการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประโยชน์ทับซ้อนภาครัฐ 

ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหา ค่า
เครื่องด่ืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ฯ ล ฯ ในการด าเนินโครงการ
อบรมการป้องกันการทุจริตและ
ประโยชน์ทับซ้อนภาครัฐ ตาม 

20,000 อบต.โคกว่าน ส านักปลัด    / / /    / / / 

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกต้ัง 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกว่านและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกวาน 

 300,000  อบต. ส านักปลัด       / / / /   
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