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ค าน า 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภารกิจหลักส าคัญในการ
บริการสาธารณะ พัฒนาท้องถ่ินให้มีความเจริญก้าวหน้า  ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้เกิด
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. 2562  ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ท าให้แนวทางการด าเนินงานมีความชัดเจนข้ึนในการปฏิบัติ รวมทั้งมีการประสานบูรณาการ 
การท างานกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

  ตุลาคม  2561 
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- แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
ส่วนท่ี 1 

1.1 บทน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 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 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 

 1. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะด าเนินการจริง ในปีงบประมาณ
นั้น ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. เพื่อใช้เป็นเอกสารส าคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้มีความสะดวกและชัดเจนใน
การด าเนินการต่างๆ 
 3. เพื่อความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
      ระเบียบการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน/
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
หน่วยงานต่างๆ 
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 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 4. เมื่อผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิน่ทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้เสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจ าก
หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน 
แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน 
และการประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท าดังนี้ 
 1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action plan) 
 2. จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
 3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ด าเนินงานจริง 
 4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการ
ด าเนินงานจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กจิกรรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
แห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบ
ได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอแบบ
บูรณาการ 
 

ขั้นตอนท่ี 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถ่ินที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงานแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 บทน า 
 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรมเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนท่ี 3 การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร
ท้องถ่ินเพื่อประกาศใช้  การประกาศแผนการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจดัท าประกาศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เรื่อง แผนการด าเนินงานของ(องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมือง



7 

 

พัทยา/องค์การบริหารส่วนต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบล) ประจ าปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้
สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

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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1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 

 1. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการด าเนินงาน เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาท้องถ่ิน 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและตอบสนองปัญหา
ของท้องถ่ิน 
 3. ท าให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
 4. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะด าเนินการกิจกรรมหรือมีโครงการ
พัฒนาอะไรในพื้นที่บ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
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      สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 

ล าดับท่ี แผนงาน โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณตามข้อบัญญัติ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

หมายเหต ุ

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 760,000.- ส านักปลัด  

2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 125,000.- ส านักปลัด  

3 แผนงานสาธารณสุข 6 812,280.- ส านักปลัด  

4 แผนงานการเกษตร 3 50,000.- ส านักปลัด  

5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 10,000.- กองสวัสดิการสังคม  

6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 395,000.- กองสวัสดิการสังคม  

7 แผนงานงบกลาง 3 11,528,400.- กองสวัสดิการสังคม  

8 แผนงานการศึกษา 6 3,808,873.- กองการศึกษา  

9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

9 445,000.- กองการศึกษา  

10 -แผนงานเคหะและชุมชน 3 196,000.- กองช่าง  

11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 3,804,000.- กองช่าง  

รวม 11 แผนงาน 60 21,934,553.-   
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการวัน

ส าคัญของ
ชาติ  

ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการวันส าคัญของ
ชาติ เช่น วันปิยมหาราช วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯลฯ  
 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) หน้า 54 

30,000.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 

-แผนงาน
บรหิารงานทั่วไป 
(2) 
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2 โครงการ
เลือกตั้งทั่วไป
หรือเลือกตั้ง
ซ่อม  

ด าเนินการจัดการเลือกตั้งทั่วไป
หรือเลือกตั้งซ่อม 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) หน้า 54 

400,000.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 
-แผนงาน
บรหิารงานทั่วไป 
(2) 

            

3 โครงการ 
อบต. 
เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 
ต าบลโคกสูง  

ด าเนินงานตามโครงการอบต.
เคลื่อนที่พบประชาชน ต าบลโคก
สูง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) หน้า 55 

30,000.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 

-แผนงาน
บรหิารงานทั่วไป 
(2) 

 
 

            

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการจัด

ฝึกอบรมคุณธรรม  
จริยธรรมบุคลากร
ท้องถิ่น 

ด าเนินงานตามโครงการจัด
ฝึกอบรมคุณธรรม  
จริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) หน้า 55 

30,000.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 

-แผนงาน
บรหิารงาน
ทั่วไป 
(2) 
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5 โครงการทัศนศึกษา
ดูงาน  

ด าเนินงานตามโครงการ
ทัศนศึกษาดูงาน 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) หน้า 55 

210,000.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 

-แผนงาน
บรหิารงาน
ทั่วไป 
(2) 

            

6 โครงการประชุม
ประชาคมจัดท า/
ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ด าเนินงานตามโครงการ
ประชุมประชาคมจัดท า/
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) หน้า 55 

15,000.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 
-แผนงาน
บรหิารงาน
ทั่วไป 
(2) 
 

            

7 อุดหนุนโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการฯ อยู่ในเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) ครั้งที่ 5 
หน้า 17 

30,000.- อบต. 
ท่าโพธ์ิชัย 

 
ส านักปลัด--

แผนงาน
บรหิารงาน
ทั่วไป 
(2) 
 

            

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ล าดั
บที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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8 อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอหนองก่ี
ตามโครงการรัฐพิธี  

ด าเนินงานตาม
โครงการฯ  
อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
(2561-2564)  
หน้า 68 

15,000.- ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 
หนองก่ี 

 
ส านักปลัด 

--แผนงาน
บรหิารงาทัว่ไป 
(2) 

 
 

            

แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 8 โครงการ 760,000.-               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
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1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการ

ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด(รณรงค์ 
ลดละเลิก  
ยาเสพติดทุก
ชนิด) 

อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการฯ  
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(2561-2564)  
หน้า 41 

25,000.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 
-แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 
(1) 

 

            

10 อุดหนุนที่ท า
การปกครอง
อ าเภอหนองก่ี
ตามโครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด  

อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการฯ อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  
หน้า 67 
 

30,000.- ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 
หนองก่ี 

 
ส านักปลัด 

-แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 
(1) 

 

            

11 โครงการ 7 วัน
ปลอดภัยไร้
อุบัติเหตุ  

ด าเนินงานตามโครงการ 7 วัน
ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ  อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-
2564) หน้า 39 

70,000.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 

-แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 
(1) 

 

            

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  รวม 3 โครงการ 125,000.-               

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการฉีด

วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัข
บ้า 

ด าเนินงานตามโครงการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) หน้า 41 

10,000.- อบต.โคกสูง ส านักปลัด 
-แผนงาน
สาธารณสุข 
(1) 

            

13 โครงการพ่น
หมอกควัน/
หยอด
สารเคมี
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ด าเนินงานตามโครงการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) หน้า 41 

43,000.- อบต.โคกสูง ส านักปลัด 
-แผนงาน
สาธารณสุข 
(1) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดั
บที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ
. 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการ 
จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

จัดซ้ือน้ ายาพ่นหมอก
ควันและทรายอะเบท 
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า  รวมถึงวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆฯลฯ 
อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (2561-
2564) หน้า 77 

175,280.- อบต.โคกสูง ส านักปลัด 
-แผนงาน
สาธารณสุข 
(1) 

            

15 โครงการคัดแยกขยะ
ในชุมชน 

ด าเนินงานตาม
โครงการฯ 
อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (2561-
2564) หน้า 40 

20,000.- อบต.โคกสูง ส านักปลัด 
-แผนงาน
สาธารณสุข 
(1) 

            

16 โครงการปฏิบัติงาน ด าเนินงานตาม 404,000.- อบต.โคกสูง ส านักปลัด 
-แผนงาน
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ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โครงการปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (2561-
2564) หน้า 41 

สาธารณสุข 
(1) 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ล าดั
บที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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 อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุน  
หมู่ที่ 1-8 ตาม 
โครงการฯ อยู่ใน
เพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (2561-
2564) ครั้งที่ 4      
หน้า 1-6 

160,000.- อบต.โคกสูง ส านักปลัด 
-แผนงาน
สาธารณสุข 
(2) 

            

แผนงานสาธารณสุข รวม 6 โครงการ 812,280.-               
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    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพและการส่งเสริมการเกษตรกรรม 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

18 โครงการส่งเสริม
การบ ารุงดิน
แบบเกษตร
อินทรีย์  

ด าเนินงานตาม 
โครงการส่งเสริมการบ ารุงดินแบบ
เกษตรอินทรีย์ อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  
หน้า 66 

15,000.- อบต.โคก
สูง 

ส านักปลัด 

-แผนงาน
การเกษตร 
(4) 
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19 โครงการส่งเสริม
การแปรรูป
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

ด าเนินงานตาม 
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุเข้าวัด
ปฏิบัติธรรม อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  
หน้า 65 

15,000.- อบต.โคก
สูง 

ส านักปลัด 

-แผนงาน
การเกษตร 

(4) 

            

20 โครงการส่งเสริม
การผลิตปุ๋ย
ชีวภาพและน้ า
หมักชีวภาพ 

ด าเนินงานตาม 
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพและน้ าหมักชีวภาพอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(2561-2564) หน้า 66 

20,000.- 
 

 

อบต.โคก
สูง 

ส านักปลัด 

-แผนงาน
การเกษตร 

(4) 

            

แผนงานการเกษตร รวม  3  โครงการ 50,000.-               

 
 
 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ล าดั
บที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 โครงการอุดหนุน
ส านักงานเหล่ากาชาด

อุดหนุนส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ อยู่

10,000.- อบต.โคกสูง กอง
สวัสดิการ
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จังหวัดบุรีรัมย์ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  
หน้า 69 

สังคม 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
(2) 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ รวม  1  โครงการ 10,000.-               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ล าดั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 
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บที ่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลใน
ครอบครัว  

ด าเนินงานตาม 
โครงการฯ อยู่ในเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) ครั้งที่ 2
หน้า 8 

15,000.- อบต.โคกสูง กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
(2) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

23 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ด าเนินงานตาม 
โครงการฯ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี(2561-2564) หน้า 57 

30,000.- อบต.โคกสูง กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน (2) 

            

24 โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

ด าเนินงานตาม 
โครงการฯ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) หน้า 57 

50,000.- อบต.โคกสูง กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน (2) 

            

25 โครงการส่งเสริม
พัฒนากลุ่มอาชีพสตรี
ต าบลโคกสูง  

ด าเนินงานตาม 
โครงการฯ อยู่ในเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(2561-2564) ครั้งที่ 2
หน้า 8 

20,000.- อบต.โคกสูง กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน (2) 

            

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ล าดั
บที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์แสดง
ผลิตภัณฑ์และกลุ่ม
อาชีพต าบลโคกสูง  

ปรับปรุงอาคารศูนย์แสดง
ผลิตภัณฑ์และกลุ่มอาชีพ 
ต าบลโคกสูง อ าเภอหนองก่ี 
จังหวัดบุรีรัมย์  บ้านคูขาด  หมู่
ที ่2 
-ปรับปรุงอาคารเดิม
ขนาด 6x15 เมตร พร้อมต่อเติม
ด้านหน้าอาคาร 
ขนาด 3x21 เมตร คิดเป็นเงินงบ 
ประมาณ 250,000.-บาท 
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้ง
ที ่2 หน้า 2 อยู่ในเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-

2564) ครั้งที ่2 หน้า 2 

250,000.- อบต.โคกสูง กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
(2) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

27 โครงการอุดหนุน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ด าเนินงานตาม 
โครงการฯ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(2561-2564) หน้า 69 

30,000.- อบต.โคกสูง กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
(2) 

            

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 6 โครงการ 395,000.-               
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ล าดั
บที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

ด าเนินงานตาม 
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) หน้า 59 

7,599,600.- อบต.โคกสูง กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานงบ
กลาง 
(2) 

            

29 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

ด าเนินงานตาม 
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) หน้า 59 

3,868,800.- อบต.โคกสูง กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานงบ
กลาง 
(2) 

            

30 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

ด าเนินงานตาม 
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

60,000.- อบต.โคกสูง กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานงบ
กลาง 
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ปี (2561-2564) หน้า 59 (2) 

แผนงานงบกลาง รวม 3 โครงการ 11,528,400.-               

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

3.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

ภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

ด าเนินงานตามโครงการฯ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  
หน้า 61 

15,000.- อบต.โคกสูง  
กองการ 
ศึกษาฯ 
-แผนงาน
การศกึษา 
(3) 

            

32 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  

จ่ายค่าอาหารกลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง 
(โคกสูงคูขาด)  
จ านวน 108 คน  
คนละ 20บาท/
วัน จ านวน 245 วัน  
เป็นเงิน 529,200 บาท   
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

712,800.- โรงเรียน
ภายในเขต

ต าบลโคกสูง 

 
กองการ 
ศึกษาฯ 
-แผนงาน 
การศกึษา 
(3) 
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ปี (2561-2564) หน้า 61 
-เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
จ านวน 108 คน คน
ละ 1,700  เป็น
เงิน 183,600 บาท 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปี (2561-2564) หน้า 62  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

3.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

อาหารเสริม(นม)  
ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม
(นม) ส าหรับเด็กนักเรียน
ประถมศึกษาและเด็กก่อน
เกณฑ์  และส าหรับเด็ก
เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด) 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) หน้า 70  

1,073,073.- โรงเรียน
ภายในเขต

ต าบลโคกสูง 
จ านวน 5 
โรงเรียน 

 
กองการ 
ศึกษาฯ 
-แผนงาน
การศกึษา 
(3) 
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34 อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันส าหรับ
เด็กประถมศึกษา
และเด็กก่อนเกณฑ์   

อุดหนุนงบประมาณจ่าย
ค่าอาหารกลางวัน อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  
หน้า 69 

1,808,000.- โรงเรียน
ภายในเขต

ต าบลโคกสูง 

 
กองการ 
ศึกษาฯ 
-แผนงาน
การศกึษา 
(3) 
 

            

35 อุดหนุนโครงการ
แข่งขันกีฬากลุ่ม
โรงเรียนโคกสูง  

อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการฯ อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  
หน้า 71 

50,000.- โรงเรียน
ภายในเขต

ต าบลโคกสูง 

 
กองการ 
ศึกษาฯ 
-แผนงาน
การศกึษา 
(3) 
 

            

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

3.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

จัดหาสื่อการ
เรียนรู้ บุคลากร 

อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการฯ อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

150,000.- โรงเรียน
ภายในเขต

ต าบลโคกสูง 

 
กองการ 
ศึกษาฯ 
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และอุปกรณ์การ
เรียนการสอน
ให้แก่โรงเรียนใน
เขตต าบลโคกสูง  

ปี (2561-2564)  
หน้า 70 

จ านวน 5
โรงเรียน 

-แผนงาน
การศกึษา 
(3) 
 

แผนงานการศึกษา  รวม  6  โครงการ 3,808,873.-               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

3.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

ด าเนินงานตามโครงการ
แข่งขันกีฬาโคกสูงเกมส์ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  
หน้า 63 

200,000.- อบต.โคกสูง  
กองการ 
ศึกษาฯ 
-แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
(3) 

            

38 โครงการจัด
กิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา  

ด าเนินงานตามโครงการจัด
กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา เช่น วันมาฆบูชา 
วันวิสาขบูชา  
วันอาสาฬหบูชา  
วันออกพรรษา ฯลฯ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) หน้า 63 

5,000.- อบต.โคกสูง  
กองการ 
ศึกษาฯ 
-แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
(3) 
 

            

39 โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง  

ด าเนินงานตามโครงการ
โครงการจัดงานวันลอย
กระทง อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  
หน้า 64 

40,000.- อบต.โคกสูง  
กองการ 
ศึกษาฯ 
-แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
(3) 
 

            

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

3.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

เด็กแห่งชาติ 
ด าเนินงานตามโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  
หน้า 61 

40,000.- อบต.โคกสูง  
กองการ 
ศึกษาฯ 
-แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
(3) 

            

41 โครงการประเพณี
บุญพระเวส  

ด าเนินงานตามโครงการ
ประเพณีบุญพระเวส อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  
หน้า 65 

10,000.- อบต.โคกสูง  
กองการ 
ศึกษาฯ 
-แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
(3) 

            

42 โครงการประเพณี
สงกรานต์รดน้ าขอ
พรผู้สูงอายุ  

ด าเนินงานตามโครงการ
ประเพณีสงกรานต์รดน้ า
ขอพรผู้สูงอายุ 
 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  
หน้า 64 

40,000.- อบต.โคกสูง  
กองการ 
ศึกษาฯ 
-แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
(3) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

3.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

ประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

ด าเนินงานตามโครงการ
โครงการประเพณีแห่เทียน
พรรษา 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) หน้า 65 

50,000.- อบต.โคกสูง  
กองการ 
ศึกษาฯ 
-แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
(3) 

            

44 โครงการงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของดี
เมืองหนองก่ี  

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองก่ี ตามโครงการ
งานประเพณีและวัฒนธรรม
ของดีเมืองหนองก่ี 
 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) หน้า 71 

50,000.- อ าเภอ 
หนองก่ี 

 
กองการ 
ศึกษาฯ 
-แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
(3) 

            

45 โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้ง  

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการ
จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนม
รุ้ง  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (2561-2564) หน้า 71 

10,000.- จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 
กองการ 
ศึกษาฯ 
-แผนงานการ
ศาสนา
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วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
(3) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 รวม  9  โครงการ 

445,000.-               

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
อ าเภอหนอง
ก่ีขยายเขต
ไฟฟ้า  
บ้านสระ
ตะเคียน หมู่ 
7 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
หนองก่ีขยายเขต 
ไฟฟ้า  บ้านสระตะเคียน   
หมู่ 7 ต าบลโคกสูง  อ าเภอหนอง
ก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์  จากบริเวณบ้าน 
นายหอม  เดื่อไธสง  จุดสิ้นสุด   
บ้านนางยม  พรมน้ า  ความ
ยาว  200  เมตร  คิดเป็นเงิน
งบประมาณ  60,000.-บาท 
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) ครั้งที ่3 หน้า 25 

60,000.- บ้าน 
สระตะเคียน  

หมู่ 7 

 
กองช่าง 
-แผนงานเคหะ
และชุมชน 
(1) 

 
 

 

            

47 โครงการ
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
หนองก่ีขยายเขต 
ไฟฟ้า  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ 3 ต าบล
โคกสูง  อ าเภอหนองก่ี   

96,000.- บ้าน 
โนนสวรรค์ 

หมู่ 3 

กองช่าง 
-แผนงานเคหะ
และชุมชน 
(1) 
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ภูมิภาค
อ าเภอหนอง
ก่ีขยายเขต
ไฟฟ้า บ้าน
โนนสวรรค์ 
หมู่ 3 

จังหวัดบุรีรัมย์  จุดเร่ิมต้น บริเวณที่
นายค าปาน  สุภา จุดสิ้นสุด ที ่
นายวินัย  สุนทร ความยาว
รวม  320 เมตร  คิดเป็นเงิน
งบประมาณ  96,000.-บาท  
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) ครั้งที ่3 หน้า 22 

 

 
 

     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
อ าเภอหนอง
ก่ีขยายเขต
ไฟฟ้า  
บ้าน 
หนองนกเขา 
หมู่ที่ 8 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
หนองก่ีขยายเขต 
ไฟฟ้า บ้านหนองนกเขา  หมู่
ที ่ 8   ต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองก่ี   
จังหวัดบุรีรัมย์  จุดเร่ิมต้น ที่ดิน 
นายสุดใจ  สอนไธสง  จุดสิ้นสุด   
บริเวณที่ดินนายทว ี เดชด ี ความยาว
รวม  120 เมตร  คิดเป็นเงิน 
งบประมาณ  40,000.-บาท 
-อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) ครั้งที ่3 หน้า 26 

40,000.- บ้าน 
หนองนกเขา 

หมู่ที่ 8 

 
กองช่าง 
-แผนงานเคหะ
และชุมชน 
(1) 
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แผนงานเคหะและชุมชน รวม  3  โครงการ 196,000.-               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
บ้าน 
หนองหว้า 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  จุดเร่ิมต้นบ้าน 
นายภมร  เข็มโคตร  จุดสิ้นสุดวัดอรุณ
โพธิราษฎร์  ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  4  เมตร  ยาว  176  เมตร  
หนา 0.15  เมตร  คิดเป็นพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า  704   ตาราเมตร  

400,000.- บ้าน 
หนองหว้า 

หมู่ 6 

 
กองช่าง 
-แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
(1) 
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หมู่ 6 พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.50 เมตร  ทั้งสองข้างพร้อม
ปรบัเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย  ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ   
จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสูงก าหนด คิดเป็นเงิน 
งบประมาณ  400,000.-บาท  
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที ่3 
หน้า 16 

 

       
 
 
 
 
 
 

 

   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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50 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
บ้าน 
โนนสวรรค์ 
หมู่ 3 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  จุดเร่ิมต้นที่ดิน 
นายค าปาน  สุภา  จุดสิ้นสุด  ที่ดิน
นายค าปาน  สุภา  ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  4  เมตร  ยาว 177  เมตร  
 หนา 0.15 เมตร  คิดเป็นพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า  708  ตาราเมตร  พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.30 
 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้าย 
ประชาสัมพันธ์โครงการ   
จ านวน  1 ป้าย รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสูงก าหนด  คิดเป็นเงิน 
งบประมาณ 400,000.-บาท  
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที ่3  
หน้า 9 

400,000.- บ้าน 
โนนสวรรค์ 

หมู่ 3 

 
กองช่าง 
-แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
(1) 

 
 

            

 
 
 
 
 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
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1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
บ้าน 
สะเดาหวาน 
หมู่ 4 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  จุดเร่ิมต้น 
บ้านนาย
ปัญญา  จันทรสด  จุดสิ้นสุด  บ้าน
นายสุระเดช  ปะนามะทัง    
ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5  เมตร  ยาว  177  เมตร  
 หนา 0.15  เมตร 
คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  885  ตาราง
เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ  0.30 เมตร  ทั้งสองข้างพร้อม
ปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย 
ติดตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน     1 ป้าย  
รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง
ก าหนด  คิดเป็นเงิน
งบประมาณ  500,000.-บาท  
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที ่3 หน้า 10 

500,000.- บ้าน 
สะเดาหวาน 

หมู่ 4 

 
กองช่าง 
-แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
(1) 

 
 

            

 
 
 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

ก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้าน
โคกสูง หมู่ 1 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านโคก
สูง  หมู่  1  ต าบลโคกสูง 
อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์  
จุดเร่ิมต้นบ้าน 
นายสวาส  ชนะน้อย  จุดสิ้นสุดบ้าน
นางสีดา  พันธ์สวัสดิ์ 
ขนาดผิวจราจรลูกรังขนาด
กว้าง   4  เมตร  ยาว  222  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  คิดเป็น
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  178   
ลูกบาศก์เมตร พร้อมท าการปรับเกลี่ย
บดอัดแน่น  พร้อมวางท่อ 
ระบายน้ าคอนกรีต  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.30  เมตร   
จ านวน 5  ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ
ท่อเรียบร้อย  ติดตัง้ป้าย 
ประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย   
รายละเอียดตามรูปแบบ 
รายการที่องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสูงก าหนด  คิดเป็นเงิน 
งบประมาณ  72,000.-บาท 
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที ่3 หน้า 1 

72,000.- บ้านโคกสูง 
หมู่ 1 

 
กองช่าง 
-แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
(1) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

ก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้าน
โนนสมบูรณ์ 
หมู่ 5 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านโนน
สมบูรณ์  หมู่  5  ต าบล 
โคกสูง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัด
บุรีรัมย์ จุดเร่ิมต้นจากหลังคลองจัก
ราช  จุดสิ้นสุดที่ดินนายตา  แทน
นคร  ขนาดผิวจราจรลูกรังขนาด
กว้าง   3.5  เมตร  ยาว  2,210  เมตร
  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  คิดเป็น
ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า  1,160  ลูกบาศก์เมตร พร้อมท า
การปรับเกลี่ยบดอัดแน่น  ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอี
ยดตามรูปแบบรายการที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสูงก าหนด  คิด
เป็นเงินงบประมาณ  500,000.-บาท 
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที ่3 หน้า 12 

500,000.- บ้าน 
โนนสมบูรณ์ 

หมู่ 5 

 
กองช่าง 
-แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
(1) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

ลอกสระ
หนองหัวช้าง 
บ้านโคกสูง 
หมู่ 1 

ขุดลอกสระหนองหัวช้าง  บ้านโคก
สูง  หมู่  1  ต าบลโคกสูง อ าเภอหนอง
ก่ี จังหวัดบุรีรัมย์  
สภาพเดิม  ฝั่งทิศใต้ขนาด
กว้าง  15  เมตร  ยาว  150  เมตร   
ลึกเฉลี่ย  1.50  เมตร ด าเนินงาน
ใหม่ ขุดลอกพร้อมขนดินทิ้ง 
ขนาดกว้าง  15  เมตร   
ยาว  150  เมตร   
ลึกเพ่ิม  2.50  เมตร   
รวมลึก  4  เมตร  ปริมาณดิน
ขุด  5,625   ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งพ้ืนที่
ด าเนินการเรียบร้อย ติดตัง้ป้าย 

280,000.- 
 

 

 

 

 

บ้านโคกสูง 
หมู่ 1 

 
กองช่าง 
-แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
(1) 
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ประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามรูปแบบ 
รายการที่องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสูงก าหนด  
คิดเป็นเงินงบประมาณ  280,000.-
บาท 
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที ่3 หน้า 1 

 
 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

ซ่อมแซม
ถนนพร้อมลง
ลูกรังถนน 
บ้าน 
สระตะเคียน 
หมู่ 7 

ซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรังถนน บ้าน
สระตะเคียน   
หมู่  7  ต าบลโคกสูง   
อ าเภอหนองก่ี  จังหวัด
บุรีรัมย์  จุดเร่ิมต้นที่ดิน 
นายค าหมั่น  จอดนอก  จุดสิ้นสุดที่ดิน
นางกลิ้ง  หินภู  ขนาดผิว 
จราจรลูกรังขนาดกว้าง   4  เมตร  
ยาว  1,050  เมตร  หนาเฉลี่ย 

250,000.- บ้าน 
สระตะเคียน 

หมู่ 7 

 
กองช่าง 
-แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
(1) 
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0.15  เมตร  คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า  630  ลูกบาศก์เมตร   
พร้อมท าการปรับเกลี่ยอัดแน่น  ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย   
รายละเอียดตามรูปแบบรายการที ่
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง
ก าหนด  คิดเป็นเงิน
งบประมาณ  250,000.-บาท 
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที ่3  
หน้า 18 

 
 
 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

ซ่อมแซม
ถนนพร้อมลง

ซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรังถนนบ้าน
คูขาด  หมู่  2   
ต าบลโคกสูง อ าเภอหนองก่ี  จังหวัด
บุรีรัมย์  จุดเร่ิมต้นบ้าน 

500,000.- บ้านคูขาด .
หมู่ 2 

 
กองช่าง 
-แผนงาน
อุตสาหกรรม
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ลูกรังถนน
บ้านคูขาด 
หมู่ 2 

นายประยุทธ หงวนไธสง  จุดสิ้นสุด
ที่ดินนายสมศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์  
ขนาดผิวจราจรลูกรังขนาด
กว้าง   4  เมตร  ยาว  2,100   เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  คิดเป็น
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  1,260   
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมท าการปรับเกลี่ย
อัดแน่น  ติดตั้งป้าย 
ประชาสัมพันธ์โครงการ   
จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตาม 
รูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสูงก าหนดคดิ 
เป็นเงินงบประมาณ  500,000.-บาท 
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที ่3 หน้า 5 

และการโยธา 
(1) 

 
 

 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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57 โครงการ
ซ่อมแซม
ถนนพร้อมลง
ลูกรังถนน
บ้านโคกสูง 
หมู่ 1 

ซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรังถนนบ้าน
โคกสูง  หมู่  1   
ต าบลโคกสูง อ าเภอหนองก่ี  จังหวัด
บุรีรัมย์  จุดเร่ิมต้นที่ดิน 
นายใส  ยิ้มผ ุ จุดสิ้นสุดทีด่ินนาย
พอน  ตับไธสง  ขนาดผิวจราจร 
ลูกรังขนาดกว้าง   4  เมตร   
ยาว  1,065   เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร   
คิดเป็นปริมาณลกูรังไม่น้อย
กว่า  639 ลูกบาศก์เมตร   
พร้อมท าการปรับเกลี่ยบดอัดแน่น   
ติดตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย   
รายละเอียด 
ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสูงก าหนด  
คิดเป็นเงินงบประมาณ  254,000.-
บาท 
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที ่3 หน้า 3 

254,000.- บ้านโคกสูง 
หมู่ 1 

 
กองช่าง 
-แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
(1) 

 
 

            

 
 
 
 

 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

ติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่าง
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
บ้าน 
โนนสมบูรณ์ 
หมู่ 5 

ติดตัง้โคมไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย ์  
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ต าบลโคก
สูง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์   
ติดตัง้โคมไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย ์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  
จ านวน 3 ต้น ติดตัง้ป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  
รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
ก าหนด คิดเป็นเงิน
งบประมาณ 162,000.-บาท  
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที ่3  
หน้า 15 

162,000.- 
 

 

 

บ้าน 
โนนสมบูรณ์ 

หมู่ 5 

 
กองช่าง 
-แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
(1) 

 
 

            

 

 
 
 
 
 
 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

ติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่าง
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
บ้านสระ
ตะเคียน หมู่ 
7 

ติดตัง้โคมไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย ์  
บ้านสระตะเคียน หมู่ 7  
ต าบลโคกสูง อ าเภอหนองก่ี  
จังหวัดบุรีรัมย์   
ติดตัง้โคมไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย ์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  
จ านวน 5 ต้น ติดตัง้ป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  
รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
ก าหนด คิดเป็นเงิน
งบประมาณ 270,000.-บาท   
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที ่3  
หน้า 19  และ หน้า 20 

270,000.- บ้าน 
สระตะเคียน 

หมู่ 7 

 
กองช่าง 
-แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
(1) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

ติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่าง
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
บ้าน 
หนองนกเขา 
หมู่ 8 

โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทติย ์  
บ้านหนองนกเขา หมู่ 8 ต าบลโคก
สูง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์   
ติดตัง้โคมไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย ์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  
จ านวน 4 ต้น ติดตัง้ป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  
รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
ก าหนด คิดเป็นเงิน
งบประมาณ 216,000.-บาท 
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที ่3  
หน้า 20 

216,000.- บ้าน 
หนองนกเขา 

หมู่ 8 
 

 

 

 

  

 
กองช่าง 
-แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
(1) 

 
 

            

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม  12  โครงการ 3,804,000.-               
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รวม  11 แผนงาน จ านวน  60  โครงการ 21,934,553.-               

 
 

 
 

    การจัดท างบประมาณ  

ผู้บริหาร  อบต.โคกสูง  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ   เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2561   โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ   จ านวน  60  โครงการ    

งบประมาณ   21,934,553.- บาท  

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

ด้านเมืองน่าอยู่ 47 8,242,000.- 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 19 11,889,000.- 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 15 4,477,807.- 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมการเกษตร 4 50,000.- 

รวม 85 24,658,807.- 

 


