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องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์



 

ค าน า 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภารกิจหลักส าคัญในการ
บริการสาธารณะ พัฒนาท้องถ่ินให้มีความเจริญก้าวหน้า  ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยให้ทุกส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วม
สร้าง ร่วมตัดสินใจในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในด้าน
ต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการ และส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดยุทธศาสตร์  
แนวทางการพัฒนาไว้ ในทางปฏิบัติ 

  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ท าให้แนวทางการด าเนินงานมีความชัดเจนข้ึนในการปฏิบัติ รวมทั้งมีการประสานบูรณาการ 
การท างานกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

งานนโยบายและแผน 
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  ตุลาคม  2560 
 

 



 

สารบัญ 
หน้า 

ส่วนท่ี ๑ บทน า 

- บทน า         1 
- วัตถุประสงค์         1 
- ข้ันตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน     2 
- ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน     3 

ส่วนท่ี ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม                 

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ               4 
- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ             38               



 

                          -1- 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
ส่วนท่ี   

 .  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 
 

 .2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 

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

 .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 
 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 4. เมื่อผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้เสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
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   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการ
ด าเนินงานจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
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 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าประกาศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เรื่อง แผนการด าเนินงานของ(องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมือง
พัทยา/องค์การบริหารส่วนต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบล) ประจ าปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้
สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
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จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 .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 
 
 

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

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
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      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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

ส าคัญของ
ชาต ิ 

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

30,000.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 
 

            

2 โครงการ
เลือกตั้ง
ทั่วไปหรือ
เลือกตั้งซ่อม  

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

400,000.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 

            

3 โครงการ 
อบต. 
เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 
ต าบลโคกสูง  

ด าเนินงานตามโครงการอบต.
เคลื่อนที่พบประชาชน ต าบล
โคกสูง อ าเภอหนองก่ี จังหวัด
บุรีรัมย์ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) หน้า 55 

30,000.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 
 

            



 

-5- 
      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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 โครงการทัศน

ศึกษาดูงาน  
ด าเนินงานตามโครงการทัศน
ศึกษาดูงาน 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) หน้า 55 

20,000.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 
 

            

5 โครงการ
ปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ  

ด าเนินงานตามโครงการ
ปกป้องสถาบันส าคัญของ
ชาติ  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (2561-2564) หน้า 55 

15,000.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 

            

6 โครงการ
ประชุม
ประชาคม
จัดท า/ทบทวน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

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

30,000.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 
 

            

7 โครงการจัดซ้ือ
เครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์  
 

จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
-ขนาด 3,000 ANSI Lumens 
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) หน้า 77 

33,000.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 
 

            

       



 

-6- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดั
บที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมา

ณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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 โครงการจัดซ้ือ
จอรับภาพ  ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุม 120 น้ิว  

จัดซ้ือจอรับภาพ  ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุม 120 น้ิว 
ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) หน้า 77 

10,400.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 
 

            

9 โครงการจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว)  

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
น้ิว) 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) หน้า 77 

16,000.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 

            

 0 อุดหนุนเทศบาลต าบล
ศาลเจ้าพ่อขุนศรี ตาม
โครงการด าเนินงานศูนย์
ข้อมูลข่าวสารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการฯ อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  
หน้า 68 

20,000.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 
 

            

 



 

-7- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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 อุดหนุนที่ท าการ

ปกครองอ าเภอ
หนองก่ีตามโครงการ
รัฐพิธี  

อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการฯ อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  
หน้า 68 

15,000.- ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 
หนองก่ี 

 
ส านักปลัด 
 

            

รวม      โครงการ 6 9,400.-               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                         -8- 
      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
1.2 แผนงานบริหารงานคลัง 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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 
ส าหรับงาน
ประมวลผล (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว)  

จัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 
ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (2561-2564)  
หน้า 77 

22,000.- อบต.โคกสูง กองคลัง             

2 โครงการจัดซ้ือ
เครื่องพิมพ์ 
 Multifuncion  
ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวด า 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ 
 Multifuncion ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLEDขาวด า  
ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (2561-2564)  
หน้า 77 

9,600.- อบต.โคกสูง กองคลัง             

รวม  2  โครงการ 3 ,600.-               



 

-9- 
      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLED 
ขาวด า 
(18 หน้า/นาที)  

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLED ขาว
ด า  (18 หน้า/นาที)  
ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  (2561-2564)  
หน้า 77 

3,300.- อบต.โคกสูง ส านักปลัด             

รวม     โครงการ 3,300.-               

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
-10- 

      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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 อุดหนุนที่ท าการ

ปกครองอ าเภอ
หนองก่ีตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  

อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการฯ อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  
หน้า 67 

30,000.- ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 
หนองก่ี 

 
ส านักปลัด 
 

            

2 โครงการ 7 วัน
ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ  

ด าเนินงานตามโครงการ 
7 วันปลอดภัยไร้
อุบัติเหตุ  อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  
หน้า 39 

70,000.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 
 

  
 

 

          

รวม  2  โครงการ  00,000.-               

 
 
 
 
 



 

-11- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
1.4 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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 โครงการโรงเรียน

ผู้สูงอายุ  
ด าเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  
หน้า 67 

50,000.- อบต.โคกสูง  
กองการ 
ศึกษาฯ 

 

            

2 โครงการอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรทาง
การศึกษา 

ด าเนินงานตามโครงการ
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา  
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  
หน้า 39 

20,000.- อบต.โคกสูง  
กองการ 
ศึกษาฯ 

 

            

3 โครงการจัดซ้ือ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว)  

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
น้ิว) 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) หน้า 77 

16,000.- อบต.โคกสูง กองการ 
ศึกษาฯ 

 

            



 

-12- 
     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
1.4 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา  

จ่ายค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดโคกสูง 
(โคกสูงคูขาด)  
จ านวน 111 คน คน
ละ 20บาท/
วัน จ านวน 245 วัน  
เป็นเงิน 543,900 บาท   
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) หน้า 61 
-เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อ
การเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 111 คน คน
ละ 1,700  เป็น
เงิน 188,700 บาท 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) หน้า 61  

732,600.- โรงเรียน
ภายในเขต

ต าบลโคกสูง 

 
กองการ 
ศึกษาฯ 

 

            

 



 

-13- 
     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
1.4 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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

อาหารเสริม(นม)  
ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม
(นม) ส าหรับเด็กนักเรียน
ประถมศึกษาและเด็กก่อน
เกณฑ์  
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) หน้า 70  

1,136,307.- โรงเรียน
ภายในเขต

ต าบลโคกสูง 

 
กองการ 
ศึกษาฯ 

 

            

6 อุดหนุนโรงเรียน
ภายในเขตต าบล
โคกสูงตาม
โครงการจัดหาสื่อ
การ
เรียนรู้ บุคลากร  
และอุปกรณ์การ
เรียนการสอน
ให้แก่โรงเรียนใน
เขตต าบลโคกสูง  
อยู่ในแผนพัฒนา 
 

อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการฯ อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  
หน้า 70 

150,000.- โรงเรียน
ภายในเขต

ต าบลโคกสูง 

 
กองการ 
ศึกษาฯ 

 

            

 



 

-14- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
1.4 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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 อุดหนุนโครงการ

แข่งขันกีฬากลุ่ม
โรงเรียนโคกสูง  

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

50,000.- โรงเรียน
ภายในเขต

ต าบลโคกสูง 

 
กองการ 
ศึกษาฯ 

 

            

8 อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันส าหรับ
เด็กประถมศึกษา
และเด็กก่อน
เกณฑ์   
 

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

1,928,000.- โรงเรียน
ภายในเขต

ต าบลโคกสูง 

 
กองการ 
ศึกษาฯ 

 

            

รวม  8  โครงการ 4,082,907.-               

 
 
 
 
 
 



 

-15- 
     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
1.5 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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 โครงการจัด

กิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา  

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

20,000.- อบต.โคกสูง  
กองการ 
ศึกษาฯ 

 

            

2 โครงการจัดงาน
วันลอยกระทง  

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

40,000.- อบต.โคกสูง  
กองการ 
ศึกษาฯ 

 

            

3 
 

โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 

ด าเนินงานตามโครงการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  
หน้า 61 

40,000.- อบต.โคกสูง  
กองการ 
ศึกษาฯ 

 

            



 

-16- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
1.4 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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 โครงการประเพณี

บุญพระเวส  
ด าเนินงานตามโครงการ
ประเพณีบุญพระเวส อยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  
หน้า 65 

10,000.- อบต.โคกสูง  
กองการ 
ศึกษาฯ 

 

            

5 โครงการประเพณี
สงกรานต์รดน้ าขอ
พรผู้สูงอายุ  

ด าเนินงานตามโครงการ
ประเพณีสงกรานต์รดน้ า
ขอพรผู้สูงอายุ 
 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (2561-2564)  
หน้า 64 

40,000.- อบต.โคกสูง  
กองการ 
ศึกษาฯ 

 

            

6 
 

โครงการประเพณี
แห่เทียนพรรษา 

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

50,000.- อบต.โคกสูง  
กองการ 
ศึกษาฯ 

 

            

 
 



 

                         -17- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
1.4 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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 โครงการจัดงาน

ประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้ง  

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

10,000.- ท าการ
ปกครอง
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 
กองการ 
ศึกษาฯ 

 

            

8 โครงการงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของดี
เมืองหนองก่ี  

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองก่ี ตามโครงการ
งานประเพณีและวัฒนธรรม
ของดีเมืองหนองก่ี 
 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  
หน้า 64 

50,000.- ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 
หนองก่ี 

 
กองการ 
ศึกษาฯ 

 

            

9 โครงการแข่งขัน
กีฬาโคกสูงเกมส์ 

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

200,000.- อบต.โคกสูง  
กองการ 
ศึกษาฯ 

 

            

รวม  9  โครงการ 460,000.-               



 

-18- 
     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 
1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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

ก่อสร้างถนน 
คสล.บ้าน
หนองนกเขา 
หมู่ที่ 8  

ด าเนินการก่อสร้าง
ถนน คสล. จุดเริ่มต้นที่ดิน 
นายธีระชัย   มาศรี   จุดสิ้นสุด
บริเวณที่ดิน 
นายธีระชัย   มาศรี    
ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร  
หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 390 ตาราง
เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย คิดเป็น
เงินงบประมาณ 200,000 อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 (2561-2564) หน้า 51 

200,000.- บ้านหนอง
นกเขา 
หมู่ที่ 8 

 
กองช่าง 

 

            

 
 
 
 
 
 



 

-19- 
      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 
1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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

ก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านคู
ขาด หมู่ที่ 2  

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. -
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 57 เมตร 
หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า143 ตารางเมตร 
 -ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ห
นา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 800 ตารางเมตร วาง
ท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ า
นวน 1 จุด รวม 5 ท่อน พร้อม
ยาแนวรอยต่อท่อ
เรียบร้อย ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)หน้า 49 

479,000.- บ้านคูขาด หมู่
ที่ 2 

 
กองช่าง 

 

            

    
       



 

                            -20- 
      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 
1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมา

ณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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

ก่อสร้าง
ถนน คสล.
บ้านโคกสูง  
หมู่ที่ 1 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว
จราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.1
5 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 280 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย วาง
ท่อระบายน้ าคอนกรีต ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน 
1 จุด รวม 6 ท่อน พร้อมยาแนว
รอยต่อท่อเรียบร้อย ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้ายคิดเป็น อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(2561-2564) หน้า 48 

149,000.- บ้านโคกสูง  
หมู่ที่ 1 

 
กองช่าง 

 

            

 
 
 
 



 

                            -21- 
      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 
1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมา

ณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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

ก่อสร้างถนน 
คสล.บ้าน
โนนสมบูรณ์  
หมู่ที่ 5 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 138 เมตร  
หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 552 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสอง
ข้างพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อย วางท่อระบายน้ า
คอนกรีต ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน
 1 จุด รวม 6 ท่อน พร้อมยาแนว
รอยต่อท่อเรียบร้อย ติดต้งป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 (2561-2564) หน้า 50 

292,000.- บ้านโนน
สมบูรณ์ 
หมู่ที่ 5 

 
กองช่าง 

 

            

 
 
 



 

                        -22- 
      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 
1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมา

ณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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 โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล.บ้าน
สะเดาหวาน  
หมู่ที่ 4 

ด าเนินการค่าก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00เมตร ยาว227
เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 908 ตารางเมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้างพร้อม
ปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย วางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน
 1 จุด รวม 6 ท่อน พร้อมยาแนว
รอยต่อท่อเรียบร้อย ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
คิดเป็นเงิน อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (2561-2564)หน้า 49 

478,000.- บ้าน 
สะเดาหวาน 

หมู่ที่ 4 

 
กองช่าง 

 

            

 
 
 



 

                         -23- 
      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 
1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ
/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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

6 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน 
ลูกรัง 
บ้านคู
ขาด  
หมู่ที่ 2 

ด าเนินการค่าก่อสร้างถนนลูกรัง 
ช่วงท่ี 1  จุดเร่ิมต้นถนนทางหลวงชนบท
หมายเลข 4019  จุดสิ้นสุดท่ีดินนาย
สังวาล  นพพิทักษ์ ขนาดผิวจราจรลูกรังขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 240 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่ง
เรียบร้อย รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบล   โคกสูงก าหนด   
ช่วงท่ี 2  จุดเร่ิมต้นท่ีดิน 
นางพิศมัย  พันธ์สวัสดิ ์ จุดสิ้นสุดท่ีดิน 
นายสวัสดิ์  สาลาจักษ ์ขนาดผิวจราจรลูกรัง
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,110 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 777 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่ง
เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สูงก าหนด  คิดเป็นเงิน  อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี (2561-2564) หน้า 51 

478,000.- บ้าน 
คูขาด 
หมู่ที่ 2 

 
กองช่าง 

 

            



 

-24- 
       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 
1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ
/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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
ก่อสร้าง
ถนน 
ลูกรัง 
บ้านโนน
สมบูรณ์  
หมู่ที่ 5 

ด าเนินการค่าก่อสร้างถนนลูกรัง 
ช่วงท่ี 1  จุดเร่ิมต้นระบบประปาผิวดินทิศ
ตะวันออกสระหนองบก  จุดสิ้นสุดทิศตะวันตก
สระหนองบก ขนาดผิวจราจรลูกรังขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 390 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 312 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่ง
เรียบร้อย รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบล   โคกสูงก าหนด   
ช่วงท่ี 2  จุดเร่ิมต้นท่ีดินนายสวัสดิ์  ทศ
มาศ  จุดสิ้นสุดท่ีนายประสาน  ทิพย์ทอง ขนาด
ผิวจราจรลูกรังขนาด
กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 1,110 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 777 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด
ตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สูงก าหนด    อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปี (2561-2564)หน้า 51 

210,000.- บ้านโนน
สมบูรณ์ 
หมู่ที่ 5 

 
กองช่าง 

 

            



 

-25- 
        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 
1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ
/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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 โครงการ
ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา 
บ้าน
หนอง
นกเขา  
หมู่ที่ 8 

ด าเนินการค่าก่อสร้างประปา บ้านหนองนกเขา หมู่
ที ่ 8 ต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์   
ก่อสร้างระบบประปาผิวดินหอถังเหล็กส าเร็จรูปทรง
ถ้วยแชมเปญ   ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  20  ลูกบาศก์เมตร  เครื่องสูบน้ าหอยโข่ง   
ขนาด 2 แรงม้า  พร้อมติดตั้งระบบควบคุมเครื่อง
สูบน้ าและระดับน้ าแบบอัตโนมัติ  และปักเสา 
ไฟฟ้า คสล. รวมพาดสายไฟฟ้า  ติดตั้งมอเตอร์
ไฟฟ้า  ขนาด 15 แอมแปร์  220 โวลท ์ 
หรือ 380 โวลท ์ พร้อมเปิดใช้งานได้และ 
งานท่อจ่ายน้ า ท่อ พีวีซี. แข็งแบบท่อปลาย
บาน  ชั้น 13.5 (ท่อประสาน)งานฐานรากถัง
กรอง และงานฐานถังกรองสนิมเหล็กส าเร็จรูป
ทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับกรองน้ าภายในถังกรอง  และงานอุปกรณ์
ระบบท่อภายนอกถัง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน 1 ป้าย   
รายละเอียดก่อสร้างตามรูปแบบรายการที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสูงก าหนด     
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 44 

460,000.- บ้านหนอง
นกเขา 
หมู่ที่ 8 

 
กองช่าง 

 

            

 



 

-26- 
     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 
1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า
รูปตัววี บ้าน
หนองหว้า 
หมู่ที่ 6 

ด าเนินการค่าก่อสร้างก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัววี ช่วงที่ 1 ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 140 เมตร  
ลึก 0.30 เมตร วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน 6 
ท่อน พร้อมยาแนวต่อท่อเรียบร้อย ช่วง
ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  
ยาว 165 เมตร ลึก 0.30 
เมตร วางท่อระบายน้ าคอนกรีตขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน 40
 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ
เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย   อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) 
หน้า 52 

211,000.- บ้าน 
หนองหว้า 
หมู่ที่ 6 

 
กองช่าง 

 

            

 
 



 

-27- 
     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 
1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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

 0 โครงการขุด
ลอกคลอง
ส่งน้ า บ้าน
สระตะเคียน 
หมู่ที่ 7 

ด าเนินการค่าขุดลอกคลองส่งน้ า สภาพ
เดิม คลองส่งน้ าเดิม
กว้าง 13 เมตร ยาว 380 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3 เมตร ด าเนินงานใหม่ ขุดลอก
พร้อมขนดินทิ้งขนาด
กว้าง 15 เมตร ยาว 380 เมตร ลึก
เพิ่ม 2 เมตร รวมลึก 5 เมตร ปริมาณดิน
ขุด 6,850 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งพื้นที่ด าเนินการ
เรียบร้อย วางท่อคอนกรีตขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน 9 
จุดๆละ 9 ท่อน รวม 81 ท่อน พร้อมยา
แนวรอยต่อท่อเรียบร้อย ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 (2561-2564) หน้า 53 

368,000.- บ้านสระ
ตะเคียน 
หมู่ที่ 7 

 
กองช่าง 

 

            

 
 



 

-28- 
     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่   1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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

   โครงการติดตั้ง
โคมไฟส่อง
สว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์  
บ้านคูขาด  
หมู่ที่ 2 

ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง จ านวน 3 ต้น ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 (2561-2564) หน้า 47 

162,000.- บ้าน 
คูขาด 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

 2 โครงการติดตั้ง
โคมไฟส่อง
สว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์  
บ้านโคกสูง  
หมู่ที่ 1 

ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง จ านวน 4 ต้น ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 (2561-2564) หน้า 47 

216,000.- บ้าน 
โคกสูง 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

 3 โครงการติดตั้ง
โคมไฟส่อง
สว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์  
บ้านโนน
สมบูรณ์ 
หมู่ที่ 5 

ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง จ านวน 4 ต้น ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(2561-2564) หน้า 48 

216,000.- บ้านโนน
สมบูรณ์ 
หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

รวม   3  โครงการ 3,637,000.-               



 

-29- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 
1.7 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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

  โครงการจัดซ้ือ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ประมวลผล (จอ
ขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 น้ิว)  

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
 (2561-2564) หน้า 77 

22,000.- อบต.โคกสูง กองช่าง 
 

            

2 โครงการจัดซ้ือ
ส ารองไฟ ขนาด 
800 VA 

จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟ  
ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง  
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 78 

3,200.- อบต. 
โคกสูง 

กองช่าง             

3 โครงการ
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยาย
เขตไฟฟ้า บ้าน
โคกสูง หมู่ที่ 1 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอหนองก่ี ขยายเขตไฟฟ้า 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(2561-2564) หน้า 67 

250,000.- บ้านโคกสูง 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             



 

-30- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 
1.7 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยาย
เขตไฟฟ้า บ้าน
โนนสวรรค์ 
หมู่ที่ 3 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอหนองก่ี ขยายเขตไฟฟ้า 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(2561-2564) หน้า 68 

300,000.- บ้าน 
โนนสวรรค์ 

หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

5 โครงการ
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยาย
เขตไฟฟ้า  
บ้านหนองหว้า 
หมู่ที่ 6 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอหนองก่ี ขยายเขตไฟฟ้า 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(2561-2564) หน้า 68 

100,000.- บ้าน 
หนองหว้า 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง             

รวม  5  โครงการ 675,200.-               

 
 
 



 

-31- 
     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
1.8 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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

  โครงการจัดซ้ือ
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด
LED ขาวด า 
(18 หน้า/นาที)  

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิดLED ขาวด า  (18 หน้า/นาที)  
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  (2561-2564)  
หน้า 77 

3,300.- อบต.โคกสูง ส านัก
ปลัด 

            

2 โครงการฉีด
วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

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

15,000.- อบต.โคกสูง ส านัก
ปลัด 

            

3 โครงการพ่น
หมอกควัน/
หยอดสารเคมี
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

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

10,000.- อบต.โคกสูง ส านัก
ปลัด 

            

 
 



 

-32- 
      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
1.8 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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 
จัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

จัดซ้ือน้ ายาพ่นหมอกควันและ
ทรายอะเบท วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า  รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ฯลฯ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  (2561-2564)  
หน้า 77 

150,000.- อบต.โคกสูง ส านัก
ปลัด 

            

5 โครงการจัดตั้ง
ธนาคารขยะ 

ด าเนินงานตามโครงการจัดตั้ง
ธนาคารขยะ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  
หน้า 41 

10,000.- อบต.โคกสูง ส านัก
ปลัด 

            

6 โครงการ
ปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์
ฉุกเฉิน 

ด าเนินงานตาม 
โครงการปฏิบัติงานด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  
หน้า 41 

300,000.- อบต.โคกสูง ส านัก
ปลัด 

            

รวม   6  โครงการ 488,300.-               



 

-33- 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
1.9 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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

  โครงการจัดซ้ือตู้
เหล็ก 4 ลิ้นชัก  

จัดซ้ือจัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 
จ านวน 1 หลัง อ้างอิงราคาตาม
ท้องตลาด 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  (2561-2564)  
หน้า 78 

7,900.- อบต.โคก
สูง 

กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

            

2 โครงการจัดซ้ือ
โต๊ะท างานเหล็ก 

จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 2 
ตัว ราคาตัวละ 7,000 บาท 
อ้างอิงราคาตามท้องตลาด 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  (2561-2564)  
หน้า 78 

14,000.- อบต.โคก
สูง 

กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

            

3 โครงการ
อุดหนุน
ส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  
หน้า 69 

10,000.- อบต.โคก
สูง 

ส านัก
ปลัด 

            

รวม   3  โครงการ 3 ,900.-               

 



 

-34- 
     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
1.10 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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

  โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และ
บุคคลใน
ครอบครัว  

ด าเนินงานตาม 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-
2564)  
หน้า 58 

10,000.- อบต.โคก
สูง 

กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

            

2 โครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ด าเนินงานตาม 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  
หน้า 58 

30,000.- อบต.โคก
สูง 

กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

            

3 โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ
เพื่อยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ 
OTOP ระดับ 1-
3 ดาว 

ด าเนินงานตาม 
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 
1-3 ดาว 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  
หน้า 58 

10,000.- อบต.โคก
สูง 

ส านัก
ปลัด 

            



 

-35- 
      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
1.10 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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 โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพต าบล
โคกสูง  

ด าเนินงานตาม 
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต าบล
โคกสูง อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  
หน้า 69 

20,000.- อบต.โคก
สูง 

กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

            

5 โครงการส่งเสริม
ผู้สูงอายุเข้าวัด
ปฏิบัติธรรม 

ด าเนินงานตาม 
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุเข้าวัด
ปฏิบัติธรรม อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  
หน้า 57 

30,000.- อบต.โคก
สูง 

กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

            

6 โครงการ
อุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ใน
ต าบลโคกสูง อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  
หน้า 69 
 

50,000.- 
 

 

  

อบต.โคก
สูง 

กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

            

รวม  6  โครงการ 150,000.-               

 
 



 

-36- 
      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพและการส่งเสริมการเกษตรกรรม  1.11 แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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

  โครงการส่งเสริม
การบ ารุงดิน
แบบเกษตร
อินทรีย์  

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

10,000.- อบต.โคก
สูง 

ส านัก
ปลัด 

            

2 โครงการส่งเสริม
การแปรรูป
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

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

10,000.- อบต.โคก
สูง 

ส านัก
ปลัด 

            

3 โครงการส่งเสริม
การผลิตปุ๋ย
ชีวภาพและน้ า
หมักชีวภาพ 

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

20,000.- 
 

 

อบต.โคก
สูง 

ส านัก
ปลัด 

            

4 โครงการอบรม
ปลูกพืชผักพันธ์ุ
พื้นเมือง 

ด าเนินงานตาม 
โครงการอบรมปลูกพืชผักพันธ์ุ
พื้นเมือง อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (2561-2564) หน้า 66 

10,000.- 
 

 

อบต.โคก
สูง 

ส านัก
ปลัด 

            

รวม  4  โครงการ 50,000.-               



 

-37- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
1.12 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ.2560 พ.ศ. 256  

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

  โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ  

ด าเนินงานตาม 
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  
หน้า 59 

7,119,000.- อบต.โคก
สูง 

ส านัก
ปลัด 

            

2 โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพคนพิการ 

ด าเนินงานตาม 
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  
หน้า 59 

3,926,000.- อบต.โคก
สูง 

ส านัก
ปลัด 

            

3 โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

ด าเนินงานตาม 
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  
หน้า 59 

78,000.- อบต.โคก
สูง 

ส านัก
ปลัด 

            

รวม  3  โครงการ   , 23,400.-               

 
 



 

-38- 
  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

ทั้งหมด 

หน่วยด าเนนิการ 

1)  ด้านเมืองน่าอยู ่      

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 5 40.90 675,200 8.00 - 

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3 40.90 3,637,000 8.00  

รวม 19 100 4,429,000 
 

100 - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

-39- 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

ทั้งหมด 

หน่วยด าเนนิการ 

2)  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการบรหิาร
บ้านเมืองที่ด ี

     

2.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 11 50 619,400 25.91 - 

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 3 25 3 ,900 0.29 - 

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 50  50,000  .40 - 

2.4 แผนงานงบกลาง 3 25   , 23,400  04. 5 - 

รวม 23 100 11,924,700 
 

100 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

-40- 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

ทั้งหมด 

หน่วยด าเนนิการ 

3)  ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการ
และการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 

     

3.1  แผนงานการศึกษา 8 57. 4 4,082,907 78.36 - 

3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 8 .82 460,000 67. 5 - 

รวม 17 100 4,542,907 
 

100 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

-41- 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

ทั้งหมด 

หน่วยด าเนนิการ 

4)  ด้านพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมการเกษตร      

4.1  แผนงานการเกษตร 4 57. 4 50,000 22.22 - 

รวม 4 100 50,000 
 

100 - 

รวมท้ังหมด  
 

69 52.67 2 ,453,007 27.01 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


