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ค าน า 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภารกิจหลักส าคัญในการ
บริการสาธารณะ พัฒนาท้องถ่ินให้มีความเจริญก้าวหน้า  ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยให้ทุกส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด 
ร่วมฃฃ๒สร้าง ร่วมตัดสินใจในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในด้านต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการ และส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้
ก าหนดยุทธศาสตร์  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  2562 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
ส่วนท่ี 1 

1.1 บทน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี 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 และเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  (หมวด 5 ข้อ 26) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท า
แผนการด 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
ท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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 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 
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ขั้นตอนท่ี 3 การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร
ท้องถ่ินเพื่อประกาศใช้  การประกาศแผนการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจดัท าประกาศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เรื่อง แผนการด าเนินงานของ(องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมือง
พัทยา/องค์การบริหารส่วนต าบล) ประจ าปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและ
สามารถตรวจสอบได้ 
จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

 

องค์กรปกครองส่วนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

หน่วยงานอ่ืน 

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 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
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      สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ล าดับท่ี แผนงาน โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณตามข้อบัญญัติ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

หมายเหต ุ

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 516,500.- ส านักปลัด  

2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 330,200.- ส านักปลัด  

3 แผนงานสาธารณสุข 6 1,021,500.- ส านักปลัด  

4 แผนงานการเกษตร 4 61,000.- ส านักปลัด  

5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 10,000.- กองสวัสดิการสังคม  

6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 190,000.- กองสวัสดิการสังคม  

7 แผนงานงบกลาง 3 11,403,800.- กองสวัสดิการสังคม  

8 แผนงานการศึกษา 7 4,040,238.- กองการศึกษา  

9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

8 480,000.- กองการศึกษา  

10 แผนงานเคหะและชุมชน 1 250,000.- กองช่าง  

11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18 3,914,238.- กองช่าง  

รวม 11 แผนงาน 66 22,217,476.-   

 
 
 



9 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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

เลือกตั้งทั่วไป
หรือเลือกตั้ง
ซ่อม  

ด าเนินการจัดการเลือกตั้งทั่วไป
หรือเลือกตั้งซ่อม 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (2561-2565) หน้า 66  
ข้อ 154 

300,000.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 
-แผนงาน
บรหิารงานทั่วไป 
 

 

           

2 โครงการจัด
ฝึกอบรม
คุณธรรม  
จริยธรรม
บุคลากร
ท้องถิ่น 

ด าเนินงานตามโครงการจัด
ฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม
บุคลากรท้องถิ่น 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) หน้า 65  
ข้อ 151 

30,000.- 
 

 

อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 

-แผนงาน
บรหิารงานทั่วไป 
 

             

3 โครงการทัศน
ศึกษาดูงาน  

ด าเนินงานตามโครงการ 
ทัศนศึกษาดูงาน 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) หน้า 66  
ข้อ 153 

100,000.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 

-แผนงาน
บรหิารงานทั่วไป 
 

            

 
 



10 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการประชุม

ประชาคมจัดท า/
ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายค่าด าเนินงานตาม
โครงการฯ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (2561-2565)  
หน้า 65 ข้อ 150 

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

 

            

5 โครงการจัดซ้ือพัด
ลมติดผนัง  

เพื่อจัดซ้ือพัดลมติดผนังขนาด 
16 น้ิว จ านวน 3 ตัว อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(2561-2565) หน้า 85 ข้อ 2 

4,500.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 

-แผนงาน
บรหิารงาน
ทั่วไป 
 

 

           

6 โครงการจัดซ้ือ
เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล 

เพื่อจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว ) 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (2561-2565)  
หน้า 87 ข้อ 9 
 

22,000.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 
-แผนงาน
บรหิารงาน
ทั่วไป 

 

            

 



11 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.ยุทธศาสตรด์้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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

จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่ออุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินงานตาม
โครงการ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (2561-2565)  
หน้า 67 ข้อ 157 
 

30,000.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 
-แผนงาน
บรหิารงาน
ทั่วไป 

 

            

8 อุดหนุนโครงการ 
รัฐพิธี 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่
ท าการปกครองอ าเภอ
หนองก่ีด าเนินงานตาม
โครงการ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (2561-2565)  
หน้า 66 ข้อ 156 
 

15,000.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 
-แผนงาน
บรหิารงาน
ทั่วไป 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายา
เสพติด (รณรงค์  
ลดละเลิก ยาเสพ
ติดทุกชนิด) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการฯ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (2561-2565)  
หน้า 74 ข้อ 188 

20,100.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 
-แผนงานรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

 

            

10 อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่
ท าการอ าเภอหนองก่ีเพื่อ
ด าเนินงานตามโครงการฯ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (2561-2565)  
หน้า 62 ข้อ 136 

30,000.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 
-แผนงานรกัษา
ความสงบ
ภายใน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการ 7 วัน

ปลอดภัยไร้
อุบัติเหตุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (2561-2565 ) 
หน้า 59 ข้อ 124 

60,000.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 
-แผนงานรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

 

            

12 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ป้องกันภัยและ
แก้ไขปัญหาภัย
พิบัติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ อยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(2561-2565)  
หน้า 59 ข้อ 123 

20,100.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 

-แผนงานรกัษา
ความสงบ
ภายใน 
 

            

13 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
CCTV 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV พร้อมติดตั้ง 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (2561-2565)  
หน้า 83 ข้อ 1 

200,000.- อบต.โคกสูง  
ส านักปลัด 
-แผนงานรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

 

            

 
 



14 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการจัดซ้ือ

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์
ส านักงาน  (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว ) 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (2561-2565)  
หน้า 87 ข้อ 10 

17,000.- อบต.โคกสูง  
กอง
การศึกษา 
-แผนงาน
การศกึษา 

 

            

15 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ อยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(2561-2565)  
หน้า 77 ข้อ 200 

818,920.- อบต.โคกสูง กอง
การศึกษา 
-แผนงาน
การศกึษา 

 

 

           

 
 
 
 

 
 
 



15 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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

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

1,090,318.- โรงเรียน
ภายในเขต

ต าบลโคกสูง 
จ านวน 5 
โรงเรียน 

 
กองการ 
ศึกษาฯ 
-แผนงาน
การศกึษา 

 
 

            

17 โครงการจัดซ้ือชุด
โต๊ะอาหารเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นจัดซ้ือชุดโต๊ะ
อาหารส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 10 ชุดๆละ 
5,400 บาท  อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(2561-2565)  
หน้า 87 ข้อ 11 

54,000.- อบต.โคกสูง กอง
การศึกษา 
-แผนงาน
การศกึษา 

 

 

      aq     

 
  
 



16 

 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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 อุดหนุนค่าอาหาร

กลางวันส าหรับเด็ก
ประถมศึกษาและ
เด็กก่อนเกณฑ์   

อุดหนุนงบประมาณรายจ่าย
ค่าอาหารกลางวัน  
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (2561-2565)  
หน้า 78 ข้อ 205 

1,860,000.- โรงเรียน
ภายในเขต

ต าบลโคกสูง 

 
กองการ 
ศึกษาฯ 
-แผนงาน
การศกึษา 
 
 

            

19 อุดหนุนโครงการ
แข่งขันกีฬากลุ่ม 
โรงเรียนโคกสูง 

อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการฯ อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้า 80 ข้อ 214 

50,000.- โรงเรียน
ภายในเขต

ต าบลโคกสูง 

 
กองการ 
ศึกษาฯ 
-แผนงาน
การศกึษา 

 
 

 

           

 
 
 
 
  



17 

 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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

จัดหาสื่อการเรียนรู้ 
บุคลากร และ
อุปกรณ์การเรียน
การสอนให้แก่
โรงเรียนในเขต
ต าบลโคกสูง 

อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการฯ อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้า 79 ข้อ 208 
 

150,000.- โรงเรียน
ภายในเขต

ต าบลโคกสูง 
จ านวน 5
โรงเรียน 

 
กองการ 
ศึกษาฯ 
-แผนงาน
การศกึษา 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

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

10,000.- อบต.โคกสูง ส านักปลัด 
-แผนงาน
สาธารณสุข 
 

            

22 โครงการพ่นหมอก
ควัน/หยอดสารเคมี
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ด าเนินงานตามโครงการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (2561-2565) 
หน้า 74 ข้อ 188 

43,000.- อบต.โคกสูง ส านักปลัด 
-แผนงาน
สาธารณสุข 

 

            

 
 

 



19 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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

จัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

จัดซ้ือน้ ายาพ่นหมอกควัน
และทรายอะเบท วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆฯลฯ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (2561-2565) 
หน้า 74 ข้อ 190 

192,530.- อบต.โคกสูง ส านักปลัด 
-แผนงาน
สาธารณสุข 

 

 

           

24 โครงการปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ด าเนินงานตาม 
โครงการปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน อยู่ในอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (2561-2565) 
หน้า 74 ข้อ 187 

596,000.- อบต.โคกสูง ส านักปลัด 
-แผนงาน
สาธารณสุข 

 

            

 
 
  
 
 



20 

 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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

คัดแยกขยะภายใน
ครอบครัว 

ด าเนินงานตามโครงการฯ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2565) 
หน้า 63 ข้อ 143 

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

 

            

26 อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุน  
หมู่ที่ 1-8 ตาม 
โครงการฯ อยู่ใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565)  
หน้า 75 ข้อ 194 

160,000.- อบต.โคกสูง ส านักปลัด 
-แผนงาน
สาธารณสุข 

 

            

27 โครงการอุดหนุน
ส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

อุดหนุนส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์  
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565)  
หน้า 67 ข้อ 159 

10,000.- อบต.โคกสูง กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
 

            

 
 
 



21 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการจัดท า

ระบบข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสูง 

ด าเนินงานตาม 
โครงการฯ  
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565)  
หน้า 31  ข้อ 1 

250,000.- ภายในพื้นที่ 
ต.โคกสูง 

กองช่าง 
-แผนงานการ
เคหะและชุมชน 

 

            

29 โครงการฝึกอบรม
แปรรูปผลิตภัณฑ์
เกษตรสิ่งทอ 

 

ด าเนินงานตาม 
โครงการฯ  
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565)  
หน้า 70  ข้อ 171 

25,000.- อบต.โคกสูง กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน  

            

 
 
 
 
 
 
 



22 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
30 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ 

ด าเนินงานตาม 
โครงการฯ อยู่ในเพิ่มเติมอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565)  
หน้า 70  ข้อ 173 

35,000.- อบต.โคกสูง กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน  

            

31 โครงการเยาวชน
ต้นแบบคุณธรรม 
จริยธรรมน้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนว
พระราชด าริ 
 
 
 
 

ด าเนินงานตาม 
โครงการฯ อยู่ในเพิ่มเติมอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565)  
หน้า 72  ข้อ 179 

40,000.- อบต.โคกสูง กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน  

            

 
 
 



23 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
32 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนใน
ต าบล 
 

ด าเนินงานตาม 
โครงการฯ  
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565)  
หน้า 72  ข้อ 178 

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

            

33 
 
 
 

โครงการอุดหนุน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ด าเนินงานตาม 
โครงการฯ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565)  
หน้า 72  ข้อ 178 

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

            

 
 

 
 
 
 



24 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ด าเนินงานตาม 
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565)  
หน้า 73  ข้อ 184 

7,622,600.- อบต.โคกสูง กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานงบ
กลาง 
 

            

35 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

ด าเนินงานตาม 
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนพิการ  
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565)  
หน้า 73  ข้อ 185 

3,715,200.- อบต.โคกสูง กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานงบ
กลาง 

 

            

36 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

ด าเนินงานตาม 
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์  
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565)  
หน้า 73  ข้อ 186 

66,000.- อบต.โคกสูง กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานงบ
กลาง 

 

            

   



25 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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

กีฬาโคกสูงเกมส์ 
ด าเนินงานตามโครงการ
แข่งขันกีฬาโคกสูงเกมส์ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565)  
หน้า 79  ข้อ 209 

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

            

38 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง  

ด าเนินงานตามโครงการฯ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565)  
หน้า 79  ข้อ 211 

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

            

 
 
    
 
 



26 

 

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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

เด็กแห่งชาติ 
ด าเนินงานตามโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565)  
หน้า 76  ข้อ 198 

60,000.- อบต.โคกสูง  
กองการ 
ศึกษาฯ 
-แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

            

40 โครงการประเพณี
บุญพระเวส  

ด าเนินงานตามโครงการ
ประเพณีบุญพระเวส อยู่ใน
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565)  
หน้า 80  ข้อ 213 

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

            

 
 
 
 
 



27 

 

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
41 
 
 
 
 
 

โครงการประเพณี
สงกรานต์รดน้ าขอ
พรผู้สูงอายุ  

ด าเนินงานตามโครงการ
ประเพณีสงกรานต์รดน้ าขอ
พรผู้สูงอายุ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565)  
หน้า 79  ข้อ 210 

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

            

42 
 
 
 
 
 

โครงการประเพณี
แห่เทียนพรรษา 

ด าเนินงานตามโครงการ
โครงการประเพณีแห่เทียน
พรรษา 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565)  
หน้า 79  ข้อ 212 

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

 

            

 
 
 
 
 



28 

 

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการงาน

ประเพณีและ
วัฒนธรรมของดี
เมืองหนองก่ี  

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองก่ี ตามโครงการ
งานประเพณีและวัฒนธรรม
ของดีเมืองหนองก่ี 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565)  
หน้า 80  ข้อ 216 

50,000.- อ าเภอ 
หนองก่ี 

 
กองการ 
ศึกษาฯ 
-แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

            

44 โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้ง  

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการ
จัดงานประเพณีขึ้นเขา 
พนมรุ้ง  อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (2561-2565)  
หน้า 80  ข้อ 215 

10,000.- จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 
กองการ 
ศึกษาฯ 
-แผนงานการ
ศาสนา
วฒันธรรมและ
นันทนาการ 
 

            

 
 
 
 



29 

 

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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

อาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ  
อบต.โคกสูง 
 
 
 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ อบต.โคกสูง ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร  
พื้นที่ใช้สอย  50 ตารางเมตร 
ตาม พ.ร.บ.องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ม.67 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) 
หน้า 70 ข้อ 170 

150,000.- อบต.โคกสูง กองช่าง/กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

            

 
 
 
 
 
 
 



30 

 

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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

ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
ส่วนโยธา 
 
 
 
 

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการส่วย
โยธา  องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสูง  ขนาด
กว้าง  5.70  เมตร  ยาว  12   
เมตร  พื้นที่  68.4  ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสูงก าหนด  
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(2561-2565) หน้า  49  ข้อ 83 

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

            

 
 
 
 
 
 
 



31 

 

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ด้านเศรษฐกิจ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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

ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
บ้าน 
หนองหว้า  
หมู่ที่ 6 
 
 
 
 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  บ้านหนองหว้า  หมู่  6 ต าบลโคก

สูง  อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์  จุดเร่ิมต้น

บ้านนายจุ่น  หอมวัน  จุดสิ้นสุดทีด่ินนาย

แย้ม  หอมวัน  ขนาดผิวจราจร

กว้าง  4  เมตร  ยาว  135  เมตร  หนา 0.15  

เมตร  คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  540   ตาราง

เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง

ละ 0.30 เมตร  ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ย

ตกแต่งเรียบร้อย  ติดตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตาม

รูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคก

สูงก าหนด  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.

2561-2565) หน้า  46  ข้อ  68  

 300,000.- หมู่ที่ 6 กองช่าง 
-แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

            

 
 
 
 



32 

 

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ด้านเศรษฐกิจ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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

ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
บ้าน 
โนน
สมบูรณ์ 
หมู่ที่ 5 
 
 
 
 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ต าบลโคก

สูง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเร่ิมต้น

บ้านนายวิเชียร  เทพลัง  จุดสิ้นสุดบ้านนาย

เตือน  บัวส่อง  ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4 เมตร  ยาว  186  เมตร  หนา 0.15 

เมตร  คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  744  ตาราง

เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง

ละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ย

ตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม

รูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบล

โคกสูงก าหนด  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2565) หน้า   44   ข้อ  60  

400,000.-  หมู่ที่ 5 กองช่าง 
-แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

            

 
 
 
 



33 

 

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ด้านเศรษฐกิจ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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

ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
บ้าน 
โนน
สวรรค์ 
หมู่ที่ 3 
 
 
 
 

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้าน

โนนสวรรค ์หมู ่3 ต าบลโคกสูง อ าเภอหนองก่ี จังหวัด

บุรีรมัย ์ ช่วงที ่ 1  จุดเริ่มต้น  บ้านนายไพฑูรย ์ แสง

กล้า  จุดสิ้นสุด  บ้านนายสมศร ี เทียมจันทร ์ ขนาดผิว

จราจร

กว้าง  5  เมตร  ยาว 93  เมตร  หนา  0.15  เมตร  คิด

เป็นพื้นที่ไมน่้อยกว่า  465  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรัง

ไหล่ทางข้างละ  0.30 เมตร  วาง

ท่อ  PVC  ขนาด  8”  จ านวน  1  จุด  รวม  2  ท่อน  

ช่วงที ่ 2  จุดเริ่มต้น  บ้านนายไพฑูรย ์ แสง

กล้า  จุดสิ้นสุด  บ้านนายส าราญ  ทองภูบาล  ขนาดผิว

จราจร

กว้าง  5  เมตร  ยาว  48  เมตร  หนา  0.15 เมตร  คิด

เป็นพื้นที่ไมน่้อยกว่า  240  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรัง

ไหล่ทางข้างละ  0.30  เมตร  วาง

ท่อ  PVC  ชั้น  8”  จ านวน  1  จุด  รวม  2  ท่อน  ติด

ต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ  จ านวน  1  ป้าย รายละเอียดตามรปูแบบ

รายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงก าหนด   อยู่

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-

2565) หน้า  43  ข้อ  53   

400,000.-  หมู่ที่ 3 กองช่าง 
-แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

            

 



34 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ด้านเศรษฐกิจ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมา

ณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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

ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
บ้าน 
สระ
ตะเคียน 
หมู่ที่ 7 
 
 
 
 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บ้านสระตะเคียน  หมู่ที่  7  ต าบลโคกสูง  

อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์  จุดเร่ิมต้นบ้าน

นายสัมฤทธิ์  พะรัมย์  จุดสิ้นสดุบ้านนายพล 

คณานุรักษ์  ขนาดผวิจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว  

54  เมตร  หนา 0.15  เมตร  คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อย

กว่า  216   ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  

รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกสูงก าหนด อยู่ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า   48   ข้อ  78  

 

109,000.-  หมู่ที่ 7 กองช่าง 
-แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

            

 
 
 

 
 



35 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ด้านเศรษฐกิจ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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

ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
บ้าน 
สะเดา
หวาน 
หมู่ที่ 4 
 
 
 
 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านสะเดาหวาน  หมู่ 4 ต าบลโคก

สูง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเร่ิมต้น

บ้านนายแสวง    โพธ์ทา  จุดสิ้นสุด  บ้าน

นางกุลทอง  นามมูล ขนาดผิวจราจร

กว้าง 5  เมตร  ยาว  103  เมตร  หนา 0.15

  เมตร  คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อย

กว่า  515  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่

ทางข้างละ  0.50 เมตร    ติดตัง้ป้าย

ประชาสัมพันธ์

โครงการ  จ านวน     1 ป้าย รายละเอียด

ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกสูงก าหนด    

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-

2565) หน้า  43  ข้อ  55    

 

300,000.-  หมู่ที่ 4 กองช่าง 
-แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

            

 
 



36 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ด้านเศรษฐกิจ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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

ก่อสร้าง
ถนนพร้อม
ลงลูกรัง
ถนนบ้าน
สระ
ตะเคียน   
หมู่ที่  7   
 
 
 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพร้อมลงลูกรัง

ถนนบ้านสระตะเคียน   

บ้านสระตะเคียน  หมู่ที่  7 ต าบล         

โคกสูง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัด

บุรีรัมย์           จุดเร่ิมต้นที่ดิน            

นายด ารง  บัวสอน  จุดสิ้นสุดที่ดิน                         

นางหวึ่ง  ชัยชนะ  ขนาดผิวจราจรลูกรัง

ขนาด

กว้าง   4  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา

เฉลี่ย  0.15  เมตร  คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่

น้อยกว่า  600  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมท า

การปรับเกลี่ยบดอัดแน่น  ติดตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์

โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียด

ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกสูงก าหนด   

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-

2565) หน้า   48   ข้อ  77 

240,000.-  หมู่ที่ 7 กองช่าง 
-แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

            

 



37 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ด้านเศรษฐกิจ 
1.ยุทธศาสตรด์้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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

ก่อสร้างแผง
รั้วก้ันขยะ
สระหนอง
ใหญ ่
บ้านคูขาด  
หมู่ที่ 2 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างแผงรั้วก้ัน

ขยะสระหนองใหญ่   บ้านคู

ขาด  หมู่  2  ต าบลโคกสูง  อ าเภอ

หนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์  จุด

ด าเนินงาน  

ด้านหน้าสระหนองใหญ่            

บ้านคูขาด  หมู่  2            ต าบล

โคกสูง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัด

บุรีรัมย์  ก่อสร้างรั้ว

ยาว  90  เมตร     สูง  2.30  เมตร  

รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง

ก าหนด   

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-

2565) หน้า  49  ข้อ 82    

100,000.- หมู่ที่ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                             กองช่าง 
-แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

            

 
 

 



38 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ด้านเศรษฐกิจ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการ

ก่อสร้าง
ระบบผลิต
น้ าประปา
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
บ้านสะเดา
หวาน 
หมู่ที่ 4 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบผลิต

น้ าประปาด้วยด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย ์                             

บ้านสะเดาหวาน หมู่  4  ต าบลโคก

สูง อ าเภอหนองก่ี จังหวัด

บุรีรัมย์  ติดตัง้ระบบผลิตน้ าประปา

ด้วยดว้ยพลังงานแสงอาทติย ์ ติดตั้ง

ป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียด

ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกสูงก าหนด  อยู่ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-

2565) หน้า  32  ข้อ 7 

250,000.- หมู่ที่ 4 กองช่าง 
-แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

            

 
 
 
 
 



39 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ด้านเศรษฐกิจ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
ตัววี 
บ้านโคกสูง 
หมู่ที่ 1 

--เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย

น้ ารูปตัวว ี บ้านโคกสูง  ต าบลโคก

สูง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

จุดเร่ิมต้น  ทิศใต้หน้าโรงเรียนบ้าน

โคกสูง  จุดสิ้นสุด  เช่ือมต่อราง

ระบายน้ าเดิมทิศตะวันออกโรงเรียน

บ้านโคกสูง  ขนาด

กว้าง  0.50  เมตร  ยาว  131  เมตร 

 ลึก  0.30  เมตร  พร้อมวางท่อ

คอนกรีต

ขนาด  0.30  เมตร  จ านวน  7  ท่อน

  รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง

ก าหนด   

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-

2565) หน้า  54  ข้อ  97    

85,000.- หมู่ที่ 1 กองช่าง 
-แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

            

 
 



40 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ล าดั
บที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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

ก่อสร้างห้องน้ า
ศูนย์แสดง
ผลิตภัณฑ์และ
กลุ่มอาชีพ   
บ้านคูขาด  
หมู่ที่ 2  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ า

ศูนย์แสดงผลติภัณฑ์และกลุ่มอาชีพ

บ้านคูขาด  หมู่  2  ต าบลโคก

สูง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัด

บุรีรัมย์  จุดด าเนินงาน  บ้านคู

ขาด  หมู่  2  ต าบลโคกสูง  อ าเภอ

หนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์  ก่อสร้าง

ห้องน้ าขนาด

กว้าง  3  เมตร  ยาว  4  เมตร  พ้ื

นที่ใช้สอย  12  ตาราง

เมตร  รายละเอียดตามรูปแบบ

รายการที่องค์การบริหารส่วนต าบล

โคกสูงก าหนด  

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.

2561-2565) หน้า  58  ข้อ 121    

100,000.- หมู่ที่ 2 กองช่าง/กอง
สวัสดิการ 
-แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

            

 
 
 



41 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ด้านเศรษฐกิจ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดั
บที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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

ก่อสร้างหอถัง
เหล็กเก็บน้ า
รูปทรงถ้วยแชม
เปญ  บ้านโคก
สูง หมู่ที่ 1 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังเหล็ก

เก็บน้ ารูปทรงถ้วยแชมเปญ  บ้าน

โคกสูง หมู่ 1 ต าบลโคกสูง อ าเภอ

หนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์  ก่อสร้างหอ

ถังเหล็กเก็บน้ ารูปทรงถ้วยแชม

เปญ  ขนาด  20  ลูกบาศก์

เมตร  พร้อมติดตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์

โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละ 

เอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกสูง

ก าหนด  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-

2565) หน้า  38  ข้อ  34  

350,000.- หมู่ที่ 1 

 

กองช่าง 
-แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

            

 
 
 
 



42 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ด้านเศรษฐกิจ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดั
บที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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    

ขุดลอก          
สระ 
หนองหัวช้าง  
บ้านโคกสูง   

หมู่ที่ 1   

-เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระหนองหัว

ช้าง  บ้านโคกสงู  หมู่  1   สภาพเดิม  ฝั่ง

ทิศเหนือขนาด

กว้าง  10  เมตร  ยาว  130  เมตร  ลึก

เฉลี่ย  1.50  เมตร ด าเนินงานใหม่ ขุดลอก

พื้นที่ก้นสระพร้อมขนดินทิ้งขนาด

กว้าง  10  เมตร  ยาว  130  เมตร  ลึก

เพิ่ม  2.50  เมตร  รวม

ลึก  4  เมตร  ปริมาณดิน

ขุด  3,250   ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับ

เกลี่ยตกแต่งพื้นที่ด าเนินการ

เรียบร้อย  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม

รูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบล

โคกสงูก าหนด  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) หน้า  38  ข้อ  31 

150,000.- หมู่ที่ 1 กองช่าง 
-แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

            

 
 
 



43 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ด้านเศรษฐกิจ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดั
บที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการติดตั้ง

โคมไฟส่อง
สว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง

พลังงานแสงอาทติย ์พร้อมอุปกรณ์

ติดตัง้  ตามรายการดงันี ้

1. บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 จ านวน 2 ต้น  เป็น

เงิน 80,000 บาท 

2. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่

ที ่5  จ านวน 3 ต้น เป็น

เงิน 120,000 บาท 

3. บ้านหนองหว้า หมู่

ที ่6 จ านวน 1 ต้น เป็นเงิน 40,000 บาท 

4. บ้านสระตะเคียน หมู่

ที ่7 จ านวน 1 ต้น เป็นเงิน 40,000 บาท 

5. บ้านหนองนกเขา หมู่

ที ่8 จ านวน 2 ต้น เป็นเงิน  80,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 360,000 บาท 

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-

2565) หน้า   51,52   ข้อ 90    

360,000.- ต าบลโคกสูง กองช่าง 
-แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

            

 



44 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ด้านเศรษฐกิจ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดั
บที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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

ปรับปรุงพื้นที่
สาธารณสระ
หนองใหญ่
บ้านคูขาด   
หมู่ที่  2 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณสระ

หนองใหญ่บ้านคูขาด  หมู่  2  ต าบลโคก

สูง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัด

บุรีรัมย์  จุดเร่ิมต้น  ด้านหน้าสระหนอง

ใหญ่บ้านคูขาด  หมู่  2  ต าบลโคก

สูง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์   

ติดตัง้เสาไฟส่องสว่าง

จ านวน  14  ต้น  วางท่อระบายน้ า

ขนาด  0.80  เมตร  จ านวน  35  ท่อน พ

ร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จ านวน 1 ป้าย  รายละเอียดตาม

รูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกสูงก าหนด  อยู่ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า  32  ข้อ 8 

450,000.- ต าบลโคกสูง กองช่าง 
-แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

            

 
 
 
 



45 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ด้านเศรษฐกิจ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดั
บที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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

ท่อ  คสล.    
พร้อมเท
คอนกรีตดาด
หน้าท่อ    
บ้านคูขาด   
หมู่ที่  2 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อ  คสล.  พร้อมเท

คอนกรีตดาดหน้าท่อบ้านคู

ขาด  หมู่  2  ต าบลโคกสูง อ าเภอหนอง

ก่ี จังหวัดบุรีรัมย์  วางท่อระบายน้ า  

คสล.  ขนาด  0.60  เมตร  8  ท่อน      

จ านวน  5  จุด  รวม

ทั้งหมด  40  ท่อน  พร้อมเทคอนกรีตดาด

หน้าท่อทั้งสองด้าน  จ าวน  5  จุด  พร้อม

ติดตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม

รูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกสูงก าหนด  อยู่ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-

2565) หน้า   53  ข้อ  94 

50,000.- ต าบลโคกสูง กองช่าง 
-แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

            

 
 
 
 



46 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ด้านเศรษฐกิจ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดั
บที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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

ท่อระบาย
น้ า   
บ้านหนอง
นกเขา   
หมู่ที ่8   

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า  บ้าน

หนองนกเขา  หมู่  8  ต าบลโคกสูง อ าเภอ

หนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์  วางท่อระบายน้ า

PVC.  ขนาด  8”จ านวน  2  ท่อน  ท่อ

ระบายน้ าค

สล.  ขนาด  0.60  เมตร  11  ท่อน  พร้อ

มเทคอนกรีตดาดหน้าท่อ  รายละเอียด

ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกสูงก าหนด คิดเป็นเงิน

งบประมาณ  20,000.-บาท 

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-

2565) หน้า  49  ข้อ 81 

20,000.- ต าบลโคกสูง กองช่าง 
-แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ด้านเศรษฐกิจ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพและการส่งเสริมการเกษตร 

ล าดั
บที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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

ส่งเสริมการ
บ ารุงดินแบบ
เกษตรอินทรีย์  

ด าเนินงานตาม 
โครงการส่งเสริมการบ ารุงดินแบบเกษตร
อินทรีย์ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า   82  ข้อ  220 

15,000.- อบต.โคกสูง ส านักปลัด 

-แผนงาน
การเกษตร 
 

            

64 โครงการ
ส่งเสริมการ
แปรรูปผลผลิต
ทาง
การเกษตร 

ด าเนินงานตาม 
โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า   81  ข้อ  218 

15,000.- อบต.โคกสูง ส านักปลัด 

-แผนงาน
การเกษตร 

 

            

65 โครงการ
ส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ย
ชีวภาพและน้ า
หมักชีวภาพ 

ด าเนินงานตาม 
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพและ
น้ าหมักชีวภาพ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า   82  ข้อ  222 

20,000.- 
 

 

อบต.โคกสูง ส านักปลัด 

-แผนงาน
การเกษตร 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพและการส่งเสริมการเกษตร 

ล าดั
บที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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

จัดซ้ือเครื่อง
สูบน้ า 

-เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสูบน้ าแบบหอย
โข่ง มอเตอร์
ไฟฟ้า จ านวน 1  เครื่อง  คุณลักษณะ 
1) สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อนาท ี
(1) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้
มอเตอร์ไฟฟ้า 
(2) ขนาดท่อส่งไม่น้อย
กว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) 
(3) สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่
ก าหนด 
(4) ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือ
ประมาณ 30 ฟุต 
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและ
ของมอเตอร์ไฟฟ้า 
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 
อ้างอิง:ราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ธันวาคม  2561 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หน้า 86 ข้อ 6 

11,000.- อบต.โคกสูง ส านักปลัด 

-แผนงาน
การเกษตร 
 

            

 
 


