
 



 
ส่วนที่  1 

บทน า 
  เพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าแผนการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ฉบบัท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปในแนวทางเดียว 
กระทรวงมหาดไทยจึงมีแนวทางปฏิบติัในการจดัท าแผนการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
  แผนการด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพฒันาและ
กิจกรรมการพฒันาท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณนั้น  
เพื่อใหแ้นวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความชดัเจนในการ
ปฏิบติัมากข้ึน ลดความซ ้ าซอ้นของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกบัหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารงานของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพื่อควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
  แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรมการพฒันาท่ีบรรจุในแผนการ
ด าเนินงานจะมีท่ีมาจาก 
  1)  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (รวมทั้งเงินอุดหนุนท่ีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอุดหนุนใหห้น่วยงานอ่ืนด าเนินการ 
  2)  โครงการ / กิจกรรมการพฒันาท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถา้มี) 
  3)  โครงการ / กิจกรรมการพฒันาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (  ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ใหร้วบรวม
ขอ้มูลโครงการ / กิจกรรมการพฒันาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะ
การด าเนินงานครอบคลุมพื้นท่ีหลายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือเป็นโครงการ / กิจกรรมการพฒันาท่ีมี
ความเก่ียวเน่ืองระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตรวจสอบจาก
แผนปฏิบติัราชการประจ าปีของจงัหวดัหรืออาจสอบถามไปยงัหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4)  โครงการ / กิจกรรมการพฒันาอ่ืนๆ ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพิจารณาเห็นวา่จะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นท่ี 
 
 
 
 
 



 

วตัถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 
  เพื่อใหแ้นวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความชดัเจน
ในการปฏิบติัมากข้ึน ลดความซ ้ าซอ้นของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกบัหน่วยงานต่างๆท่ี
จะตอ้งเป็นจริงทั้งหมดในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประจ าปีงบประมาณ 

   
ขั้นตอนการจดัท าแผนด าเนินงาน 
  1.  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพฒันา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวสิาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
ด าเนินการในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลว้จดัท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถ่ิน 
  2.  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แลว้เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีประกาศเพื่อให้
ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัและตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่งนอ้ยสามสิบวนั 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  (1)  บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกคร้ังจะมีจุดมุ่งหมายปลายทาง
เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้การก าหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถา้
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดมีความแจ่มชดัก็จะช่วยใหก้ารบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยงัจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้
อยา่งสะดวกและเกิดผลดี 
  (2)  ประหยดั (Economical Operation) การวางแผนเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ติปัญญาเพื่อคิดวธีิการ
ใหอ้งคก์รบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการใหง้านในฝ่ายต่างๆมีการประสานงานกนัดี กิจกรรมท่ีด าเนินมีความ
ต่อเน่ืองกนั ก่อใหเ้กิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆท่ีท า ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ
อยา่งคุม้ค่านบัเป็นการลดตน้ทุนท่ีดี ก่อใหเ้กิดการประหยดัแก่องคก์ร 
  (3)  ลดความไม่แน่นอน (Reduction Of Uncertainty) การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนใน
อนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตการวางแผนท่ีมี
ประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวเิคราะห์พื้นฐานของขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏข้ึนแลว้ท าการคาดคะเนเหตุการณ์ใน
อนาคตและไดห้าแนวทางพิจารณาป้องกนัเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนไวแ้ลว้ 
  (4)  เป็นเกณฑใ์นการควบคุม (Basic Of Control) การวางแผนช่วยใหผู้บ้ริหารไดก้ าหนดหนา้ท่ี
การควบคุมข้ึน ทั้งน้ีเพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นส่ิงท่ีแยกกนัไม่ออกเป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการคู่กนั
อาศยัซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือถา้ไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวไดว้า่แผนก าหนดจุดมุ่งหมาย
และมาตรฐานการปฏิบติังานในหนา้ท่ีการควบคุม 
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  (5)  ส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรมและการสร้างสรรค ์(Encourages Innovation and Creativity) การ
วางแผนเป็นพื้นฐานดา้นการตดัสินใจและเป็นส่ิงท่ีช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ(นวตักรรม) และความคิด
สร้างสรรค ์ทั้งน้ีเน่ืองจากขณะท่ีฝ่ายจดัการวางแผนกนันั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผูท้  างานดา้นการ
วางแผนท าใหเ้กิดความคิดใหม่ๆและความคิดสร้างสรรคน์ ามาใชป้ระโยชน์แก่องคก์รและยงัเป็นการสร้าง
ทศันคติการมองอนาคตระหวา่งผูบ้ริหาร 
  (6)  พฒันาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนท่ีดีจะเป็นการบ่งช้ีให้เห็นถึง
ความร่วมแรงร่วมใจในการท างานของผูบ้ริหาร และยงัเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนในกลุ่มคนงานดว้ย
เพราะเขารู้อยา่งชดัเจนวา่องคก์รคาดหวงัอะไรจากเขาบา้ง นอกจากนั้นการวางแผนยงัเป็นเคร่ืองมือฝึกและ
พฒันาแรงจูงใจท่ีดีส าหรับผูบ้ริหารในอนาคต 
  (7)  พฒันาการแข่งขนั (Improves Competitive Strength) การวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพท าให้
องคก์รมีการแข่งขนักนัมากกวา่องคก์ารท่ีไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนท่ีขาดประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพราะการ
วางแผนจะเก่ียวขอ้งกบัการขยายขอบข่ายการท างานเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
  (8)  ท าใหเ้กิดการประสานงานท่ีดี (Better Coordination) การวางแผนไดส้ร้างความมัน่ใจใน
เร่ืองเอกภาพท่ีจะบรรลุจุดหมายขององคก์ร ท าใหกิ้จกรรมต่างๆท่ีจดัวางไวมุ้่งไปท่ีจุดหมายเดียวกนัมีการจดั
ประสานงานในฝ่ายต่างๆขององคก์รเพื่อหลีกเล่ียงความซ ้ าซอ้นในงานแต่ละฝ่ายขององคก์ร 
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แผนด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง 
อ าเภอหนองกี ่ จงัหวดับุรีรัมย์ 

 

 



ค าน า 
 

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีภารกิจส าคญัในการปฏิบติังานเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินและการพฒันาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภายใตรั้ฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช ๒๕๔๐ ท่ีสร้างกระบวนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในฐานะหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 
ภายใตก้ารกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงหลายประการ 
โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน 

  ดงันั้น  องคก์ารบริหารส่วนต าบลจึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัท าแผนเพื่อรองรับการถ่ายโอนดงักล่าว
ดว้ย และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าและประสานแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ฉบบัท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดก้ าหนดใหต้อ้งจดัท าแผนด าเนินการเพื่อใหท้ราบถึงภารกิจขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะด าเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุกระสัง 

อ าเภอหนองก่ี   จงัหวดับุรีรัมย ์
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี ่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันา จ านวนโครงการที่ 
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผดิชอบ
หลกั 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาคุณภาพชีวติ 
      1.1 แนวทางการพฒันาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
      1.2 แนวทางการพฒันาเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
      1.3 แนวทางการพฒันาการส่งเสริมสวสัดิการชุมชนและการสังคม
สงเคราะห์ 
      1.4 แนวทางการส่งเสริมการศึกษา 
      1.5 แนวทางการพฒันาการส่งเสริมการกีฬานนัทนาการ และการ
สาธารณสุข 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาส่งเสริมการด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
      2.1 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการท าเกษตรกรรม 
     2.2 แนวทางการพฒันาการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน 
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350,000.- 

 
12,057,200.- 

 
2,930,270.- 
470,000.- 

 
 
 
 

20,000.- 
30,000.- 

 

 
30.87 
1.50 

 
51.77 

 
12.58 
2.01 

 
 
 
 

0.08 
0.12 

 

 
อบต.บุกระสัง 
อบต.บุกระสัง 

 
อบต.บุกระสัง 

 
อบต.บุกระสัง 
อบต.บุกระสัง 

 
 
 
 

อบต.บุกระสัง 
อบต.บุกระสัง 

 

 
 

 

4 



 
(ต่อ) 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันา จ านวนโครงการที่ 
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     3.1 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน      
     3.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมภูมปัญญาท้องถิ่น 

    4.1 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
    4.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน 
    4.3 แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
1 
1 
 
 
 
2 
1 
9 

 
1.33 
1.33 

 
 
 

2.66 
1.323 
12.00 

 
20,000.- 
5,000.- 

 
 
 

20,000.- 
20,000.- 
175,000.- 

 
0.08 
0.02 

 
 
 

0.08 
0.08 
0.75 

 
อบต.บุกระสัง 
อบต.บุกระสัง 

 
 
 

อบต.บุกระสัง 
อบต.บุกระสัง 
อบต.บุกระสัง 

รวม 75 100 23,287,470.- 100  
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี ่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน 

1.1 แนวทางการพฒันาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
 

โครงการก่อสร้างห้องน้้าชาย/
หญิงของส้านักงาน อบต.บุ
กระสัง 

- ขนาดกว้าง 5.75x6 และ
ป้ายโครงการ 

300,000 
 
 

อบต. 
บุกระสัง 

 
 

กองช่าง 
 
 

            

2 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองท้านบ 
หมู่ที่ 1 (สายทิศตะวันตก รพ
สต.บุกระสัง) 

- ขนาดกว้าง 4x220x0.15 
เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางและ
ป้ายโครงการ 

500,000 
 

หมู่ที่ 1 
 
 

กองช่าง 
 
 

            

3 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านกระสัง หมู่ที่ 2 
(สายหน้าบ้านนายสมใจ เจียง
กระโทก ต่อจากปี 61)  

- ขนาดกว้าง 5x172x0.15 
เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 
และป้ายโครงการ 
 

500,000 
 

หมู่ที่ 2 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 

            

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ซอยศาลตา
ปู่ แยกบ้านนายภูดิษ) 
 

- ขนาดกว้าง 4x90x0.15 
เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 
และป้ายโครงการ 
 

200,000 
 
 
 

หมู่ที่ 2 กองช่าง 
 

            

   

6 



 
  1.1 แนวทางการพฒันาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตามความเดือดร้อนของประชาชน (ต่อ) 

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบุ หมู่ที่3(ซอย
คลองสามัคี13)  

- ขนาดกว้าง 4x133x0.15
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
และป้ายโครงการ 
 

300,000 หมู่ที่ 3 
 
 

กองช่าง 
 
 

            

6 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบุ หมู่ที่3(ซอย
ทุ่งกระเต็นทอง11 ) 

- ขนาดกว้าง 4x145x0.10 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
และป้ายโครงการ 

250,000 
 
 

หมู่ที่ 3 
 
 

กองช่าง 
 
 

            
 
 

7 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบุ หมู่ที่ 3(ซอย
มิตรภาพซอย 9) 

- ขนาดกว้าง 4x146x0.10 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
และป้ายโครงการ 

250,000 
 

  หมู่ที่ 3 
 
 

กองช่าง 
 
 

            

8 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสระสะแก หมู่ที่ 
4 (ซอยข้างวัดสระสะแก) 

- ขนาดกว้าง 5x172x0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
และป้ายโครงการ 

500,000 หมู่ที่ 4 
 
 

กองช่าง 
 
 

            

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสระสะแก หมู่ที่ 
4 (เส้นหลังโรงเรียนบ้านสระ
สะแก-บ้านถนนถั่ว)  

- ขนาดกว้าง 5x70x0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
และป้ายโครงการ 
 

200,000 
 
 
 

หมู่ที่ 4 
 
 
 

กองช่าง 
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1.1 แนวทางการพฒันาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตามความเดือดร้อนของประชาชน (ต่อ) 

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 5 
(ซอยสมฤดีเชื่อมไทยเจริญ)  

- ขนาดกว้าง 6x87x0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางและป้ายโครงการ 
 

300,000 
 
 
 

หมู่ที่ 5 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 

            

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 5 
(เส้นหลังโรงเรียนบ้านสระสะแก-
บ้านสระสะแก) 

ขนาดกว้าง 5x138x0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางและป้ายโครงการ 

400,000 หมู่ที่ 5 
 

             

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านประชาสามัคคี หมู่
ที่ 6 (ซอย 5 ทิศใต้ )  

ขนาดกว้าง 5x172x0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางและป้ายโครงการ 

 
500,000 

 

หมู่ที่ 6 
 

กองช่าง 
 
 

            

13 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองมัน หมู่ที่ 7 
(สายบ้านน้อย) 

ขนาดกว้าง 5x70x0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางและป้ายโครงการ 

 
200,000 

 

หมู่ที่ 7 
 
 

กองช่าง 
 
 
 

            

14 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองมัน หมู่ที่ 7 
(ซอยหลังโรงเรียนบ้านหนองมัน) 

- ขนาดกว้าง 5x138x0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางและป้ายโครงการ 
 

400,000 
 
 
 

หมู่ที่ 7 
 
 
 

กองช่าง 
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1.1 แนวทางการพฒันาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตามความเดือดร้อนของประชาชน (ต่อ) 

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค
. 

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

15 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ 8 (ซอย
พรบุญมี49) 

- ขนาดกว้าง 4x220x0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางและป้ายโครงการ 
 

500,000 
 
 
 

หมู่ที่ 8 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 

            

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกหนองหิน หมู่ที่ 
9 (สายข้างโรงเรียนบ้านบุกระสัง) 

ขนาดกว้าง 5x172x0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางและป้ายโครงการ 

500,000 หมู่ที่ 9 
 

กองช่าง 
 

            

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกหนองหิน หมู่ที่ 
9 (ซอยบ้านผู้ใหญ่ – กศน.) 

ขนาดกว้าง 4x110x0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางและป้ายโครงการ 

 
250,000 

 

หมู่ที่ 9 กองช่าง 
 
 

            

18 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 
10 (ซอยสุขสวัสดิ์) 

ขนาดกว้าง 4x220x0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางและป้ายโครงการ 

500,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง 
 
 
 

            

19 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 
10 (ซอยหน้าโรงเรียน) 

ขนาดกว้าง 5x70x0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางและป้ายโครงการ 

200,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง 
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1.1 แนวทางการพฒันาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตามความเดือดร้อนของประชาชน (ต่อ) 

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายในโรงเรียนบ้านบุ
กระสัง) 

ขนาดกว้าง 5x84x0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางและป้ายโครงการ 

240,000 โรงเรียน
บ้านบุ
กระสัง 

กองช่าง 
 
 
 

            

21 โครงการปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
 

สิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน 
สะพาน ท่อระบายน้้า ฯลฯ 
 

 
100,000 

 

   อบต. 
บุกระสัง 

 

กองช่าง 
 
 
 

            

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าและ
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(อุดหนุน) 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าและ
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
 

 
100,000 

 

   อบต. 
บุกระสัง 

 
 

กองช่าง 
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1.2 แนวทางการพฒันาเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
 

โครงการ ฝึกซ้อมการแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 

- จัดการอบรม ฝึกซ้อม
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

30,000 
 
 

อบต. 
บุกระสัง 

 

ส้านักปลัด 
 

 

            
 

2 
 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ้าเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและเกดิ
ประโยชน์กับประชาชน 

    30,000 
 

อ้าเภอ
หนองก่ี 

 

ปกครอง
ท้องถิ่น 
 

            

3 
 
 

โครงการให้ความรู้ในการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  
อาสาสมัคร และประชนชนทั่วไป   

จัดฝึกอบรมทบทวน
แผนป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

      
30,000 

 
 

อบต.       
บุกระสัง 

 

ส้านักปลัด 
 

 

            

4 
 
 
 

โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุจากการจราจร 

- ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด 
อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 
 
 

 
20,000 

 
 

หมู่ 1-10 
 
 
 

ส้านักปลัด 
 
 

 

            

5 
 
 
 

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ
คุณภาพชีวิติ 
(ชวนน้องท้าดี) 
 

- จัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างและพัฒนา
ทักษะคุณภาพชีวิต ปี
ละ 1 ครั้ง 

20,000 
 

อบต. 
บุกระสัง 

 
 

ส้านักปลัด             
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        1.2 แนวทางการพฒันาเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน (ต่อ) 
ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการท้องถิ่นไทยห่วงใย 
ใสใจผู้สูงอายุ 

จ้านวนผู้สูงอายุมีชีวิตที่ดีข้ึน 20,000 อบต. 
บุกระสัง 

สวัสดิการฯ             

7 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบทบาทของสตรีและ
ผู้น้าชุมชน 

- จัดกิจกรรมพัฒนาบทบาท
สตรี ปีละ 1 ครั้ง 

20,000 ศูนย์
พัฒนาสตรี 

สวัสดิการฯ             

8 โครงการพัฒนากิจกรรม
ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมอาทิตย์ละ ๓ ครัง้ 20,000 ศูนย์
ผู้สูงอายุ 

สวัสดิการฯ             

9 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม/
ศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง 

10,000 อบต. 
บุกระสัง 

ส้านักปลัด             

10 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณ
ภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน 

-เพ่ือช่วยเหลือประชาชนกรณี
เกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน 

30,000 อบต. 
บุกระสัง 

ส้านักปลัด             

11 โครงการอบรมวินัย
การจราจรให้แก่เด็ก
เยาวชนหรือประชาชน
ทั่วไป 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายจราจรแก่เด็ก
เยาวชนหรือประชาชนทั่วไป 

20,000 หมู่ 1-10 ส้านักปลัด             
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1.2 แนวทางการพฒันาเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน (ต่อ) 

ล าดบั
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเสพติดอ้าเภอหนองก่ี 

-ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด 

30,000 หมู่ 1-10 ส้านักปลัด             

13 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อ้าเภอ
หนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 

ป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในพ้ืนท่ีต้าบล/หมู่บ้าน/
ชุมชน 

30,000 หมู่ 1-10 ส้านักปลัด             

14 โครงการส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้ของผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

ส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่
ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

20,000 หมู่ 1-10 สวัสดิการฯ             

15 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP 

จัดตั้งศูนย ์ 20,000 หมู่ 1-10 สวัสดิการฯ             
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1.3 แนวทางการพฒันาการสวสัดิการชุมชนเขม้แขง็ 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ 
ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 

จัดกิจกรรมและฝึกอบรม
สัมมนาปีละ 1 ครั้ง 

10,000 หมู่ 1-10 สวัสดิการฯ             

2 โครงการส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้ของผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

-สนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

8,683,200 หมู่ 1-10 สวัสดิการฯ             

3 โครงการสนับสนุนการสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่
คนพิการหรือทุพพลภาพ 

-สนับสนุนการสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ 

3,264,000 หมู่ 1-10 สวัสดิการฯ             

4 โครงการสนับสนุนการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

-สนับสนุนการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

90,000 หมู่ 1-10 สวัสดิการฯ             

5 โครงการจัดหารายได้เพ่ือ
จัดกิจกรรมสาธารณกุศล
และให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

-จัดหารายได้เพ่ือกิจกรรมสา
ธารณกุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 

10,000 หมู่ 1-10 สวัสดิการฯ             
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      1.4 แนวทางการส่งเสริมการศึกษา 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ 
ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการหอเสียงธรรมน้า
ชีวิต 

- จัดกิจกรรมให้ความรู้
เก่ียวกับธรรมะ ปีละ 1 ครั้ง 

5,000 วัดในพื้นที ่ กองศึกษาฯ             

2 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

- จัดกิจกรรมวันเด็ก ปีละ 1 
คร้ัง 

25,000 อบต. 
บุกระสัง 

กองศึกษาฯ             

3 โครงการปฐมนิเทศและ
ประชุมผูป้กครองเด็กเล็ก 

-การปฐมนิเทศและประชุม
ผู้ปกครองเด็กเล็ก 

5,000 ศูนย์เด็กทั้ง 
3 ศูนย์ 

กองศึกษาฯ             

4 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
ศึกษา 

-สนับสนนุค่าใช้จา่ยการ
บริหารศึกษา 

865,270 ศูนย์เด็กทั้ง 
3 ศูนย์ 

กองศึกษาฯ             

5 โครงการอาหารกลางวนั
ของนักเรียนทั้ง 3 
โรงเรียน 

-อาหารกลางวันของนักเรียน
ทั้ง 3 โรงเรียน 

1,880,000 
 

โรงเรียนทั้ง 
3โรงเรียน 

กองศึกษาฯ             

6 โครงการจ้างครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
ระดับชัน้ที่ขาดแคลน ของ
โรงเรียนบ้านบุกระสัง 

อุดหนุนงบประมาณในการจ้าง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ้านวน ๑ อัตรา 

50,000 โรงเรียน
บ้านบุ
กระสัง 

กองศึกษาฯ             

7 โครงการจ้างครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
ระดับชัน้ที่ขาดแคลน ของ
โรงเรียนบ้านสระสะแก 

อุดหนุนงบประมาณในการจ้าง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ้านวน ๑ อัตรา 

50,000 โรงเรียน
บ้านสระ
สะแก 

กองศึกษาฯ             

8 โครงการจ้างครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
ระดับชัน้ที่ขาดแคลน ของ
โรงเรียนบ้านหนองมัน 

อุดหนุนงบประมาณในการจ้าง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ้านวน ๑ อัตรา 

50,000 โรงเรียน
บ้านหนอง

มัน 

กองศึกษาฯ             
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  1.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬานันทนาการและการสาธารณสุข 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ 
ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ประจ้าต้าบล 

- จัดการแข่งขันกีฬาประจ้าปี 
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

200,000 สนามกีฬา
อบต. 
บุกระสัง 

กองศึกษาฯ             

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

- ฉีดพ่นหมอกควันอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

50,000 หมู่ 1-10 ส้านักปลัด             

3 โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

70,000 หมู่ 1-10 ส้านักปลัด             

4 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกับหน่วยของ
รัฐหรือเอกชน 

- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 

20,000 หน่วยงาน
ที่จัดการ
แข่งขัน 

กองศึกษาฯ             

5 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอล 

-จัดการแข่งขันฟุตซอล ปีละ 1 
ครั้ง 

30,000 สนามกีฬา
อบต.บุ
กระสัง 

กองศึกษาฯ             

6 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด 

อบรมอาสาสมัครป้องกันและ
จัดหาสารเคมีป้องกัน ปีละ ๑ 
ครัง้ 

15,000 อบต. 
บุกระสัง 

ส้านักปลัด             

7 โครงการกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสัมพันธ์ 

-กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์ 

15,000 อบต. 
บุกระสัง 

กองศึกษาฯ             

8 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม
โรงเรียนในเขตพ้ืนทีต้าบล
บุกระสัง 

-การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน
ในเขตพ้ืนทีต้าบลบุกระสัง 

50,000 อบต. 
บุกระสัง 

กองศึกษาฯ             

9 โครงการครอบครัว
ไอโอดีน 

ประชาชนมีการบริโภคอาหาร
ที่มีสารไอโอดีนเพ่ิมข้ึน 

20,000 อบต. 
บุกระสัง 

ส้านักปลัด             
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท้าเกษตรกรรม 

ล้าดั
บที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ 
ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกร 

-ให้ความรู้การส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกร 

20,000 หมู่ 1-10 ส้านักปลัด             

  
 
2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ 
ด้าเนินก

าร 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

-จัดอบรมให้ความรู้ปีละ ๑ ครั้ง 30,000 หมู่ 1-10 สวัสดิการ             
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3.1 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ 
ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดท้าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

- ส่งบุคลากรเพื่อเข้ารับการ
ฝึกอบรมและจัดท้าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

200,000 อบต. 
บุกระสัง 

กองคลัง             

 
 

 
 

 
 3.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ 
ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดท้าเวที
ประชาคม 

- จัดเวทีประชาคมเพ่ือแสดง
ความคิดเห็น 

5,000 หมู่ 1-10 ส้านักปลัด             
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4.1 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ 
ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สี
เขียว 

-จัดกิจกรรมรณค์และปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 

10,000 อบต. 
บุกระสัง 

ส้านักปลัด             

2 โครงการอนุรักษ์แหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์น้้า 

-อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้าและ
ปล่อยพันธุ์ปลา 

10,000 สระน้้า
สาธารณะ 

ส้านักปลัด             

 
 
 
 

4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
ล้าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ 

ด้าเนินการ 
หน่วย

ด้าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

รณรงค์จัดการขยะมูล
ฝอย 

อบรมและรณรงค์จัดการขยะ
มูลฝอย 

20,000 หมู่ 1-10 ส้านักปลัด             
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4.3 แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ 
ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

-จัดงานประเพณีลอยกระทง 25,000 อบต. 
บุกระสัง 

กองศึกษา             

2 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ 

-จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 20,000 อบต. 
บุกระสัง 

ส้านักปลัด             

3 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ ร่วม กตัญญ 
เชิดชูภูมิปัญญาผู้สูงวัย 

-จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและ
วันสงกรานต์ 

20,000 อบต. 
บุกระสัง 

กองศึกษา             

4 โครงการสืบสานประเพณี
วันเข้าพรรษา 

-จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 10,000 วัดในพ้ืนที่ กองศึกษา             

5 โครงการจัดงานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ้ง 

-จัดกิจกรรมงานประเพณีข้ึน
เขาพนมรุ้ง 

10,000 อุดหนุน
จังหวัด 

กองศึกษา             

6 โครงการจัดงานอนุรักษ์
ประเพณี (วันสถาปนา
เมืองแปะ) 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี 
(วันสถาปนาเมืองแปะ) 

5,000 อุดหนุน
จังหวัด 

กองศึกษา     
 

        

7 โครงการงานประเพณี
และวัฒนธรรมของดีเมือง
หนองก่ี 

จัดกิจกรรมประเพณีและ
วัฒนธรรมของดีเมืองหนองก่ี 

50,000 อุดหนุน
อ้าเภอ
หนองก่ี 

กองศึกษา             

8 โครงการส่งเสริม 
ศิลปดนตรีพ้ืนบ้าน 

-สนับสนุนทุนแกกลุ่มจ้านวน 
1 ทุน/ปี 

20,000 หมู่ 1-10 กองศึกษา             

9 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพ่ือการจัดงาน
พระราชพิธีและงานรัฐพิธี 

เพ่ืออนุรักษ์พิธีส้าคัญต่างๆ
ของชาติ 

15,000 อบต. 
บุกระสัง 

ส้านักปลัด             
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