บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

(ผด.๒)

๑.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ
ที่
๑

๒

โครงการ
โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า ซอย ๖ ซอย ๗
(เลียบทางหลวงชนบท)
หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยส้าราญ
ต้าบลห้วยส้าห้วยส้าราญ
อ้าเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการลงหินคลุกถนนสาย
โคกตะโก – โคกเพชร หมู่ที่
๑ บ้านห้วยส้าราญ อ้าเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ก่อสร้างรางระบายน้้า ซอย 6 ซอย ๗
๑๘๑,๐๐๐
(เลียบทางหลวงชนบท) หมู่ที่ ๑ บ้าน
ห้วยส้าราญ อ้าเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์
ช่วงที่ ๑ ปริมาณงาน กว้าง ๐.๔๐ เมตร
ยาว ๖๑ เมตร วางท่อระบายน้้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จ้านวน
๒๐ ท่อน รวมความยาว ๘๑ เมตร
ด้าเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.
ก้าหนด
ช่วงที่ ๒ ปริมาณงาน กว้าง ๐.๔๐
เมตร ยาว ๙๘ เมตร วางท่อระบายน้้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร
จ้านวน ๒๕ ท่อน รวมความยาว ๑๒๓
เมตร ด้าเนินการก่อสร้างตามแบบที่
อบต.ก้าหนด

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ ๑
บ้านห้วยส้าราญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ลงหินคลุกถนนสายโคกตะโก– โคกเพชร
หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยส้าราญ อ้าเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ด้าเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.
ก้าหนด

หมู่ที่ ๑
บ้านห้วยส้าราญ

กองช่าง

๑๑๓,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕๖๐
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๑
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
129,000

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ ๒
บ้านน้้าอ้อม

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

๓

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าจากสี่แยกไปบ้านนาย
เฉลย หมู่ที่ ๒ บ้านน้้าอ้อม
ต้าบลห้วยส้าราญ อ้าเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อสร้างรางระบายน้้าจากสี่แยกไปบ้าน
นายเฉลย หมู่ที่ ๒ บ้านน้้าอ้อม ต้าบล
ห้วยส้าราญ อ้าเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์
ปริมาณงาน กว้าง ๐.๔๐ เมตร
ยาว ๑๕๕ เมตร วางท่อระบายน้้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร
จ้านวน ๔๐ ท่อน รวมความยาว ๑๙๕
เมตร ด้าเนินการก่อสร้างตามแบบที่
อบต.ก้าหนด

๔

โครงการลงหินคลุกถนนรอบ
สระน้้าสาธารณะ
หมู่ที่ ๒ บ้านน้้าอ้อม
ต้าบลห้วยส้าราญ อ้าเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลงหินคลุกถนนรอบสระน้้าสาธารณะ
หมู่ที่ ๒ บ้านน้้าอ้อม ต้าบลห้วยส้าราญ
อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย
3.00 เมตร ยาว 535 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยว่า 160.50 ลูกบาศก์เมตร
ด้าเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.
ก้าหนด

90,000

หมู่ที่ ๒
บ้านน้้าอ้อม

กองช่าง

๕

โครงการก่อสร้างถนน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดโคลน ต้าบลห้วยส้าราญ
บ้านกุดโคลน ต้าบล
อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ห้วยส้าราญ อ้าเภอกระสัง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00
จังหวัดบุรีรัมย์
เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมคอนกรีตทางเชื่อม 8.75 ตาราง
เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 284.75 ตารางเมตร
ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร
ด้าเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.
ก้าหนด

151,000

หมู่ที่ ๓
บ้านกุดโคลน

กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
127,000

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ ๓
บ้านกุดโคลน

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

๖

โครงการขุดเจาะบ่อน้้า
บาดาล หมู่ที่ ๓ บ้านกุด
โคลน ต้าบลห้วยส้าราญ
อ้าเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์

ขุดเจาะบ่อน้้าบาดาล หมู่ที่ ๓ บ้านกุด
โคลน ต้าบลห้วยส้าราญ อ้าเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อน้้าบาดาล
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จ้านวน
๑ แห่ง ความลึกประมาณ 42.50
เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้าไฟฟ้า
แบบมอเตอร์จมใต้น้า ขนาด 1.5
แรงม้า 220 VAC ด้าเนินการก่อสร้าง
ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด

๗

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔
บ้านหนองรักษ์ ต้าบลห้วย
ส้าราญ อ้าเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อสร้างรางระบายน้้าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองรักษ์ ต้าบลห้วย
ส้าราญ อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงาน กว้าง 0.40 เมตร
ยาว 148 เมตร วางท่อระบายน้้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
จ้านวน 40 ท่อน รวมความยาว 188
เมตร ด้าเนินการก่อสร้างตามแบบที่
อบต.ก้าหนด

125,000

หมู่ที่ ๔
บ้านหนองรักษ์

กองช่าง

๘

โครงการลงหินคลุกถนน
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองรักษ์
ต้าบลห้วยส้าราญ อ้าเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลงหินคลุกถนน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองรักษ์
ต้าบลห้วยส้าราญ อ้าเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00
เมตร ยาว 380 เมตร หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 152 ลูกบาศก์เมตร
ด้าเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.
ก้าหนด

86,000

หมู่ที่ 4
บ้านหนองรักษ์

กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
177,000

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ 5
บ้านตะครอง

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

9

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
บ้านตะครอง ต้าบล
ห้วยส้าราญ อ้าเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๕ บ้านตะครอง ต้าบลห้วยส้าราญ
อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 340 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร ด้าเนินการ
ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ก้าหนด

๑๐

โครงการลงหินคลุกถนนรอบ
นอกหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
บ้านตะครอง
ต้าบลห้วยส้าราญ
อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลงหินคลุกถนนรอบนอกหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านตะครอง ต้าบลห้วยส้าราญ
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย
3.00 เมตร ยาว 500 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร
ด้าเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.
ก้าหนด

85,000

หมู่ที่ ๕
บ้านตะครอง

กองช่าง

๑๑

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านประดู่
ต้าบลห้วยส้าราญ อ้าเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านประดู่ต้าบลห้วย
ส้าราญ อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00
เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 380 ตารางเมตร ด้าเนินการ
ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ก้าหนด

198,000

หมู่ที่ ๖
บ้านประดู่

กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
180,000

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ ๗
บ้านหนองไผ่

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

๑๒

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
บ้านหนองไผ่ ต้าบล
ห้วยส้าราญ อ้าเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
บ้านหนองไผ่ ต้าบลห้วยส้าราญ
อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงาน กว้าง 0.40 เมตร ลึก
0.40 เมตร ยาว 114 เมตร วางท่อ
ระบายน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
เมตร จ้านวน 30 ท่อน รวมความยาว
144 เมตร ด้าเนินการก่อสร้างตาม
แบบที่ อบต.ก้าหนด

๑๓

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า หมูที่ 8 บ้านตาเป้า
ต้าบลห้วยส้าราญ อ้าเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อสร้างรางระบายน้้า หมู่ที่ 8
บ้านตาเป้า ต้าบลห้วยส้าราญ
อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงาน กว้าง 0.40 เมตร
ยาว 150 เมตร วางท่อระบายน้้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
จ้านวน 40 ท่อน รวมความยาว
190 เมตร ด้าเนินการก่อสร้าง
ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด

126,000

หมู่ที่ ๘
บ้านตาเป้า

กองช่าง

14

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านตา
เป้า ต้าบลห้วยส้าราญ
อ้าเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านตาเป้า ต้าบล
ห้วยส้าราญ อ้าเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00
เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 114 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร
ด้าเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.
ก้าหนด

60,000

หมู่ที่ ๘
บ้านตาเป้า

กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
186,000

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ ๙
บ้านโนนอิน

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

๑๕

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไป
ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ บ้าน
โนนอิน ต้าบลห้วยส้าราญ
อ้าเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไปถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ บ้านโนนอิน
ต้าบลห้วยส้าราญ อ้าเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00
เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 350 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร
ด้าเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.
ก้าหนด

16

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
บ้านตาดี ต้าบลห้วยส้าราญ
อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อสร้างรางระบายน้้าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑๐ บ้านตาดี ต้าบลห้วยส้าราญ
อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงาน กว้าง 0.40 เมตร
ยาว 174 เมตร วางท่อระบายน้้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
จ้านวน 66 ท่อน รวมความยาว 240
เมตร ด้าเนินการก่อสร้างตามแบบ
ที่ อบต.ก้าหนด

165,000

หมู่ที่ 10
บ้านตาดี

กองช่าง

17

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 10 บ้านตาดี
ต้าบลห้วยส้าราญ อ้าเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 10 บ้านตาดี ต้าบลห้วยส้าราญ
อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 3.50
เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 140 ตารางเมตร ไหล่ทางลง
หินคลุกข้างละ 0.20 เมตร ด้าเนินการ
ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ก้าหนด

75,000

หมู่ที่ 10
บ้านตาดี

กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม
๑๘

๑๙

20

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

โครงการลงหินคลุกถนน
เลียบคลองจากห้วยระหาน
ไปคุ้มบ้านหลัก หมู่ที่ ๑๑
บ้านสวนรวม ต้าบลห้วย
ส้าราญ อ้าเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์

ลงหินคลุกถนนเลียบคลองจาก
ห้วยระหานไปคุ้มบ้านหลัก หมู่ที่ ๑๑
บ้านสวนรวม ต้าบลห้วยส้าราญ
อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย
3.00 เมตร ยาว 1100 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุก ไม่น้อยกว่า 330 ลูกบาศก์
เมตร ด้าเนินการก่อสร้างตามแบบที่
อบต.ก้าหนด
โครงการก่อสร้างรางระบาย ก่อสร้างรางระบายน้้าภายในหมู่บ้าน
น้้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านครองสุข ต้าบลห้วย
บ้านครองสุข ต้าบลห้วย
ส้าราญ อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ส้าราญ อ้าเภอกระสัง
ปริมาณงาน กว้าง 0.40 เมตร ยาว
จังหวัดบุรีรัมย์
153 เมตร วางท่อระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ้านวน
32 ท่อน รวมความยาว 185 เมตร
ด้าเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.
ก้าหนด
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่
๑๒ บ้านครองสุข ต้าบล
ห้วยส้าราญ อ้าเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๑๒ บ้านครองสุข ต้าบลห้วย
ส้าราญ อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร
ด้าเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.
ก้าหนด

งบประมาณ
(บาท)
187,000

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ ๑๑
บ้านสวนรวม

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

121,000

หมู่ที่ 12
บ้านครองสุข

กองช่าง

166,000

หมู่ที่ 12
บ้านครองสุข

ต.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
186,000

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ 13
บ้านครองสมบูรณ์

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

21

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 13 บ้านครองสมบูรณ์
ต้าบลห้วยส้าราญ อ้าเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 13 บ้านครองสมบูรณ์
ต้าบล ห้วยส้าราญ อ้าเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00
เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร
ด้าเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.
ก้าหนด

22

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า ซอย ๖ หมู่ที่ 14
บ้านห้วยแสนสุข ต้าบล
ห้วยส้าราญ อ้าเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อสร้างรางระบายน้้า ซอย ๖
หมู่ที่ 14 บ้านห้วยแสนสุข
ต้าบล ห้วยส้าราญ อ้าเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงาน กว้าง 0.40 เมตร
ยาว 181 เมตร วางท่อระบายน้้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
จ้านวน 65 ท่อน รวมความยาว 246
เมตร ด้าเนินการก่อสร้างตามแบบที่
อบต.ก้าหนด

168,000

หมู่ที่ 14
บ้านห้วยแสนสุข

กองช่าง

23

โครงการถนนดินลงหินคลุก
ไปบ้านตาฮ้อ หมู่ที่ 14
บ้านห้วยแสนสุข ต้าบล
ห้วยส้าราญ อ้าเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์

ถนนดินลงหินคลุกไปบ้านตาฮ้อ หมู่ที่
14 บ้านห้วยแสนสุข ต้าบล ห้วย
ส้าราญ อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงาน เกรดเกลี่ยตกแต่งถนนดิน
และลงหินคลุก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย
3.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร
ด้าเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.
ก้าหนด

68,000

หมู่ที่ 14
บ้านห้วยแสนสุข

กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม
24

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต้าบล
ห้วยส้าราญ ต้าบล
ห้วยส้าราญ อ้าเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต้าบล
ห้วยส้าราญ ต้าบลห้วยส้าราญ
อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต้าบล
ห้วยส้าราญ จ้านวน 28 จุด
ด้าเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.
ก้าหนด

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
98,000 ต้าบลห้วยส้าราญ
14 หมู่บ้าน

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการศึกษา
ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
40,000 อบต.ห้วยส้าราญ
และที่ว่าการ
อ้าเภอกระสัง

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๑

การจัดงานรัฐพิธี
(งานกาชาดอ้าเภอกระสัง)

จัดงานประจ้าปีอ้าเภอกระสัง
เพื่อส่งเสริมและบ้ารุงรักษาวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น โดยการจัดให้ขบวน
แห่ร่วมงาน ประจ้าปีของอ้าเภอ

2

การจัดงานวันเข้าพรรษา

จัดงานวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและ
บ้ารุงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น ด้าเนินการจัดงานแห่เทียน
เข้าพรรษา เพื่อถวายเทียนตามวัดใน
เขตพื้นที่ต้าบลห้วยส้าราญ

30,000

อบต.ห้วยส้าราญ
และ
วัดบ้านห้วยส้าราญ

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

3

การจัดงานวันลอยกระทง

จัดงานวันลอยกระทง
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทง
โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การประกวดกระทง การประกวด
นางนพมาศ การละเล่นพื้นบ้าน
ของท้องถิ่น

20,000

อบต.ห้วยส้าราญ

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

4

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 2
ของเดือนมกราคม เป็นการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการแสดงออก
การละเล่นของเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กมี
ความคิดสร้างสรรค์และความสนุกสนาน
กล้าแสดงออก

30,000

อบต.ห้วยส้าราญ

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ต.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
40,000 อบต.ห้วยส้าราญ/
สถานที่ฝึกอบรม

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

5

อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักเรียนและเยาวชนใน
ต้าบลห้วยส้าราญ

จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก
นักเรียนและเยาวชนในต้าบล
ห้วยส้าราญ จ้านวน ๖ โรงเรียน
ในเขตพื้นที่ต้าบลห้วยส้าราญ
เพื่อเป็นการปลูกฝังให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม

6

อบรมและส่งเสริมพุทธ
ศาสนา

จัดอบรมและส่งเสริมพุทธศาสนา
เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
โดยการจัดอบรมให้กับประชาชนใน
ต้าบลห้วยส้าราญ

50,000

วัดบ้านกุดโคลน

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

7

อุดหนุนโครงการจัดซื้อ
หนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านโรงเรียน
บ้านห้วยส้าราญ

อุดหนุนเงินให้โรงเรียนบ้านห้วยส้าราญ
เพื่อจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด และ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
หนังสือ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักเรียนและชุมชน เช่น หนังสือ
ประวัติศาสตร์ วรรณคดี นิทาน
บัตรภาพ ฯลฯ

15,000

โรงเรียน
บ้านห้วยส้าราญ

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

8

อุดหนุนโครงการจัดหาสื่อ
การเรียนการสอนภาษาไทย
และคณิตศาสตร์โรงเรียน
บ้าน น้้าอ้อม

อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านน้้าอ้อม
เพื่อให้โรงเรียนด้าเนินการจัดหาสื่อ
การเรียนการสอนภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์ ส้าหรับชั้น ป.1 - ป.6
พร้อมทั้งสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เด็กนักเรียนมีความสนใจรักการเรียน

10,000

โรงเรียน
บ้านน้้าอ้อม

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

9

โครงการจัดซื้อหนังสือ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะ
การอ่าน ทักษะการเขียน
ภาษาไทยโรงเรียนบ้าน
กุดโคลน

อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านกุดโคลน
ด้าเนินการจัดหาหนังสือพจนานุกรม
นักเรียน หนังสือราชาศัพท์ หนังสือ
อนุกรมศัพท์สัมผัส หนังสือพจนานุกรม
ภาษาไทย ฯลฯ

10,000

โรงเรียน
บ้านกุดโคลน

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

พ.ศ. ๒๕๖๐
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๑
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
15,000

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียนบ้าน
ตะครอง

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

10

อุดหนุนโครงการจัดซื้อ
หนังสือและวัสดุอุปกรณ์/สื่อ
การเรียนห้องสมุดโรงเรียน
บ้านตะครอง

อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านตะครอง เพื่อ
จัดซื้อหนังสือห้องสมุด ส้าหรับการจัด
กิจกรรมค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของเด็กนักเรียน เช่น หนังสือ
ศึกษาภาษิต นักเลงภาษา แบบฝึกหัด
ต่าง ๆ นิทาน ฯลฯ

11

อุดหนุนโครงการห้องสมุด
รักการอ่านโรงเรียน
บ้านประดู่

อุดหนุนเงินให้โรงเรียนบ้านประดู่
เพื่อจัดซื้อหนังสือประจ้าห้องสมุดรัก
การอ่าน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและเป็น
แหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและ
ชุมชน เป็น เช่น หนังสือประเภททั่วไป
หนังสือพจนานุกรม วารสารต่าง ๆ
ฯลฯ

10,000

โรงเรียน
บ้านประดู่

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

12

อุดหนุนโครงการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะ
ความสามารถพิเศษของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านตาเป้า

อุดหนุนเงินให้โรงเรียนบ้านตาเป้า
เพื่อจัดซื้อสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมศักยภาพ
ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของ
นักเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการสอนของนักเรียนและเพื่อ
ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ผลิต
จัดซื้อ จัดหาสื่อการเรียนรู้ส้าหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษส้าหรับ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

10,000

โรงเรียน
บ้านตาเป้า

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ต.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
อุดหนุนเงินสนับสนุน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา 245,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์ เป็นค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนา
อบต.ห้วยส้าราญ
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
เด็กเล็ก อบต.ห้วยส้าราญ บ้านครองสุข
บ้านครองสุข
ห้วยส้าราญ บ้านครองสุข
จ้านวนเด็ก 50 คน จ้านวน 245 วัน ๆ
ละ 20 บาท

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

14

อุดหนุนเงินสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ห้วยส้าราญ บ้านน้้าอ้อม

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา
เป็นค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ห้วยส้าราญ
บ้านครองสุข จ้านวนเด็ก 55 คน
จ้านวน 245 วัน ๆ ละ 20 บาท

269,500 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ห้วยส้าราญ
บ้านน้้าอ้อม

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

15

อุดหนุนเงินสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวันให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล
๓ ขวบ โรงเรียนบ้านตาเป้า

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา
เป็นค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบโรงเรียน
บ้านตาเป้า จ้านวนเด็ก 11 คน
จ้านวน 245 วัน ๆ ละ 20 บาท

53,900

16

อุดหนุนเงินสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวันให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน
กุดโคลน

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา
เป็นค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบ้านกุดโคลน จ้านวนเด็ก
36 คน จ้านวน 245 วัน ๆ ละ
20 บาท

176,400 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านกุดโคลน

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

17

อุดหนุนเงินสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวันให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ห้วยส้าราญ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา
เป็นค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดห้วยส้าราญ จ้านวน 63 คน
จ้านวน 245 วัน ๆ ละ 20 บาท

308,700 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านห้วยส้าราญ

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

13

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
อนุบาล ๓ ขวบ
ศาสนาและ
โรงเรียนบ้านตาเป้า วัฒนธรรม

ต.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
482,882

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
บ้านห้วยส้าราญ

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

18

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) ให้กับ
โรงเรียนบ้านห้วยส้าราญ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม
(นม) ให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนบ้านห้วยส้าราญ จ้านวน 252
คน/260วัน/7.37 บาท

19

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) ให้กับ
โรงเรียนบ้านน้้าอ้อม

สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม
(นม) ให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนบ้านน้้าอ้อม จ้านวน 157
คน/260วัน/7.37 บาท

300,843

โรงเรียน
บ้านน้้าอ้อม

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

20

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) ให้กับ
โรงเรียนบ้านกุดโคลน

สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม
(นม) ให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนบ้านกุดโคลน จ้านวน 155
คน/260วัน/7.37 บาท

297,011

โรงเรียน
บ้านกุดโคลน

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

21

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) ให้กับ
โรงเรียนบ้านตะครอง

สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม
(นม) ให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนบ้านตะครอง จ้านวน 173
คน/260วัน/7.37 บาท

331,502

โรงเรียน
บ้านตะครอง

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

22

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) ให้กับ
โรงเรียนบ้านประดู่

สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม
(นม) ให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนบ้านประดู่ จ้านวน 104 คน/
260วัน/7.37 บาท

199,284

โรงเรียน
บ้านประดู่

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

23

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) ให้กับ
โรงเรียนบ้านตาเป้า

สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม
(นม) ให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนบ้านตาเป้า จ้านวน 59 คน/
260วัน/7.37 บาท

113,055

โรงเรียน
บ้านตาเป้า

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ต.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

24

อุดหนุนเงินสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
ค่าสวัสดิการส้าหรับการ
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของครู

ส้าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นค่าสวัสดิการส้าหรับช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของครู

245,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ้านวน 5 ศูนย์ฯ

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

25

อุดหนุนเงินสนับสนุน
ค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดห้วยส้าราญ

ส้าหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยส้าราญ
จ้านวน 63 คน จ้านวน 260 วัน ๆ
ละ 7.37 บาท

120,720 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดห้วยส้าราญ

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

26

อุดหนุนเงินสนับสนุน
ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านกุดโคลน

ส้าหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหารเสริม
(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านกุดโคลน จ้านวน 36 คน
จ้านวน 260 วัน ๆ ละ 7.37 บาท

68,983 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านกุดโคลน

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

27

อุดหนุนเงินสนับสนุน
ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล
๓ ขวบ โรงเรียนบ้านตาเป้า

ส้าหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหารเสริม
(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล
๓ ขวบ โรงเรียนบ้านตาเป้า
จ้านวน 11 คน จ้านวน 260 วัน ๆ
ละ 7.37 บาท

21,078 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาล ๓ ขวบ
โรงเรียน
บ้านตาเป้า

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

28

อุดหนุนเงินสนับสนุน
ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ห้วยส้าราญ บ้านครองสุข

ส้าหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหารเสริม
(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ห้วยส้าราญ บ้านครองสุข จ้านวน 50
คน จ้านวน 260 วัน ๆ ละ 7.37 บาท

95,810 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ห้วยส้าราญ
บ้านครองสุข

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

29

อุดหนุนเงินสนับสนุน
ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ห้วยส้าราญ บ้านน้้าอ้อม

ส้าหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหารเสริม
(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ห้วยส้าราญ บ้านน้้าอ้อม

105,391 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ห้วยส้าราญ
บ้านน้้าอ้อม

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
1,008,000

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
บ้านห้วยส้าราญ

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

30

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านห้วยส้าราญ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยส้าราญ
จ้านวน 252 คน/200วัน/20 บาท

31

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านน้้าอ้อม

สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านน้้าอ้อม
จ้านวน 157 คน/200วัน/20 บาท

628,000

โรงเรียน
บ้านน้้าอ้อม

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

32

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านกุดโคลน

สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกุดโคลน
จ้านวน 155 คน/200วัน/20 บาท

620,000

โรงเรียน
บ้านกุดโคลน

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

33

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านตะครอง

สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตะครอง
จ้านวน 173 คน/200วัน/20 บาท

692,000

โรงเรียน
บ้านตะครอง

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

34

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านประดู่

สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านประดู่
จ้านวน 104 คน/200วัน/20 บาท

416,000

โรงเรียน
บ้านประดู่

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

35

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านตาเป้า

สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตาเป้า
จ้านวน 59 คน/200วัน/20 บาท

236,000

โรงเรียน
บ้านตาเป้า

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

พ.ศ. ๒๕๖๐
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๑
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
365,500 อบต.ห้วยส้าราญ

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

36

วัสดุสื่อการเรียนการสอน

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเรียนการสอน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ้านวน 5 ศูนย์ฯ เป็นเงินคนละ
1,700 บาท

37

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

เพื่ออุดหนุนการจัดงานประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้ง ประจ้าปีงบประมาณ 2561
ให้แก่ที่ท้าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
เพื่อเป็นการการสืบสานประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้งและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดบุรีรัมย์

10,000

ที่ท้าการปกครอง
จังหวัดบุรีรัมย์

38

อุดหนุนโครงการจัดงานพิธี
และรัฐพิธีประจ้าปีอ้าเภอ
กระสัง

เพื่ออุดหนุนให้แก่ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอกระสัง (ส้านักงานอ้าเภอ)
เพื่อจัดงานพิธีและรัฐพิธีอ้าเภอกระสัง
เช่น วันปิยะมหาราช , วันที่ ๑๒
สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ฯ

20,000

ที่ท้าการปกครอง ส้านักปลัด อบต.
อ้าเภอกระสัง

พ.ศ. ๒๕๖๐
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๑
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๓. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ
ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
10,000
อบต.ห้วยส้าราญ

หน่วย
ดาเนินการ
กองสวัสดิการ
สังคม

1

โครงการอบรมอาชีพส้าหรับ
ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ

1. อบรมให้ความรู้กับผู้พิการและผู้ดูแล
คนพิการ
2. ผู้เข้าโครงการเป็นผู้พิการและผู้ดูแล
คนพิการ จ้านวน 30 คน
3. อบรมเกี่ยวกับอาชีพให้กับผู้พิการ
และผู้ดูแลคนพิการ

2

โครงการอบรมอาชีพ
การท้าปุ๋ยอินทรีย์

1.อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
2.ฝึกปฏิบัติการท้าปุ๋ยอินทรีย์

10,000

อบต.ห้วยส้าราญ

กองสวัสดิการ
สังคม

3

โครงการอบรมอาชีพ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน

1. อบรมให้ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชุมชน
2. การฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ท้าจากผ้าไหม
3. จ้านวนผู้เข้ารับการอบรม
จ้านวน 50 คน

20,000

อบต.ห้วยส้าราญ

กองสวัสดิการ
สังคม

4

โครงการอบรมอาชีพการ
แปรรูปอาหาร

1. อบรมให้ความรู้การแปรรูปอาหาร
2. การฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
3. จ้านวนผู้เข้ารับการอบรม
จ้านวน 50 คน

10,000

อบต.ห้วยส้าราญ

กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ. ๒๕๖๐
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๐
(บาท)
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
20,000
อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.
และที่ตั้งจุด
บริการประชาชน

1

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส้าคัญ

1. ประชาสัมพันธ์การป้องกัน/วิธีปฏิบัติ
ในการขับขี่ปลอดภัย
2. ตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์

2

โครงการปรองดอง
สมานฉันท์ฯ

1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปรองดองสมานฉันท์
2.รณรงค์/ประชาสัมพันธ์
3.ร่วมท้ากิจกรรมภายในต้าบลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรองดอง
สมานฉันท์

10,000

อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.

3

โครงการเสริมสร้างความรู้
1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชน
2.รณรงค์/ประชาสัมพันธ์
3.ด้าเนินตามกิจกรรรมเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10,000

อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.

4

โครงการ อบต.ใสสะอาด
ปราศจากการทุจริตบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนทั่วไป

1.รณรงค์/ประชาสัมพันธ์
2.อบรมให้ความรู้
3. ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทุจริตทั้งในหน่วยงานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10,000

อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.

5

โครงการควบคุมโรคระบาด
(โรคพิษสุนัขบ้า)

1.รณรงค์/ประชาสัมพันธ์
2.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

40,000

อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๐
(บาท)
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
10,000
อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.

6

โครงการอบรมเข้าค่าย
พุทธบุตรเยาวชนต้านภัย
ยาเสพติด

1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพติด/วิธีการให้ห่างไกลจากยา
เสพติด
2.จัดการเข้าร่วมกิจกรรม

7

โครงการส่งเสริมการ
ด้าเนินงานและบริการ
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน (หนึ่งต้าบลหนึ่งทีม
กู้ภัย)

เพื่อด้าเนินการในการบริหารงาน
ของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยการ
จ้างเหมาบริการผู้อยู่เวรประจ้าศูนย์
กู้ชีพประจ้าต้าบลห้วยส้าราญ ในการ
น้าส่งผู้ป่วยตลอดปีงบประมาณ
จ้านวน 4 ราย

432,000

อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.

๘

โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ด้าเนินการอบรมให้ความรู้และฝึก
ทบทวนให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน จ้านวน 50 นาย

70,000

อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.

๙

โครงการจัดซื้อเคมีภัณฑ์
ฉีดพ่นยุง ทรายอะเบท
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคไข้เลือดออก
ดังนี้
1. ซื้อทรายอะเบท
2. ซื้อน้้ายาเคมีภัณฑ์ใช้ฉีดพ่นยุง
3. ป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการ
หยอดทรายอะเบท และฉีดพ่นยุง

90,000

อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.

1๐

จัดซื้อถังออกซิเจนพร้อมชุด
อุปกรณ์ในการติดตั้งประจ้า
รถกู้ชีพ อบต.ห้วยส้าราญ

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถังออกซิเจน
พร้อมชุดอุปกรณ์ในการติดตั้งประจ้ารถ
กู้ชีพ อบต.ห้วยส้าราญ

15,000

อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
10,000

สถานที่
ดาเนินการ
เหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วย
ดาเนินการ
กองสวัสดิการ
สังคม

1๑

อุดหนุนโครงการจัดหา
รายได้เพื่อจัดกิจกรรม
สาธารณะกุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ้าปี
งบประมาณ 2561

อุดหนุนโครงการจัดหารายได้เพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณะกุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ้าปี
งบประมาณ 2561 ให้แก่ส้านักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อน้า
รายได้ไปจัดกิจกรรมสาธารณกุศลให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
เพื่อสงเคราะห์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1๒

อุดหนุนโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนกิ่งกาชาดอ้าเภอ
กระสัง ประจ้าปี
งบประมาณ 2561

20,000

อบต.ห้วยส้าราญ

กองสวัสดิการ
สังคม

1๓

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน
กิ่งกาชาดอ้าเภอกระสัง ประจ้าปี
งบประมาณ 2561 ให้ส้านักงาน
กิ่งกาชาดอ้าเภอกระสัง เพื่อน้ารายได้
ไปจัดกิจกรรมสาธารณกุศลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ค่าใช้จ่ายอบรมโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ให้กับเยาวชนต้าบลห้วยส้าราญ
โดยการอบรมให้ความรู้

10,000

อบต.ห้วยส้าราญ

กองสวัสดิการ
สังคม

1๔

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ค่าใช้จ่ายในการอบรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนและ
ประชาชนในต้าบลห้วยส้าราญ เช่น
การอบรม การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ฯลฯ

29,500

อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.

1๕

อุดหนุนโครงการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดใน
พื้นที่อ้าเภอกระสัง ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
(ศป.ปส.อ.กระสัง)

อุดหนุนเงินให้ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
กระสัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน
พื้นที่อ้าเภอกระสัง ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

15,000

อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.

ต.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1๖

โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดต้าบลห้วยส้าราญ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน เพื่อต่อต้านยา
เสพติดในต้าบลห้วยส้าราญ จ้านวน
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 14 หมู่บ้าน

17

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยมีการให้
ตามประเพณีท้องถิ่นพื้นบ้าน ความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
กิจกรรมการออกก้าลังกายส้าหรับ
ผู้สูงอายุ กิจกรรมการละเล่นตาม
ประเพณีพื้นบ้านของท้องถิ่นต้าบล
ห้วยส้าราญ เช่น การรดน้้าขอพร
ผู้สูงอายุ การอาบน้้าให้ผู้สูงอายุ
การร้าอันเร กิจกรรมอื่น ๆ ฯลฯ

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
170,000 อบต.ห้วยส้าราญ

หน่วย
ดาเนินการ
กองสวัสดิการ
สังคม

30,000

กองสวัสดิการ
สังคม

อบต.ห้วยส้าราญ

ต.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

5. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี
ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๐
(บาท)
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
10,000
อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.
และหมู่บ้าน
14 หมู่บ้าน

1

โครงการจัดท้าแผนพัฒนา
การออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัด
ท้องถิ่นและแผนชุมชนต้าบล ประชุมประชาคมหมู่บา้ น ประชาคม
ห้วยส้าราญ
ต้าบล ให้ประชาชนมีสว่ นร่วม เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็น ปัญหาและความ
ต้องการเร่งด่วนของประชาชนใน
หมู่บ้าน ในต้าบลห้วยส้าราญ เพื่อน้ามา
จัดท้าแผนพัฒนาต้าบล การจัดท้าแผน
ชุมชน

2

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในเขต อบต.
ห้วยส้าราญ

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ /
การเข้าร่วมกิจกรรมในการปลูกต้นไม้
ของประชาชน

20,000

อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.

3

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานส่วนต้าบล
ลูกจ้างประจ้า พนักงานจ้าง
ผู้น้าชุมชน และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

จัดอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน และศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริการ
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต้าบล
ลูกจ้างประจ้า พนักงานจ้าง
ผู้น้าชุมชน และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น

400,000

อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.
และสถานที่
ศึกษาดูงาน

4

โครงการรณรงค์การลดและ
คัดแยกขยะ 3 RS

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ
การน้าไปใช้ประโยชน์ การจัด
นิทรรศการ การประชาสัมพันธ์

10,000

อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.

5

โครงการอบรม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการและ
กฎหมายใหม่น่ารู้

จัดอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต้าบลและ
ประชาชนได้รู้กฎหมายใหม่ เช่น
ระเบียบ กฎหมาย

10,000

อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่
ดาเนินการ
วัด, สถานที่
ปฏิบัติธรรม

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๐
ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ส้านักปลัด อบต.

6

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมคณะผู้บริหาร
พนักงานส่วนต้าบล
ลูกจ้างประจ้าและพนักงาน
จ้าง

อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม การมีจิตส้านึกที่ดี ซื่อสัตย์
สุจริต และรับผิดชอบ เพื่อยึดถือเป็น
แนวทางส้าหรับประพฤติตนและเป็น
หลักการในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการ
พัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากร
สามารถน้าหลักคุณธรรม จริยธรรมไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ้าวัน และ
ประยุกต์ใช้ในการท้างานได้อย่าง
เหมาะสม ฝึกปฏิบัติการท้าสมาธิ

7

โครงการอบรมประชาชน
ร่วมใจอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

อบรมให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีจิตส้านึกที่ดีในการอนุรักษ์
หวงแหน ดูแล และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน

20,000

อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.

8

โครงการอันเนื่องมาจาก
เป็นศูนย์การเรียนรู้ และส่งเสริม
พระราชด้าริ (ปลูกหญ้าแฝก) การพัฒนาตามแนวทางปรัชญา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง) เศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลห้วยส้าราญ

10,000

อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.

9

โครงการจัดท้าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เช่น การลง
ส้ารวจพื้นที่ภาคสนาม การบันทึก
ข้อมูลในระบบแผนที่ภาษีฯ

100,000

อบต.ห้วยส้าราญ

กองคลัง

10

โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บ
ภาษีถึงบ้าน

ออกพื้นที่เพื่อจัดเก็บภาษีบ้ารุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และ
อื่น ๆ ทั้ง 14 หมู่บ้าน และผู้เสียภาษีที่
อยู่นอกเขตพื้นที่ต้าบลห้วยส้าราญ

5,000

อบต.ห้วยส้าราญ

กองคลัง

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
3,000

สถานที่
ดาเนินการ
พื้นที่ต้าบล
ห้วยส้าราญ

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

11

โครงการจัดท้าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
(ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้้า)

ออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อส้ารวจ
เก็บข้อมูล และรวบรวมข้อมูลด้าน
การเกษตรและแหล่งน้้าทั้ง 14 หมู่บ้าน
ในพื้นที่ต้าบลห้วยส้าราญ เพื่อจัดท้า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น

12

การเลือกตั้ง

เพื่อเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.จังหวัดบุรีรัมย์) ก้าหนด
เช่น การเลือกตั้งนายก อบต. เลือกตั้ง
สมาชิกสภา อบต.

30,000

อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.

13

จัดซื้อเก้าอี้ท้างาน

จัดซื้อเก้าอี้ท้างาน จ้านวน 5 ตัว
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต้าบล ส้านักปลัด อบต.

7,500

อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.

14

จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร

จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จ้านวน 1 ตัว
เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติงาน

5,000

อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.

15

จัดซื้อโต๊ะท้างาน

จัดซื้อโต๊ะท้างาน จ้านวน 2 ตัว
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต้าบล ส้านักปลัด อบต.

4,000

อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.

16

จัดซื้อรถยนต์
(แบบดับเบิ้ลแคบ)

จัดซื้อรถยนต์ (แบบดับเบิ้ลแคบ)
จ้านวน 1 คัน รถบรรทุกขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า 2,400
ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่้า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

787,000

อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.

17

จัดซื้อเครื่องเสียง

จัดซื้อเครื่องเสียง จ้านวน 1 ชุด
เพื่อใช้ในห้องประชุมสภา อบต.
ห้วยส้าราญ

25,000

อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.

ต.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๐
(บาท)
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
10,000
อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.

18

จัดซื้อเครื่องท้าน้้าร้อน น้้าเย็น แบบถังคว่้า

จัดซื้อเครื่องท้าน้้าร้อน - น้้าเย็น
แบบถังคว่้า จ้านวน 1 เครื่อง

19

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
จ้านวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานในส้านักปลัด

7,900

อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.

20

อุดหนุนโครงการขอรับ
การสนับสนุนการด้าเนินงาน
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น
และศูนย์ประสานราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ้าเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

อุดหนุนเงินให้ส้านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอ้าเภอกระสัง
เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
และศูนย์ประสานราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ้าเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์

10,000

อบต.ห้วยส้าราญ ส้านักปลัด อบต.

21

จัดซื้อโต๊ะท้างาน

จัดซื้อโต๊ะท้างาน จ้านวน 1 ตัว
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง

4,000

อบต.ห้วยส้าราญ

กองคลัง

22

จัดซื้อเก้าอี้เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเก้าอี้เจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์
จ้านวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง

1,500

อบต.ห้วยส้าราญ

กองคลัง

23

จัดซื้อเก้าอี้ท้างาน

จัดซื้อเก้าอี้ท้างาน จ้านวน 1 ตัว
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง

2,500

อบต.ห้วยส้าราญ

กองคลัง

24

จัดซื้อเก้าอี้ท้างาน

จัดซื้อเก้าอี้ท้างาน จ้านวน 3 ตัว
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง

4,500

อบต.ห้วยส้าราญ

กองคลัง

25

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ้านวน 1 ตัว
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง

3,300

อบต.ห้วยส้าราญ

กองคลัง

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
20,000
อบต.ห้วยส้าราญ

หน่วย
ดาเนินการ
กองคลัง

26

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จ้านวน 1
เครื่อง ส้าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริหาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง

27

จัดซื้อพัดลมติดผนัง

จัดซื้อพัดลมติดผนัง เพื่อใช้ติดผนัง
อาคารภายในส้านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลห้วยส้าราญ

18,000

อบต.ห้วยส้าราญ

กองช่าง

28

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จ้านวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานจัดท้าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของกองช่าง

22,000

อบต.ห้วยส้าราญ

กองช่าง

29

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ
7,816,800
ที่ได้การจัดสรรงบประมาณจากหมวด
เงินอุดหนุน จ้านวน 986 คน ดังนี้
-ช่วงอายุ 60-69 ปี จ้านวน 553 คน
คนละ 600 บาท
-ช่วงอายุ 70-79 ปี จ้านวน 553 คน
คนละ 700 บาท
-ช่วงอายุ 80-89 ปี จ้านวน 114 คน
คนละ 800 บาท
-ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป จ้านวน 17 คน
คนละ 1,000 บาท

อบต.ห้วยส้าราญ

กองสวัสดิการ
สังคม

30

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการที่ 2,736,000
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหมวด
เงินอุดหนุน จ้านวน 285 คน ๆ ละ
800 บาท

อบต.ห้วยส้าราญ

กองสวัสดิการ
สังคม

31

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
หมวดเงินอุดหนุน จ้านวน 6 คน
คนละ 500 บาท

อบต.ห้วยส้าราญ

กองสวัสดิการ
สังคม

36,000

ต.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

