
(ผด.0๒)                                                
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องคก์ารบรหิารสวํนต าบลหว๎ยส าราญ  อ าเภอกระสงั  จังหวดับรุรีัมย์ 

  
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่1 ดา๎นเศรษฐกจิ  ศนูย์กลางการทํองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสวํนท๎องถิน่ในเขตจังหวดับรุรีัมย ์ที ่2 การพฒันาการทํองเทีย่วและกีฬา 
๑.ยทุธศาสตร ์ด๎านโครงสรา๎งพื้นฐาน 

     - แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 
 

ล าดบั 
   ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการของกจิกรรม           ที่
เกดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนวํยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.   ส.ค.  ก.ย. 

๑ โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า         
ซอย 5 ซอย ๖      
หมูํที่ ๑ บ๎านห๎วยส าราญ        
ต าบลห๎วยส าราญ 
อ าเภอกระสัง          
จังหวัดบุรีรมัย ์

กํอสร๎างรางระบายน้ า  ซอย ๕ ซอย ๖   หมูํที่ ๑ 
บ๎านห๎วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรมัย ์
ปริมาณงาน   กว๎าง ๐.๔๐ เมตร  
ยาว 208 เมตร วางทํอระบายน้ า   ขนาด
เส๎นผาํศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร  จ านวน ๘๐ ทํอน  
รวมความยาว  ๒๘๘ เมตร  ด าเนนิการกํอสร๎าง     
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

 

๑๘๔,๐๐๐ หมูํที่ ๑  
บ๎าน       

ห๎วยส าราญ 

กองชําง             

๒ โครงการลงหินคลุกถนนในเขตที่
ท าเลเลี้ยงสตัว์โคกเพชร    
หมูํที่ 1 บ๎านห๎วยส าราญ   
ต าบลห๎วยส าราญ          
อ าเภอกระสัง   
จังหวัดบุรีรมัย ์
 

ลงหินคลุกถนนในเขตที่ท าเลเลี้ยงสัตว์โคกเพชร  
หมูํที่ 1  บ๎านห๎วยส าราญ  อ าเภอกระสัง      
จังหวัดบุรีรมัย ์
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว๎างเฉลี่ย  3.00 เมตร  
ยาว 625 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 187.50 ลูกบาศก์
เมตร ด าเนินการกํอสรา๎งตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
 
 

120,000 หมูํที่ ๑ 
บ๎าน       

ห๎วยส าราญ 

กองชําง             

 
 

      



 
 

ล าดบั 
ที ่

  

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 

ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนนิการ 
หนวํยงาน

รบัผดิชอบหลกั 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กภายในหมูํบ๎าน  
หมูํที่ 2 บ๎านน้ าอ๎อม     
ต าบลห๎วยส าราญ        
อ าเภอกระสัง  
จังหวัดบุรีรมัย ์

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูํบ๎าน  
หมูํที่ 2 บ๎านน้ าอ๎อม  ต าบลห๎วยส าราญ     
อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรมัย ์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร        
ยาว 30 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นท่ี
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไมํน๎อยกวํา 150 ตาราง
เมตร  ไหลํทางลงหินคลุกข๎างละ 0.20 เมตร   
 

73,000 หมูํที่ 2 
บ๎านน้ าอ๎อม 

กองชําง             

๔ โครงการลงหินคลุกถนนเข๎าสูํพื้นที่
การเกษตร  หมูํที่ 2  
บ๎านน้ าอ๎อม ต าบลห๎วยส าราญ  
อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรมัย ์
 
 
 

ลงหินคลุกถนนเข๎าสูํพื้นที่การเกษตร  หมูํที่ 2 
บ๎านน้ าอ๎อม ต าบลห๎วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  
จังหวัดบุรีรมัย ์
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว๎างเฉลี่ย 3.00 เมตร  
ยาว 1,150 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือ 
มีปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 345 ลูกบาศกเ์มตร   

221,000 หมูํที่ 2 
บ๎านน้ าอ๎อม 

กองชําง             

5 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูํที่ 3 บ๎านกุดโคลน 
ต าบลห๎วยส าราญ อ าเภอกระสัง   
จังหวัดบุรีรมัย ์
 
 
 
 
 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่ 3     
บ๎านกุดโคลน ต าบลห๎วยส าราญ อ าเภอกระสัง   
จังหวัดบุรีรมัย ์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 120 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไมํน๎อยกวํา 600 ตาราง
เมตร  ไหลํทางลงหินคลุกข๎างละ 0.20 เมตร  
หรือด าเนินการตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
 

295,000 หมูํที่ 3 
บ๎านกุดโคลน 

กองชําง             

6 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า 
หมูํที่ 4  บ๎านหนองรักษ์       
ต าบลห๎วยส าราญ อ าเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรมัย ์
 
 

กํอสร๎างรางระบายน้ า  หมูํท่ี 4  บ๎านหนองรักษ์  
ต าบลห๎วยส าราญ อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ชํวงที่ 1 ปริมาณงาน กว๎าง 0.40 เมตร         ลึก 
0.40 เมตร  ยาว 15 เมตร วางทอํระบายน้ า
ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 0.40 เมตร  จ านวน    
15 ทํอน  รวมความยาว 30 เมตร        

188,000 หมูํที่ 4 
บ๎าน 

หนองรักษ์ 

กองชําง             



 
ล าดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 

ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนนิการ 
หนวํยงาน

รบัผดิชอบหลกั 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 
  ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

ชํวงที่ 2 ปริมาณงาน กว๎าง 0.40 เมตร        
ยาว  198 เมตร  วางทํอระบายน้ า  ขนาด
เส๎นผาํศูนย์กลาง 0.40 เมตร  จ านวน 59 ทํอน  
รวมความยาว 257 เมตร  ด าเนนิการกํอสร๎าง
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

               

7 โครงการลงหินคลุกถนน 
 สายหนองรักษ์ หมูํที่ 4        
บ๎านหนองรักษ์  ต าบลห๎วยส าราญ  
อ าเภอกระสัง   จังหวัดบุรีรมัย ์

กํอสร๎างรางระบายน้ า  หมูํท่ี 4  บ๎านหนองรักษ์  
ต าบลห๎วยส าราญ อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว๎างเฉลีย่ 3.00 เมตร 
ยาว 550 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 165 ลูกบาศก์เมตร  
ด าเนนิการกํอสร๎างตามแบบท่ี  อบต.ก าหนด 

105,000 หมูํที่ 4 
บ๎าน      

หนองรักษ์ 

กองชําง             

8  โครงการกํอสร๎างถนน     
 คอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ๎าน 
 นายบุญล๎อม ชาวสวนไปบ๎าน 
 นายเรืองศิลป์  ศรีแก๎ว        
 หมูํที่ 5 บ๎านตะครอง  ต าบล  
 ห๎วยส าราญ อ าเภอกระสัง  
 จังหวัดบุรีรัมย ์

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ๎าน     
นายบุญล๎อม ชาวสวน  ไปบ๎านนายเรืองศิลป์       
ศรีแก๎ว หมูํที่ 5 บ๎านตะครอง ต าบลห๎วยส าราญ 
อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรรีัมย ์
ปริมาณงาน   ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร      
ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไมํน๎อยกวํา 620 ตาราง
เมตร  ไหลํทางลงหินคลุกข๎างละ 0.20 เมตร 
ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

293,000 หมูํที่ ๕ 
บ๎านตะครอง 

กองชําง             

๙ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจาก บ๎านนายสุรยิัน ถึง 
บ๎าน  นายสุเมธ หมูํที่ 6 บ๎าน
ประดูํ ต าบลห๎วยส าราญ อ าเภอ
กระสัง จังหวัดบรุีรัมย ์

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ๎านนายสรุิยัน 
ถึงบ๎านนายสุเมธ  หมูํที่  6 บ๎านประดูํ  ต าบล     
ห๎วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย ์
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร       
ยาว 155 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไมํน๎อยกวํา  620 ตาราง
เมตร  ไหลํทางลงหินคลุกข๎างละ 0.20 เมตร  
ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

293,000 หมูํที่ 6 
บ๎านประดู ํ

กองชําง             



 
 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนวํยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

10 
 
 

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า
ซอยบ๎านนายเดียน  ละไมทอง หมูํ
ที่ 7 บ๎านหนองไผํ   ต าบลห๎วย
ส าราญ อ าเภอกระสัง  จังหวัด
บุรีรัมย ์

กํอสร๎างรางระบายน้ าซอยบ๎าน 
นายเดียน  ละไมทอง  หมูํที่ 7  บ๎านหนองไผํ   
ต าบลห๎วยส าราญ   อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ปริมาณงาน  กว๎าง 0.40 เมตร  ลึก 0.40 เมตร  
ยาว 185 เมตร วางทํอระบายน้ า  ขนาด
เส๎นผาํศูนย์กลาง 0.40 เมตร  จ านวน 45 ทํอน 
รวมความยาว 230 เมตร ด าเนินการกํอสร๎าง   
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

 

228,000 หมูํที่ 7 
บ๎านหนองไผ ํ

กองชําง             

11  โครงการลงหินคลุกถนนไปพ้ืนท่ี    
การเกษตร หมูํที่ 7  บ๎านหนองไผ ํ  
ต าบลห๎วยส าราญ  อ าเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรมัย ์
 

 ลงหินคลุกถนนไปพื้นที่การเกษตร  หมูํที่ 7     
 บ๎านหนองไผํ   ต าบลห๎วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  
 จังหวัดบุรีรัมย ์
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร       
ยาว 365  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 109.50 ลูกบาศก์
เมตร ด าเนินการกํอสรา๎งตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
 

70,000 หมูํที่ 7 
บ๎านหนองไผ ํ

กองชําง             

12 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต   
เสรมิเหล็กรอบสระน้ าสาธารณะ  
 หมูํที่ 8 บ๎านตาเปา้  ต าบล     
 ห๎วยส าราญ  อ าเภอกระสัง   
 จังหวัดบุรีรัมย ์

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ    
 สระน้ าสาธารณะ  หมูํที่ 8 บ๎านตาเป้า   
 ต าบลห๎วยส าราญ  อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย ์
 ปริมาณงาน  
ชํวงที่ 1 ผิวจราจรกว๎าง  3.50 เมตร   
 ยาว 55 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมี 
 พื้นที่ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กไมนํ๎อยกวํา  
 192.50 ตารางเมตร  ไหลํทางลงหิน 
 คลุกข๎างละ 0.20 เมตร 

 
 

313,000 หมูํที่ 8 
บ๎านตาเป้า 

กองชําง             



 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนวํยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

  ชํวงที่ 2 ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร   
 ยาว 118 เมตร  หนา 0.15 เมตร     
 หรือมีพ้ืนท่ีถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก      
 ไมํน๎อยกวํา 472 ตารางเมตร ไหลํทาง  
 ลงหินคลุกข๎างละ 0.20 เมตร ด าเนินการกํอสร๎าง
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

 

               

13 
 

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต  
 เสริมเหล็กจากบ๎านโนนอินไป 
 ถนนลาดยางสายห๎วยส าราญ – 
 สวนรวม หมูํที่ 9 บ๎านโนนอิน  
 ต าบลห๎วยส าราญ อ าเภอกระสัง  
 จังหวัดบุรีรัมย ์

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ๎าน  
 โนนอินไปถนนลาดยางสายห๎วยส าราญ – 
 สวนรวม  หมูํที่ 9 บ๎านโนนอิน   ต าบล  
 ห๎วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรมัย์  
 ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร   
 ยาว 120 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือ 
 มีพื้นท่ีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไมํน๎อยกวํา   
 600 ตารางเมตร  ไหลํทางลงหนิคลุก   
 ข๎างละ 0.20 เมตร  ด าเนินการกํอสร๎าง 
 ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

 

295,000 หมูํที่ 9 
บ๎านโนนอิน 

กองชําง             

14 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูํที่ 10 บ๎านตาดี 
ต าบลห๎วยส าราญ  อ าเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรมัย ์

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       หมูํที่ 10 
บ๎านตาดี  ต าบลห๎วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  
จังหวัดบุรีรมัย ์
ปริมาณงาน   
ชํวงที่ 1  เสรมิพื้นทางหินคลุกกวา๎งเฉลี่ย 3.00 
เมตร  ยาว 102 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 45.90 
ลูกบาศก์เมตร และกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร     ยาว 102 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กไมํน๎อยกวํา 306 ตารางเมตร ไหลํทาง
ลงหินคลุกข๎างละ 0.20 เมตร 

293,000 หมูํที่ 10 
บ๎านตาด ี

กองชําง             



 
 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนวํยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

  ชํวงที่ 2 กํอสรา๎งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว 
จราจรกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมํน๎อยกวํา 240 ตารางเมตร ไหลํทางลงหินคลุก
ข๎างละ 0.20 เมตร ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 
 
 

               

15 
 

โครงการจดัท าฝาปดิรางระบายน้ า 
หมูํที่ 11 บ๎านสวนรวม   ต าบล
ห๎วยส าราญ  อ าเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรมัย ์

จัดท าฝาปดิรางระบายน้ า  หมูํท่ี 11     
 บ๎านสวนรวม   ต าบลห๎วยส าราญ      
 อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรมัย ์
 ปริมาณงาน จดัท าฝาปดิรางระบายน้ า      
 แบบเหล็ก ขนาดกว๎าง 0.50 เมตร       
 ยาว 0.60 เมตร จ านวน 468 แผง ด าเนินการ
กํอสร๎างตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
 

339,000 หมูํที่ 11 
บ๎านสวนรวม 

กองชําง             

16  โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าจาก
บ๎านนายสรุิยัน ยืนยง    ไปบ๎าน  
นางอุสา พินิรัมย์   หมูํที่ 12    
บ๎านครองสุข   ต าบลห๎วยส าราญ  
อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรรีัมย ์

กํอสร๎างรางระบายน้ าจากบ๎านนายสุริยัน    
 ยืนยง  ไปบ๎านนางอุสา พินิรัมย์  หมูํที่12  
 บ๎านครองสุข   ต าบลห๎วยส าราญ   
 อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรมัย ์
 ปริมาณงาน  กว๎าง 0.40 เมตร          
 ยาว  200 เมตร วางทํอระบายน้ า   
 ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 0.40 เมตร  
 จ านวน  81 ทํอน รวมความยาว  281  
 เมตร  ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบท่ี  
 อบต. ก าหนด 
 

181,000 หมูํที่ 12 
บ๎านครองสุข 

กองชําง             

 
 



 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนวํยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

17 โครงการลงหินคลุกถนนเข๎าสูํ  
 พื้นที่การเกษตร  หมูํที่ 12   
 บ๎านครองสุข ต าบลห๎วยส าราญ 
อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรมัย ์

ลงหินคลุกถนนเข๎าสูํพื้นที่การเกษตร     
หมูํที่ 12 บ๎านครองสุข ต าบลห๎วยส าราญ      
อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรมัย ์
 ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว๎างเฉลี่ย 3.00 เมตร   
ยาว 600 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 180 ลูกบาศก์เมตร 
ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
 

115,000 หมูํที่ 12  
บ๎านครองสุข 

กองชําง             

18 โครงการลงหินคลุกถนนเข๎าสูํ  
 พื้นที่การเกษตรเส๎นท่ีนานายอืน  
 โนวิรัมย์  หมูํที่ 13 บ๎านครอง 
 สมบูรณ์ ต าบลห๎วยส าราญ  
อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรรีัมย ์

ลงหินคลุกถนนเข๎าสูํพื้นที่การเกษตร    
 เส๎นท่ีนานายอืน  โนวิรัมย์  หมูํที่ 13   
 บ๎านครองสมบูรณ์ ต าบลห๎วยส าราญ  
 อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรมัย ์
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว๎างเฉลีย่ 3.00 เมตร 
ยาว 1,530 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 459 ลูกบาศก์เมตร 
ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
 

294,000 หมูํที่ 13 
บ๎าน      

ครองสมบูรณ ์

กองชําง             

19  โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า  
 รอบหมูํบ๎าน  หมูํที่ 14 บ๎าน    
 ห๎วยแสนสุข  ต าบลห๎วยส าราญ  
 อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรมัย ์

กํอสร๎างรางระบายน้ ารอบหมูํบ๎าน         
 หมูํที่ 14 บ๎านห๎วยแสนสุข  ต าบล       
 ห๎วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวดับุรีรมัย์ 
 ปริมาณงาน   กว๎าง 0.40 เมตร          
 ยาว 246 เมตร วางทํอระบายน้ า      
 ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 0.40 เมตร  
 จ านวน 93 ทํอน  รวมความยาว 339 เมตร  
ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
 

214,000 หมูํที่ 14 
บ๎าน       

ห๎วยแสนสุข 

กองชําง             

 



 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนวํยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

20 โครงการลงหินคลุก  หมูํที่ 14 
บ๎านห๎วยแสนสุข  ต าบล   ห๎วย
ส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย ์

ลงหินคลุก  หมูํที่ 14 บ๎านห๎วยแสนสุข   
 ต าบลห๎วยส าราญ   อ าเภอกระสงั    
 จังหวัดบุรีรัมย ์
 ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร   
ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 135 ลูกบาศก์เมตร  
ด าเนินการกํอสร๎าง  ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

 

86,000 หมูํที่ 14 
บ๎าน       

ห๎วยแสนสุข 

กองชําง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่2 ดา๎นการพฒันาคุณภาพชวีติของคนบรุรีัมยใ์ห๎มคีวามมั่นคงเพิ่มขึน้ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสวํนท๎องถิน่ในเขตจังหวดับรุรีัมย ์ที ่1 เมอืงนาํอยูแํละคุณภาพชวีติทีด่ี 
2. ยทุธศาสตร ์ด๎านการจดัการศกึษา 
    -แผนงานการศึกษา 
 

ล าดบั
ที ่

 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 

ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนนิการ 
หนวํยงาน

รบัผดิชอบหลกั 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 
๑ 
 
 

การจัดงานรัฐพิธี 
(งานของดีเมืองกระสัง  และงาน
กาชาดประจ าปีอ าเภอกระสัง) 
 
 

จัดงานของดีเมืองกระสังและงากาชาดประจ าปี
อ าเภอกระสัง  เพื่อสํงเสริมและบ ารุงรักษา
วัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น  โดยการจัดให๎ขบวน
แหํรํวมงาน ประจ าปีของอ าเภอ 

40,000 อบต.        
ห๎วยส าราญและ
ที่วําการอ าเภอ

กระสัง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

2 การจัดงานวันเข๎าพรรษา จัดงานวันเข๎าพรรษา  เพื่อสํงเสริมและบ ารุงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น  
ด าเนินการจัดงานแหํเทียนเข๎าพรรษา  เพื่อถวาย
เทียนตามวดัในเขตพื้นที่ต าบลห๎วยส าราญ 
 

30,000 อบต.        
ห๎วยส าราญและ 

วัดบ๎านห๎วย
ส าราญ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

3 การจัดงานวันลอยกระทง จัดงานวันลอยกระทงเพื่อสํงเสริมและบ ารุงรักษา
และเป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทง  โดยมี
การจัดกิจกรรมตําง ๆ  เชํน  การประกวดกระทง  
การประกวดนางนพมาศ  การละเลํนพ้ืนบ๎าน  
ของท๎องถิ่น 
 

20,000 อบต.        
ห๎วยส าราญ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

4 การจัดงานวันเด็กแหํงชาต ิ จัดงานวันเด็กแหํงชาติในวันเสารท์ี่ 2 ของเดือน
มกราคม   เป็นการจัดกิจกรรมตําง ๆ เพื่อเป็นการ
แสดงออก  การละเลํนของเด็กเลก็  เพื่อให๎เด็กมี
ความคิดสร๎างสรรค์และความสนุกสนานกล๎า
แสดงออก 
 

30,000 อบต.        
ห๎วยส าราญ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

5 
 
 

อบรมคุณธรรมจริยธรรมแกํ
นักเรียนและเยาวชนในต าบล   
ห๎วยส าราญ 

จัดอบรมคณุธรรมจริยธรรมแกํเดก็นักเรียนและ
เยาวชนในต าบลห๎วยส าราญ  จ านวน  ๖ โรงเรียน  
 ในเขตพื้นท่ีต าบลห๎วยส าราญ   เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังให๎มีคณุธรรมและจริยธรรม 
 

40,000 อบต.        
ห๎วยส าราญ/

สถานท่ี
ฝึกอบรม 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            



 
ล าดบั

ที ่

 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 

ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนนิการ 
หนวํย

ด าเนนิการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

6 อุดหนุนโครงการจัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับ
นักเรียน 

อุดหนุนเงินให๎โรงเรียนบ๎านกุดโคลน 
เพื่อให๎มีสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนให๎มีประสิทธิภาพและหลากหลาย กระตุ๎น
ใหเ๎ด็กมีความสนใจเหมาะสมตามวัย ของผู๎เรียน 
 

10,000 โรงเรียน        
บ๎านกุดโคลน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

7 โครงการจดัหาสื่อการเรียน     
การสอนระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษา 

อุดหนุนเงินให๎โรงเรียนบ๎านห๎วยส าราญ 
เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพและหลากหลาย  
และกระตุ๎นให๎เด็กมีความสนใจ เหมาะสมตามวัย
ของผู๎เรียน 
 

1๕,000 โรงเรียน 
บ๎านห๎วยส าราญ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

8 โครงการจดัหาสื่อการเรียน     
การสอนวิทยาศาสตร ์

อุดหนุนเงินให๎โรงเรียนบ๎านน้ าอ๎อม 
เพื่อจัดกาสื่อการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มี
ประสิทธิภาพและหลากหลาย 
 

10,000 โรงเรียน 
บ๎านน้ าอ๎อม 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

9 โครงการจดัหาสื่อการเรียน     
การสอนส าหรับเด็กประถมศึกษา 

อุดหนุนเงินให๎โรงเรียนบ๎านตาเป้า 
เพื่อจัดหารสื่อการเรียนการสอนส าหรับเด็ก
ประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพและหลากหลาย 
เหมาะสมกับวัยผู๎เรียน 
 

1๐,000 โรงเรียน 
บ๎านตาเป้า 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

10 โครงการซื้อวสัดุอุปกรณ ์
การงานอาชีพเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

อุดหนุนเงินให๎โรงเรียนบ๎านตะครอง 
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การงานอาชีพและ  ให๎มี
อุปกรณ์ในการเรียนการสอนด๎านการงานอาชีพ 
 

15,000 โรงเรียน 
บ๎านตะครอง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

11 โครงการจดัหาสื่อการเรียน     
การสอนส าหรับเด็กปฐมวัยและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

อุดหนุนเงินให๎โรงเรียนบ๎านประดู ํ
เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและหลากหลาย 
 

10,0000 โรงเรียน 
บ๎านประดู ํ

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 
 



 

ล าดบั 
ที ่

 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 

ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนนิการ 
หนวํย

ด าเนนิการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 
12 โครงการสนับสนุนคาํใช๎จําย 

การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

สนับสนุนคําใช๎จํายการจดัการศึกษาส าหรับ      
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) 
จ านวน 5 แหํง  ดังนี ้
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห๎วยส าราญ 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ๎านกุดโคลน 
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห๎วยส าราญบ๎านน้ าอ๎อม 
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห๎วยส าราญบ๎านครองสุข 
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบโรงเรียน       
  บ๎านตาเป้า 
 เป็นคําหนังสือเรยีน คําอุปกรณ์การเรยีน          
คําเครื่องแบบนักเรียน คํากิจกรรมพัฒนา 

123,170 ศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็ก 5 แหํง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

13 โครงการสนับสนุนคาํใช๎จําย 
การบริหารสถานศึกษา 
เป็นคําอาหารกลางวันให๎กับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สนับสนุนคําใช๎จํายการบรหิารสถานศึกษาเป็น
คําอาหารกลางวันให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
จ านวน 5 แหํง ดังนี ้
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห๎วยส าราญ 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ๎านกุดโคลน 
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห๎วยส าราญบ๎านน้ าอ๎อม 
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห๎วยส าราญบ๎านครองสุข 
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบโรงเรียน     
บ๎านตาเป้า 

984,900 ศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็ก 5 แหํง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

14 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให๎กับโรงเรยีนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

สนับสนุนคําอาหารกลางวันให๎กับเด็กเล็ก-
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ให๎กับโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน  จ านวน 6 แหํง ดังนี ้
1. โรงเรียนบ๎านห๎วยส าราญ 
2. โรงเรียนบ๎านน้ าอ๎อม 
3. โรงเรียนบ๎านกุดโคลน 
4. โรงเรียนบ๎านตะครอง 
5. โรงเรียนบ๎านประดู ํ
6.โรงเรียนบ๎านตาเป้า 

3,596,000 โรงเรียน 
จ านวน 6 แหํง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

            



ล าดบั
ที ่

 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 

ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนนิการ 
หนวํย

ด าเนนิการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

15 คําอาหารเสรมิ (นม) คําอาหารเสรมิ(นม) ให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน 5 แหํง  ดังนี ้
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห๎วยส าราญ 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ๎านกุดโคลน 
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห๎วยส าราญบ๎านน้ าอ๎อม 
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห๎วยส าราญบ๎านครองสุข 
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบโรงเรียน       
   บ๎านตาเป้า 
 

385,156 ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก 5 แหํง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

16 คําอาหารเสรมิ (นม) คําอาหารเสรมิ (นม) ให๎กับเด็กเลก็-ประถมศึกษาปีท่ี 
6 ให๎กับโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดังนี ้
1. โรงเรียนบ๎านห๎วยส าราญ 
2. โรงเรียนบ๎านน้ าอ๎อม 
3. โรงเรียนบ๎านกุดโคลน 
4. โรงเรียนบ๎านตะครอง 
5. โรงเรียนบ๎านประดู ํ
6.โรงเรียนบ๎านตาเป้า 
 

1,722,664               

17 วัสดุการศึกษา คําวัสดุการศึกษา  สื่อการเรียนการสอนให๎กับเด็ก
เล็กคนละ 1,700 บาท 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 5 ศูนย์ 
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห๎วยส าราญ 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ๎านกุดโคลน 
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห๎วยส าราญบ๎านน้ าอ๎อม 
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห๎วยส าราญบ๎านครองสุข 
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบโรงเรียน     
   บ๎านตาเป้า 
 

341,700 ศูนย์พัฒนา   
เด็กเล็ก 5 แหํง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 



 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ดา๎นการเพิ่มมลูคาํสนิคา๎เกษตร/เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสวํนท๎องถิน่ในเขตจังหวดับรุรีัมย ์ที ่2 การพฒันาการทํองเทีย่วและกีฬา 
๓. ยทุธศาสตร ์ด๎านเศรษฐกจิ 
    -แผนงานสงํเสริมและสนบัสนนุความเขม๎แข็งของชุมชน 
 

ล าดบั 
ที ่

 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 

ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนนิการ 
หนวํย

ด าเนนิการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการขยายพันธ์ุพืช        

เพื่อการค๎า 
1. อบรมให๎ความรู๎กับประชาชนกลุํมเกษตรกร  
กลุํมสตรี  กลุมํผู๎วํางงาน 
2. ผู๎เข๎าอบรม  จ านวน 56  คน 
3. อบรมเกี่ยวกับการขยายพันธ์ุพืช  ด๎วยวิธีตําง ๆ 
สามารถท าเป็นอาชีพเสริมหรือเปน็อาชีพหลักได ๎ มี
รายได๎เพิ่มขึ้นจากการจ าหนาํยพันธ์พืช 
 

12,000 หมูํที่ 6 
บ๎านประดู ํ

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการฝึกอบรม 
การท าปุ๋ยอินทรีย ์

1.อบรมให๎ความรู๎แกปํระชาชนต าบล ห๎วยส าราญ  
กลุํมเกษตรกร 
3. ผู๎เข๎าอบรม  จ านวน 50 คน 
2.ฝึกปฏิบัติการท าปุ๋ยอินทรีย ์
 

20,000 อบต.    
ห๎วยส าราญ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์ ผ๎า
พื้นเมือง 

1. อบรมให๎ความรู๎การพัฒนาผลิตภัณฑผ์๎าพื้นเมือง 
2. การฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภณัฑ์ผา๎พื้นเมือง 
3. จ านวนผูเ๎ข๎ารับการอบรม       จ านวน 100 คน 
 

30,000 อบต.     
ห๎วยส าราญ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 ดา๎นการรักษาความมัน่คงและความสงบ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสวํนท๎องถิน่จงัหวดับรุรีัมย ์ที ่1 เมืองนาํอยูํและคุณภาพชวีติทีด่ี 
๔. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา๎นสงํเสริมคุณภาพชวีติ 
      -แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนวํย
ด าเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชํวงเทศกาลส าคัญ 

1. ประชาสัมพันธ์การป้องกัน/วิธปีฏิบัติในการขับขี่
ปลอดภัย 
2. ตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในชํวงเทศกาลปี
ใหมํ/สงกรานต ์
 

10,000 อบต.    
ห๎วยส าราญ 
และที่ตั้งจุด

บริการ
ประชาชน 

ส านักปลดั 
อบต. 

            

2 โครงการป้องกันโรคพิษ 
สุนัขบ๎าและควบคุมก าเนิดสตัว์
เพศเมีย 

1.รณรงค/์ประชาสัมพันธ์ 
2.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎า 
 
 

40,000 อบต.    
ห๎วยส าราญ 

ส านักปลดั 
อบต. 

            

3 โครงการอบรมคํายพุทธบุตร
เยาวชนต๎านภัยยาเสพติด 

1.จัดอบรมให๎ความรู๎ให๎กับเยาวชน 
2.จัดกิจกรรม/ฐาน  วิธีการให๎หํางไกลจากยาเสพติด 
 

20,000 อบต.    
ห๎วยส าราญ 

ส านักปลดั 
อบต. 

            

4 โครงการอบรมเสริมสรา๎ง
ประชาธิปไตยและการม ี
สํวนรํวมของประชาชน 

1. จัดอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการ
มีสํวนรํวมของประชาชน 
2.รณรงค/์ประชาสัมพันธ์ 
3.ด าเนินตามกจิกรรรมเกีย่วกับประชาธิปไตยและ
การมีสํวนรํวมของประชาชนและหนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 
 

10,000 อบต.    
ห๎วยส าราญ 

ส านักปลดั 
อบต. 

            

 
 
 
 
 
 



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนวํย
ด าเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ 1 ต าบล 1 ทีม   กู๎ชีพ
กู๎ภัย อบต.ห๎วยส าราญ 

เพื่อด าเนินการในการบริหารงานของระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน  โดยการจ๎างเหมาบริการผู๎อยูํเวร
ประจ าศูนย์กู๎ชีพประจ าต าบลห๎วยส าราญ   ในการ
น าสํงผู๎ป่วยตลอดปีงบประมาณ   จ านวน 4 ราย 
 

432,000 อบต.    
ห๎วยส าราญ 

ส านักปลดั 
อบต. 

            

2 โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหนํวย
อาสาสมัครป้องกันภัย        
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
 

เพื่อฝึกอบรมจดัตั้งหนํวยอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)       ในเขตต าบลห๎วยส าราญ 
 

250,000 อบต.    
ห๎วยส าราญ 

ส านักปลดั 
อบต. 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนวํย
ด าเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

1 คําส ารวจข๎อมูลจ านวนสุนัข/
แมว ที่ข้ึนทะเบียนสตัว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า 
 

ส ารวจข๎อมลูจ านวนสุนัข/แมว ที่ข้ึนทะเบียนสตัว ์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ๎า  ตัวละ 6 บาท/ปี  

8,400 อบต. 
ห๎วยส าราญ 

ส านักปลดั 
อบต. 

            

2 คําจัดซื้อวัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า 

จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎าได๎รับการจดัสรรตามจ านวน
ประชากรสุนัข/แมว  ท้ังที่มีเจ๎าของและไมมํีเจ๎าของ
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ๎าฯ ตัวละ 30 บาท 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเดจ็พระเจ๎า
ลูกยาเธอเจา๎ฟ้าจุฬาภรณ์  
 

42,000 อบต. 
ห๎วยส าราญ 

ส านักปลดั 
อบต. 

            

3 จัดซื้อเคมภีัณฑ ์ จัดซื้อเคมภีัณฑ์ใช๎ฉีดพนํยุง  ทรายอะเบทป้องกัน 
โรคไขเ๎ลือดออก ดังนี ้
1. ซื้อทรายอะเบท 
2. ซื้อน้ ายาเคมีภณัฑ์ใช๎ฉีดพํนยุง 
3. ป้องกันโรคไข๎เลือดออกโดยการหยอดทรายอะเบท  
และฉีดพํนยุง 
 

90,000 อบต.    
ห๎วยส าราญ 

ส านักปลดั 
อบต. 

            

4 โครงการพระราชด าร ิ
ด๎านสาธารณสุข โดยสนับสนุน 
ให๎คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

อุดหนุนเงินส าหรับการด าเนินงาน   ตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข โดยสนับสนุน
ให๎คณะกรรมการหมูํบ๎าน 14 หมูบํ๎าน ๆ ละ
20,000 บาท  โดยมีการจัดท าโครงการหมูํบา๎น  
ละ 3 โครงการ  รวมทั้งหมด  42  โครงการ 
 

280,000 อบต.    
ห๎วยส าราญ 

ส านักปลดั 
อบต. 

            

 
 
 
 



 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
 

ล าดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนวํย
ด าเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดัหารายได๎เพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและให๎
ความชํวยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหลํากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์  ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

อุดหนุนโครงการจัดหารายได๎เพื่อจัดกิจกรรม
สาธารณะกุศลและให๎ความชํวยเหลือประชาชน  
ตามภารกิจของเหลาํกาชาดจังหวดับุรีรมัย์  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ให๎แกํส านักงาน 
เหลํากาชาดจังหวัดบุรรีัมย์  เพื่อน ารายได๎ไปจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลให๎ความชํวยเหลือผูป๎ระสบภยั
และเพื่อสงเคราะห์การสํงเสริมคณุภาพชีวิต 
 

10,000 เหลํากาชาด 
จังหวัด
บุรีรัมย ์

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการขอรับเงินอุดหนุน     
กิ่งกาชาดอ าเภอกระสัง   

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนนุกิ่งกาชาด 
อ าเภอกระสัง  ประจ าปีงบประมาณ 2562  
 ให๎ส านักงานกิ่งกาชาดอ าเภอกระสัง เพื่อน ารายได๎
ไปจัดกิจกรรมสาธารณกุศลให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภยั 
 

20,000 อบต.    
ห๎วยส าราญ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนงานสรา๎งความเขม๎แขง็ของชมุชน 
 

ล าดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนวํย
ด าเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบรมให๎ความรู๎และ
พัฒนาสุขภาพผูส๎ูงอาย ุ
 

คําใช๎จํายอบรมโครงการให๎ความรูก๎ับผู๎สูงอายุ       
มีการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพผู๎สูงอายุ      
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู๎สูงอายุ   เชํน  
อาหาร  การออกก าลังกาย  การพฒันาด๎านจิตใจ  
 

30,000 อบต.    
ห๎วยส าราญ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการป้องกันและแก๎ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์กํอนวัย    
อันควร 

คําใช๎จํายอบรมโครงการป้องกันและแก๎ไขปญัหา 
การตั้งครรภ์กํอนวัยอันควรให๎กับเยาวชนต าบล  
ห๎วยส าราญ  โดยการอบรมให๎ความรู ๎
 
 

10,000 อบต.    
ห๎วยส าราญ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการป้องกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

คําใช๎จํายในการอบรมการป้องกันและแก๎ไขปญัหา
ยาเสพตดิให๎กับเยาวชนและประชาชนในต าบล  
ห๎วยส าราญ  เชํน  การอบรม  การรณรงค์  
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ฯลฯ 
 
 

10,000 อบต.    
ห๎วยส าราญ 

ส านักปลดั 
อบต. 

            

4 โครงการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพตดิในพ้ืนท่ีอ าเภอกระสัง  
(ศป.ปส.อ.กระสัง) 

อุดหนุนเงินให๎ที่ท าการปกครองอ าเภอกระสัง  เพื่อ
เป็นคําใช๎จํายตามโครงการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพตดิในพ้ืนท่ีอ าเภอกระสัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

20,000 อบต.    
ห๎วยส าราญ 

ส านักปลดั 
อบต. 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
 

ล าดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนวํย
ด าเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดัการแขํงขันกีฬา 
ต๎านยาเสพติดต าบลห๎วยส าราญ 
 
 

คําใช๎จํายในการจัดการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด
ต าบลห๎วยส าราญให๎กับเด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนต าบล 
ห๎วยส าราญ 
 

220,000 อบต.    
ห๎วยส าราญ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการจดังานประเพณ ี
ขึ้นเขาพนมรุ๎ง 

จํายเป็นเงินอุดหนุนให๎ที่ท าการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์เพื่อจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ๎งประจ า
จังหวัดบุรีรมัย ์
 

10,000 อบต.    
ห๎วยส าราญ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา๎นการบรหิารจัดการ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสวํนท๎องถิน่ในเขตจังหวดับรุรีัมย ์ที ่4 การพฒันาขดีสมรรถนะองคก์ร 
5. ยทุธศาสตร ์ด๎านการบรหิารจดัการท๎องถิ่นทีด่ี 
    แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
 

ล าดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนวํย
ด าเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ อบต.พบประชาชน
สัญจร 

การออกพบปะประชาชนในการอ านวยความสะดก
และออกใหบ๎รกิารในดา๎นการช าระภาษ ีการแจก
เบีย้ยงัชีพผูส๎งูอาย ุ ผูพ๎กิาร  การรบัฟังปญัหาและ
ความคดิเหน็ของประชาชนในดา๎นตาํง ๆ   
 

10,000 14 หมูบํา๎น ส านกัปลดั    
อบต. 

            

2 โครงการจดัท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นและแผนชุมชน 
ต าบลห๎วยส าราญ 

การออกประชาคมหมูํบ๎าน  เพื่อจดัประชุม
ประชาคมหมูํบ๎าน  ประชาคมต าบล  ให๎ประชาชนมี
สํวนรํวม  เพื่อรับฟังความคดิเห็น  ปัญหาและความ
ต๎องการเรํงดํวนของประชาชนในหมูํบ๎าน  ในต าบล
ห๎วยส าราญ เพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  การจัดท าแผนชุมชน     
 

10,000 อบต. 
ห๎วยส าราญ
และหมูํบา๎น  
14 หมูํบ๎าน 

ส านักปลดั 
อบต. 

            

3 โครงการปลูกต๎นไม๎เพื่อเพิ่ม 
พื้นที่สีเขียว 

เป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อต๎นไม๎  / 
การเข๎ารํวมกิจกรรมในการปลูกตน๎ไม๎ของประชาชน 
 

20,000 อบต. 
ห๎วยส าราญ 

ส านักปลดั 
อบต. 

            

4 โครงการปลูกหญ๎าแฝก ปลูกหญ๎าแฝก 
เป็นศูนย์การเรียนรู๎  และสํงเสริม     การพัฒนาตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การ
บริหารสํวนต าบลห๎วยส าราญ   
   

10,000 อบต. 
ห๎วยส าราญ 

ส านักปลดั 
อบต. 

            

5 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
สร๎างจิตส านึกการคัดแยกขยะ
ตามหลัก 3RS และขยะเปียกใน
ครัวเรือน 

จัดอบรมให๎กับประชาชนต าบลห๎วยส าราญ 
เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์  สร๎างจิตส านึกในการคัด
แยกขยะตามหลัก 3RS และขยะเปียกในครัวเรือน  
โดยการอบรมให๎ความรู๎และสาธิตการคัดแยกขยะ  
การจัดหาถังขยะเปียกในครัวเรือน 

10,000 อบต. 
ห๎วยส าราญ 

ส านักปลดั 
อบต. 

            

 



 
ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนวํย
ด าเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

6 การเลือกตั้ง เพื่อเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.
จังหวัดบุรีรมัย์) ก าหนด  เชํน  การเลือกตั้งนายก 
อบต.  เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. 
 

400,000 อบต. 
ห๎วยส าราญ 

ส านักปลดั 
อบต. 

            

7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของ
ผู๎บริหาร  สมาชิกสภาท๎องถิ่น  
พนักงานสํวนต าบล  
ลูกจ๎างประจ า  พนักงานจ๎าง  
ผู๎น าชุมชน และคณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่น 

จัดอบรมให๎ความรู๎ในการปฏิบัติงาน  ระเบียบ  
กฎหมายที่เกีย่วข๎องกับการปฏิบัตงิาน และศึกษา   
ดูงานเพื่อเพ่ิมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให๎กับคณะผู๎บริการ    สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
สํวนต าบล  ลูกจ๎างประจ า   พนักงานจ๎าง          
ผู๎น าชุมชน  และคณะกรรมการพฒันาท๎องถิ่น 
 

400,000 อบต.    
ห๎วยส าราญ 
และสถานท่ี
ศึกษาดูงาน 

ส านักปลดั 
อบต. 

            

8 โครงการอบรม พรบ.ข๎อมลู
ขําวสารของราชการและกฎหมาย
ใหมํนํารู๎เพื่อประชาชน 

จัดอบรมให๎ความรู๎ พรบ.ข๎อมลูขําวสารของราชการ  
ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานของพนักงานสํวนต าบล
และประชาชนไดร๎ู๎กฎหมายใหมํ   เชํน  ระเบียบ  
กฎหมาย   
 

10,000 อบต.    
ห๎วยส าราญ 

ส านักปลดั 
อบต. 

            

9 โครงการอบรม/กิจกรรมปลูกฝัง
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อมให๎กับ
อาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) 

จัดอบรมให๎ความรู๎  พร๎อมท้ังมีกิจกรรมพัฒนาจติ
อาสาต าบลห๎วยส าราญโดยการบ าเพ็ญประโยชน์
ให๎กับชุมชน 

20,000 อบต.    
ห๎วยส าราญ 

ส านักปลดั 
อบต. 

            

10 โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมคณะผู๎บริหาร  
พนักงานสํวนต าบล 
ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎าง 

อบรมให๎ความรู๎ด๎านคณุธรรมและจริยธรรม  การมี
จิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  สจุริต  และรับผดิชอบ    
เพื่อยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและเป็น
หลักการในการปฏิบัติงาน  เพื่อเปน็การพัฒนาจิตใจ
และเพื่อพัฒนาบุคลากรสามารถน าหลักคณุธรรม 
จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ าวัน และ
ประยุกต์ใช๎ในการท างานได๎อยํางเหมาะสม         
ฝึกปฏิบัติการท าสมาธิ   
 

๑0,000 วัด, สถานท่ี
ปฏิบัติธรรม 

ส านักปลดั 
อบต. 

            

 
 



 
 

ล าดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนวํย
ด าเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการอบรมเสริมสรา๎ง
ประชาธิปไตยและการมีสํวนรํวม
ของประชาชน 

อบรมให๎ความรู๎  สํงเสริม  ปลูกฝังประชาธิปไตยใน
ชุมชน  เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมในการสร๎าง
ประชาธิปไตยให๎กับประชาชนต าบลห๎วยส าราญ 
 

10,000 อบต 
.ห๎วยส าราญ 

ส านักปลดั 
อบต. 

            

12 โครงการศูนย์ปฏิบัติการรํวมใน
การชํวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรรีัมย ์

จํายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการรํวม
ในการชํวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นอ าเภอกระสัง จังหวัดบุรรีมัย์  เพื่ออุดหนุน
ให๎เทศบาลต าบลกระสัง   ในการตั้งเป็นศูนย์
ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือประชาชน 
 

10,000 เทศบาล
ต าบลกระสัง 

ส านักปลดั 
อบต. 

            

13 โครงการจดังานพิธีและรัฐพิธี
ประจ าป ี

จํายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานพิธีและรัฐ
พิธี  ให๎ท่ีท าการปกครองอ าเภอกระสัง  จังหวัด
บุรีรัมย์  เพื่อใช๎จํายในการจัดงานพิธีและรัฐพิธี       
เชํน  วันปิยะมหาราช  วันแมํแหํงชาติ   เป็นต๎น 
 

20,000 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ
กระสัง 

ส านักปลดั 
อบต. 

            

14 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทรัพย์สินภายในเขตพ้ืนท่ีต าบลห๎วยส าราญ เพื่อ
จัดเก็บภาษี  
 

100,000 อบต.    
ห๎วยส าราญ 

กองคลัง             

15 โครงการบริการเต็มที่จดัเก็บ
ภาษีถึงบ๎าน 

จํายเป็นคําใช๎จํายในการออกจดัเกบ็ภาษีโรงเรือน  
ภาษีบ ารุงท๎องที่  ภาษีป้ายในเขตพื้นที่ต าบลห๎วย
ส าราญ  จ านวน 14 หมูํบ๎าน จะเป็นคําใช๎จํายใน
การจัดท าป้ายโครงการ  คําใช๎จํายอื่น ๆ  เป็นต๎น 
 

5,000 อบต.    
ห๎วยส าราญ 

กองคลัง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานงบกลาง 
 

ล าดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนวํย
ด าเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖ 
ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

1 เบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ เพื่อจํายเป็นเบีย้ยังชีพผู๎สูงอายุ  ที่ได๎รับการจัดสรร
งบประมาณจากหมวดเงินอุดหนุน  จ านวน 1,009 
คน ดังนี ้
-ชํวงอายุ 60-69ปี จ านวน 553 คน 
คนละ 600 บาท 
-ชํวงอายุ 70-79 ปี จ านวน 325 คน 
คนละ 700 บาท 
-ชํวงอายุ 80-89 ปี จ านวน 109 คน 
คนละ 800 บาท 
-ชํวงอายุ 90 ปีข้ึนไป  จ านวน 22 คน  
คนละ 1,000 บาท 
 

8,022,000 อบต.    
ห๎วยส าราญ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจํายเป็นเบีย้ยังชีพให๎กับคนพิการ   ท่ีได๎รับการ
จัดสรรงบประมาณจากหมวดเงินอุดหนุน  จ านวน 
294 คน ๆ ละ 800 บาท 
 

2,822,400 อบต.    
ห๎วยส าราญ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 เบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส ์ เพื่อจํายเป็นเบีย้ยังชีพให๎กับผู๎ป่วย    โรคเอดส์ ท่ี
ได๎รับการจัดสรรงบประมาณจากหมวดเงินอุดหนุน  
จ านวน 6 คน ๆ ละ 500 บาท 
 

36,000 อบต.    
ห๎วยส าราญ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


