
     ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนดิน ถนน 500,000 หมู่บ้านในเขต กองช่าง

หินคลุก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาด- ต าบลพรส าราญ

ยางที่ช ารุดเสียหายที่อยู่ในความดูแลของ

องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง ๑๓๐,๐๐๐ ภายในหมู่ กองช่าง

เสริมเหล็ก บ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๑ ขวาง หมู่ที่ ๑ ต าบลพรส าราญ อ าเภอคู- บ้านหนองขวาง 

เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สายจาก ถนนคสล.เดิม หมู่ที่  ๑

(บ้านนายเนา ศรสังข)์ถึงบ้านนางจันทร์ทรา 

แซ่อึ่ง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า240.00 ตารางเมตร

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ๑๒๐,๐๐๐ ภายในหมู่ กองช่าง

เสริมเหล็ก บ้านหนองขวาง หมู่ที่ 1 หนองขวาง หมู่ที่ 1 ต าบลพรส าราญ อ าเภอ บ้านหนองขวาง 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64

องค์การบรหิารส่วนต าบลพรส าราญ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรรีมัย์
๑.  ยุทธศาสตรท์ี่  ๑  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

พ.ศ. ๒๕64



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

คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สายจาก ถนนคสล.เดิม หมู่ที่ 1
(บ้านนางส ารวย ธรรมพันธ)์ ถึง บ้านนายภา

ธ ามืด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร

4 โครงการก่อสร้างร้ัวล้อมรอบสระน้ า ก่อสร้างร้ัวล้อมรอบสระน้ า บ้านโคกเพชร 250,000    ภายในหมู่ กองช่าง

บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2 ต าบลพรส าราญ อ าเภอคูเมือง บ้านโคกเพชร

จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หมู่ที่ 2

ยาว 142.50 เมตร สูง 2.00 เมตร

5 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริม     250,000 ภายในหมู่ กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจังหัน เหล็ก บ้านจังหัน หมู่ที่ 14 ต าบลพรส าราญ บ้านจังหัน

หมู่ที่ 14 อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สายจาก หมู่ที่ 14

โครงการขยายไหล่ทาง คสล.ปี 63 ถึง

ที่นานายสมหมาย พรมแดน ขนาดกว้างข้าง

ละ 1.00 เมตร ยาวข้างละ 218.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 436.00 ตารางเมตร

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕64

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65



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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ 250,000 ภายในหมู่ กองช่าง

เสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 4 ต าบลพรส าราญ  อ าเภอคูเมือง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4

จังหวัดบุรีรัมย์  สายจาก บ้านนายยศ บุญม-ี

มาก ถึง ที่นานางชม ดีรบรัมย์ 

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 66.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณผิว

จราจร ไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร 

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 ยาว 57.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 199.50 ตารางเมตร

๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผัก- ๒๕๐,๐๐๐ ภายในหมู่ กองช่าง

เสริมเหล็ก บ้านผักกาดหญ้า กาดหญ้า หมู่ที่ 12 สายจากบ้านนางพัชรี- บ้านผักกาดหญ้า

หมู่ที่ 12 วรรณ บุญรัตน์ ถึง ที่นานายชัยศิริ สุราช หมู่ที่ 12
3.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจร ไม่น้อยกว่า
459.00 ตารางเมตร

งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65



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

๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส าโรง ๒๕๐,๐๐๐ ภายในหมู่ กองช่าง

เสริมเหล็ก บ้านส าโรง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 6 ต าบลพรส าราญ อ าเภอคูเมือง บ้านส าโรง หมู่ที่ 6

จังหวัดบุรีรัมย์ สายจาก ฟาร์มไก่นายเสกสรร

นันเสนา ถึง บ้านนางหนูไพร บุญยอ ขนาด

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 470.00 ตารางเมตร

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัว- 220,000 ภายในหมู่ กองช่าง

เสริมเหล็ก บ้านหัวถนน หมู่ที่ 3 ถนน หมู่ที่ 3 ต าบลพรส าราญ อ าเภอคูเมือง บ้านหัวถนน หมู่ที่ 3

จังหวัดบุรีรัมย์ สายจากถนน คสล.เดิมปี 63

ถึงที่นานายสุริยันต์ ประภาเวสัง ขนาดกว้าง

3.50 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนา 0.15

เมตร หรือ มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

409.50 ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65

ล าดับที่ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

โครงการ / กิจกรรม



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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อย 200,000 ภายในหมู่บ้าน กองช่าง

เสริมเหล็ก บ้านน้อยสุขสันต์ สุขสันต์ หมู่ที่ 19 ต าบลพรส าราญ อ าเภอคูเมือง น้อยสุขสันต์

หมู่ที่ 19 จังหวัดบุรีรัมย์ สายจาก ถนน คสล. ถึงที่นา หมู่ที่ 19

นายบุญมี ปุนยสาร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิว

จราจรไม่น้อยกว่ากว่า 372.00 ตารางเมตร

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพร- ๒๑๐,๐๐๐ ภายในหมู่บ้าน กองช่าง

เสริมเหล็ก บ้านพรส าราญ หมู่ที่ 5 ส าราญหมู่ที่ 5 ต าบลพรส าราญ อ าเภอ พรส าราญ

คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สายจากถนน คสล. หมู่ที่ 5

เดิมปี 63 ถึง ถนน คสล.เดิม(ที่นานายถวิล

 เดิมท ารัมย)์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 

95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 380.00 

ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63

โครงการ / กิจกรรม

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65

ล าดับที่
พ.ศ. ๒๕64



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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพชร- 300,000    ภายในหมู่บ้าน กองช่าง

เสริมเหล็ก บ้านเพชรบูรพา บูรพา หมู่ที่ 16 ต าบลพรส าราญ อ าเภอคู- เพชรบูรพา

หมู่ที่ 16 เมือง จังหวัดบุรีรัมย์  สายจาก ถนน คสล. หมู่ที่ 16

เดิมปี 63 ถึง บ้านนายสมหมาย หอมดวง 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 544.00 ตารางเมตร

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง- ๑๓๓๐๐๐ ภายในหมู่บ้าน กองช่าง
เสริมเหล็ก  บ้านหนองขวางน้อย ขวางน้อย หมู่ที่ 17 ต าบลพรส าราญ หนองขวางน้อย

หมู่ที่ 17 อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สายจาก ถนน หมู่ 17

คสล.เดิม ปี 63 ถึง เรือนไหมรีสอร์ท

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 236.00 ตารางเมตร

พ.ศ. ๒๕64พ.ศ. ๒๕63
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม หน่วยด าเนินการล าดับที่

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65

สถานที่ด าเนินการงบประมาณ



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

14 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านสระบัว หมู่ที่ 205,000    ภายในหมู่ กองช่าง

บ้านสระบัว หมู่ที่ 7  7 ต าบลพรส าราญ อ าเภอคูเมือง จังหวัด บ้านสระบัว

บุรีรัมย์สายจาก โรงงานวิก ถึง ที่นานางแก้ว หมู่ที่ 7

มีฉลาด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 485.00

 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาณดินถม

ไม่น้อยกว่า 2,425.00 ลูกบาศก์เมตร

๑๕ โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านพรส าราญ ๙๑,๘๐๐ ภายในหมู่ กองช่าง

บ้านพรส าราญ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 5 ต าบลพรส าราญ อ าเภอคูเมือง บ้านพรส าราญ

จังหวัดบุรีรัมย์ สายจาก ทางหลวงหมายเลข หมู่ที่ 5

2074 ถึง ถนน คสล.เดิม ปี 62 ขนาดกว้าง

4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร สูง 1.00

เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตท้อง-

ตลาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน

6 ท่อน หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า

1,080.00 ลูกบาศก์เมตร

หน่วยด าเนินการ

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61-๒๕65

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
สถานที่ด าเนินการล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ



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

16 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านหนองกุง 78,000      ภายในหมู่ กองช่าง

บ้านหนองกุง หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 10 ต าบลพรส าราญ อ าเภอคูเมือง บ้านหนองกุง

จังหวัดบุรีรัมย์ สายจากบ้านนางมนตรี หมู่ที่ 10

โกมนศรี ถึง เขตเชื่อมต่อ บ้านหัวถนน 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 

เมตร หนา 0.60 เมตร พร้อมวางท่อระบาย

น้ าคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร 3

 จุด จ านวน 15 ท่อน หรือมีปริมาณดินถม

ไม่น้อยกว่า 828.00 ลูกบาศก์เมตร

17 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านหัวถนน หมู่ที่ 3 ๒๙๐๐๐ ภายในหมู่ กองช่าง

บ้านหัวถนน หมู่ที่ 3 ต าบลพรส าราญ อ าเภอคูเมือง จังหวัด บ้านหัวถนน

บุรีรัมย์ สายจาก สระใหม่ ถึง เขตเชื่อมต่อ หมู่ที่ 3

บ้านหนองกุง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 

ยาว 125.00 เมตร สูง 0.60 เมตร หรือมี

ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 324.00 

ลูกบาศก์เมตร

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65

พ.ศ. ๒๕64
ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕63



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

18 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านน้อยสุขสันต์ หมู่ที่ 48,000      ภายในหมู่ กองช่าง

บ้านน้อยสุขสันต์ หมู่ที่ 19 19 ต าบลพรส าราญ อ าเภอคูเมือง จังหวัด บ้านน้อยสุขสันต์

บุรีรัมย์ สายจากถนนลาดยาง (บร.ถ.136- หมู่ที่ 19

002) ถึงที่นานายไสว บุญมีมาก ขนาดกว้าง

3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก

ไม่น้อยกว่า84.00 ลูกบาศก์เมตร

19 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนหองกุง หมู่ที่ 10 90,000      ภายในหมู่ กองช่าง

บ้านหนองกุง หมู่ที่ 10 ต าบลพรส าราญ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านหนองกุง

สายจาก สามแยก คสล.เดิม ถึงที่นานายลอง หมู่ที่ 10

บุพผามาตานัง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร

ยาว 530.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 159.00

ลูกบาศก์เมตร

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕64พ.ศ. ๒๕63



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 โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ าด้วย ก่อสร้างระบบสูบน้ าด้วยพลังแสงอาทิตย์ 149,000    ภายในหมู่ กองช่าง

พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลปั๊ม) (โซล่าเซลปั๊ม) บ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 บ้านโนนยานาง

บ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อขนาด 6 นิ้ว ลึกเฉล่ีย หมู่ที่ 11

0.50-42.50 เมตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 

มอก.17-2532 จ านวน 1 บ่อ ตามราย

ละเอียดแบบผังบริเวณ และแบบบ่อน้ า

บาดาลของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล

๒๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านโนนเมือง ๑๙๒,๐๐๐ ภายในหมู่ กองช่าง

บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 13 ต าบลพรส าราญ อ าเภอคูเมือง บ้านโนนเมือง

จังหวัดบุรีรัมย์ สายจาก กองทุนหมู่บ้าน ถึง หมู่ที่ 13

ที่นายธงชัย เอ้นแคน ขนาดกว้าง 0.30 

เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตท้องตลาด เส้นผ่า-

ศูนย์กลาง 0.30 เมตร 2 จุด จ านวน 15

 ท่อน บ่อพักส าเร็จรูปส าหรับท่อ เส้นผ่า-

ศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน 4 บ่อ

หน่วยด าเนินการรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65

พ.ศ. ๒๕64พ.ศ. 2563
สถานที่ด าเนินการล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม



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

22 โครงการปรับปรุงยกระดับถนน ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริม 376,000    ภายในหมู่ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระปะค า เหล็ก บ้านสระปะค า หมู่ที่ 9 ต าบลพรส าราญ บ้านสระปะค า

หมู่ที่ 9 อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สายจาก ถนนคสล. หมู่ที่ 9

เดิม ถึง วัดสระกุญชร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 715.00 ตารางเมตร

23 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอน ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริม ๑๒๐๐๐๐ ภายในหมู่ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขวางน้อย เหล็ก บ้านหนองชวางน้อย หมู่ที่ 17 ต าบล บ้านหนองขวางน้อย

หมู่ที่ 17 พรส าราญ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หมู่ที่ 17

สายจาก หน้าวัด ถึง บ้านนางบัวไล ติดตอง

รัมย์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 41.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 205.00 เมตร

24 โครงการปรับปรุงยกระดับถนน ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริม ๒๕๐๐๐๐ ภานในหมู่ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุม เหล็ก บ้านหนองดุมน้อย หมู่ที่ 8 ต าบล บ้านหนองดุมน้อย

หมู่ที่ 8 พรส าราญ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หมู่ที่ 8

สายจาก สามแยก คสล.เดิม ถึง บ้านนายสาลี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

ล าดับที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ



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

อินทร์เอี่ยม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว

92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร

25 โครงการปรับปรุงยกระดับถนน ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริม ๒๔๐๐๐๐ ภายในหมู่ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสม็ด เหล็ก บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 15 ต าบลพร- บ้านหนองเสม็ด

หมู่ที่ 15 ส าราญ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สาย หมู่ที่ 15

จากบ้านนายสง่า แสนโคตร ถึงบ้านนางยอด 

ไกยสวน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 73.00

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 438.00 ตารางเมตร

26 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอน ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริม ๒๕๐๐๐๐ ภายในหมู่ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็กบ้านบัวทอง หมู่ที่ 18 เหล็ก บ้านบัวทอง หมู่ที่ 18 ต าบลพรส า- บ้านบัวทอง

ราญ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  สายจาก หมู่ที่ 18

สามแยกศาลาประชาคม ถึงบ้านนางถนอม 

ปักเคยะกา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว

 118.00 เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 472.00 ตารางเมตร

งบประมาณ

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65

หน่วยด าเนินการสถานที่ด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

โครงการ / กิจกรรมล าดับที่ รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม



แผนงานเคหะและชมุชน

งานไฟฟ้าและถนน

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 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา 497,400    หมู่บ้านในเขต กองช่าง

คูเมือง เป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้า ต าบลพรส าราญ

ค่าติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ ค่าติดต้ังโคมไฟฟ้า

สาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของชาวบ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลพรส าราญทั้ง 5 หมู่บ้าน ดังนี้

1.บ้านหัวถนน หมู่ที่ 3 ต าบลรพส าราญ

อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ขยายเขตไฟฟ้า

 แรงต่ าจากบ้านนางสมพาร ค าสุววรณ ถึง

บ้านนางสาวจุฑามาศ หมายศรี และขยาย

เขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (พาดสายดับ) 

ตามแบบผังบริเวณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ าเภอคูเมือง จ านวนเงิน 103,900.-บาท

2.บ้านพรส าราญ หมู่ที่ 5 ต.พรส าราญ 

อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 

 -จุดที่ 1 จากบ้านนายปรีชา พลูพันธ์ ถึง

บ้านนางสาววิไลพร จันทร์น้อย

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65

ล าดับที่



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

 -จุดที่ 2 จากบ้านนางสวง สมานมิตร ถึง

บ้านนายจิรายุ นามท้าว

 -และขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

(พาดสายดับ) ตามแบบผังบริเวณการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคอ าเภอคูเมือง จ านวนเงิน 

200,600.-บาท

3.บ้านส าโรง หมู่ที่ 6 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า

จากบ้านนางยุวดี มีชั้นช่วง ถึงบ้านนางสาว

สุพิศ อักฆราช จ านวนเงิน 86,400.-บาท

4.บ้านจังหัน หมู่ที่ 14 ขยายเขตไฟฟ้า

แสงสว่างสาธารณะ(พาดสายดับ) ตามแบบ

ผังบริเวณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอคูเมือง

จ านวนเงิน 84,000.-บาท

5.บ้านน้อยสุขสันต์ หมู่ที่ 19 ขยายเขต

ไฟฟ้าแรงดันต่ าจากเสาไฟฟ้าเดิมถึงที่นาย

ประดิษฐ์ บุญมีมาก จ านวนเงิน 22,500.-

บาท

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64












