
 
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 
 

 

 

 

 
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 



แบบ ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 8 3,090,000 8 3,090,000 16 6,180,000

รวม 8 3,090,000 8 3,090,000 16 6,180,000

2. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 750,000 4 750,000 8 1,500,000

     2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 900,000 1 900,000 2 1,800,000

รวม 5 1,650,000 5 1,650,000 10 3,300,000

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

     3.1 แผนงานงบกลาง 1 3,500,000 1 3,500,000 2 7,000,000

รวม 1 3,500,000 1 3,500,000 2 7,000,000

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

     4.1 แผนงานการศึกษา 4 1,040,000 4 1,040,000 8 2,080,000

รวม 4 1,040,000 4 1,040,000 8 2,080,000

1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป



แบบ ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

รวม 0 0 0 0 0 0

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

รวม 0 0 0 0 0 0

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

     7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 300,000 2 300,000 4 600,000

รวม 2 300,000 2 300,000 4 600,000

8. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม

     8.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 150,000 1 150,000 2 300,000

รวม 1 150,000 1 150,000 2 300,000

2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป



แบบ ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

     9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 260,000 3 260,000 6 520,000

รวม 3 260,000 3 260,000 6 520,000

รวมทั้งสิ้น 24 9,990,000 24 9,990,000 48 19,980,000

3

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานปาตอง หมูที่ 1

1 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 95 เมตร 320,000 320,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ซอยบานอาจารยบุญโฮม ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 380 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต.กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

บานโนนพลวง หมูที่ 2

2 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 108 เมตร 350,000 350,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

จากสามแยกวัดโนนพลวง ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ถึงลําหวยแคน ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 432 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต. กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

4

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563



แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานหนองพะเนียด หมูที่ 3

3 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 108 เมตร 350,000 350,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

จากบานนางเสมอ แอบบัว ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ไปทางคลองสวยรีสอรท ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 432 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต. กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

บานทาเนิน หมูที่ 4

4 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชสําหรับ ขนาดบรรจุ 12 ลูกบาศกเมตร 380,000 380,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

(ถังแชมเปญ) อุปโภคบริโภค สูง 12 เมตร มีน้ําประปา อยางเพียงพอ

ตามแบบ อบต.กําหนด ใชเพิ่มขึ้น

รอยละ 90

บานหนองตะไก หมูที่ 7

5 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 650 เมตร 350,000 350,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

จากถนน คสล. ไปซอยบาน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ รอยละ 40 ไปมา และขนสง

นางเปลี่ยง จันทรภิรมย ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก หินคลุกไมนอยกวา 390 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต. กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

บานหวยแคน หมูที่ 8

6 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 139 เมตร 420,000 420,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

จากบานหวยแคน เชื่อมตอ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รอยละ 80 ไปมา และขนสง

บานโนนพลวง ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 556 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต.กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

5

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานดอนฆาเสือ หมูที่ 9

7 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกและ ขนาด ⌀ 0.40 เมตร พรอมบอพัก 8 บอ 340,000 340,000 การระบายน้ํา การระบายน้ําสะดวก กองชาง

จากสามแยกบานนางสมหมาย ปองกันปญหาน้ําทวม ความยาวรวม 220 เมตร ที่สะดวกขึ้น มากขึ้น และลดปญหา

ถึงบานนางลําใย ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40 น้ําทวม

พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

บานน้ําออม หมูที่ 11

8 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 98 เมตร 330,000 330,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

รอบสระน้ําออม หมูที่ 11 ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 420 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต.กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

บานหนองแวงเนินสวัสดิ์ หมูที่ 14

9 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา เพื่อการระบายน้ําที่สะดวก รองระบายน้ําขนาดกวาง 0.40 เมตร 250,000 250,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

คุมสามัคคี ปองกันปญหาน้ําทวม ลึก 0.40 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

ขนาด ⌀ 0.30 เมตร ความยาวรวม รอยละ 40

206 เมตร ตามแบบ อบต. กําหนด

- - 3,090,000 3,090,000 - - -

6

งบประมาณ

รวม 9 โครงการ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่นๆ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

2. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริธรรม เพื่อปลูกจิตสึกนึกใหพนักงาน ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน อบต. 30,000 30,000 จํานวน พนักงานมีคุณธรรม สํานักงานปลัด

อบต. มีคุณธรรมจริยธรรมในการ บัวใหญ ผูเขารวม จริยธรรมในการปฏิบัติ

ปฎิบัติราชการ อบรม งาน

2 โครงการเลือกตั้งผูบริหารหรือสมาชิก เพื่อจัดการเลือกตั้ง ผูบริหาร อบต. มีผูบริหารทองถิ่น และ 400,000 400,000 ประชาชน ประชาชนไดเรียนรู สํานักงานปลัด

สภาทองถิ่น ทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ตามกฎหมาย รอยละ 60 หลักประชาธิปไตย

กรณีทั่วไป หรือเลือกตั้งซอม กําหนด ผูมาใชสิทธิ

3 โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มความรูในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการฝกอบรม/การจัดฝก 300,000 300,000 เพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรของทองถิ่น สํานักงานปลัด

ของผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนา ของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา อบรมทั้งที่ อบต.ดําเนินการเอง การปฏิบัติงาน นําความรูกลับมา

ทองถิ่น ทองถิ่น พนักงานสวนตําบล หรือสงฝกอบรมที่หนวยงานอื่น รอยละ 50 พัฒนาทองถิ่น

พนักงานจาง และผูมีสวนเกี่ยวของ หรือการศึกษาดูงานนอกสถานที่

ในการพัฒนาทองถิ่น

7

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติ เพื่อบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการ เพื่อเปนคาใชจายคาจางเจาหนาที่ 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนไดรับความ สํานักงานปลัด

การรวมในการชวยเหลือประชาชน รวมในการชวยเหลือประชาชน ประจําศูนยปฏิบัติการรวมในการ รอยละ 90 สะดวกรวดเร็วในการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ชวยเหลือประชาชน และคาวัสดุ  ไดรับความ ชวยเหลือ

อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช สะดวกใน

คาจัดซื้อครุภัณฑ และคาอื่นๆ การชวยเหลือ

อยางทันทวงที 

- - 750,000 750,000 - - -
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งบประมาณ

รวม 4 โครงการ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่นๆ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

2. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงซอมแซมหอประชุม เพื่อใชสําหรับรับรองพิธีการ ใชรับรองพิธีการ และใชในการ 900,000 900,000 ผูที่มาเขารวม สามารถมีที่รองรับ สํานักงานปลัด

อบต.บัวใหญ และใชในการจัดประชุมตางๆ จัดประชุมกิจกรรมตางๆ ประชุม พิธีการตางๆ หรือจัด

ตามแบบแปลน อบต.กําหนด รอยละ 80 ประชุมไดเพิ่มมากขึ้น

มีความพึงพอใจ

- - 900,000 900,000 - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

รวม 1 โครงการ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

     3.1 แผนงานงบกลาง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ 3,500,000 3,500,000  คุณภาพชีวิต คนพิการมีคุณภาพชีวิต สํานักงานปลัด

ความเปนอยูของคนพิการใหดีขึ้น ในเขตตําบลบัวใหญ ทั้ง 14 หมูบาน ผูพิการดีขึ้น และความเปนอยู

รอยละ 30 ที่ดีขึ้น

- - 3,500,000 3,500,000 - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

รวม 1 โครงการ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

     4.1 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการทัศนศึกษาบุคลากรของ เพื่อสงเสริมและพัฒนา สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครู 40,000 40,000 เพิ่ม ครู และบุคลากรทาง กองการศึกษาฯ

กองการศึกษา อบต.บัวใหญ ศักยภาพครู และบุคลากรทาง และบุคลากรทางกองการศึกษา ประสิทธิภาพ การศึกษา อบต.บัวใหญ

การศึกษา อบต.บัวใหญ อบต.บัวใหญ รอยละ 70 มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

2 อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลบัวใหญ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู เพิ่มทักษะและดําเนินชีวิต ตามแนว 50,000 50,000 เพิ่มประสิทธิภาพ ผูเรียนมีความรู ทักษะ กองการศึกษาฯ

ทักษะและดําเนินชีวิตตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ ใหกับโรงเรียน และดําเนินชีวิต

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนในเขตตําบลบัวใหญ รอยละ 50 ตามแนวปรัชญา

ทั้ง 5 แหง เศรษฐกิจพอเพียง

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงภูมิทัศน ศพด. ทั้ง 2 แหง 150,000 150,000 เพิ่มประสิทธิภาพ ศพด.ทั้ง 2 แหง ไดรับ กองการศึกษาฯ

เด็กเล็ก มีสภาพที่เหมาะสมตอการเรียน ตอการเรียน การปรับปรุงเหมาะสม

การสอน รอยละ 30 ตอการเรียนการสอน

11

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อดําเนินการจัดหาวัสดุ สื่อ ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวใหญ 800,000 800,000 เด็กปฐมวัย ศพด. มีสื่อวัสดุเพื่อ กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา ศพด. ในเขตตําบลบัวใหญ เชน และ ศพด.บานดอนฆาเสือ ที่รับบริการ ประกอบการเรียนฯ

1. คาจัดการเรียนการสอนของ รอยละ 90

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

2. คาใชจายในการจัดการศึกษา

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- - 1,040,000 1,040,000 - - -

12

งบประมาณ

รวม 4 โครงการ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

     5.1 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดกิจกรรมปลูกตนไม พื้นที่สาธารณประโยชนในเขต 40,000 ปาสาธารณะ ประชาชนไดแสดง กองสงเสริม

ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อเปนการ พื้นที่ตําบลบัวใหญ อุดมสมบรูณ ความจงรักภักดีและ การเกษตร

เฉลิมพระเกยรติฯ รอยละ 50 เพิ่มพื้นที่สีเขียวให

อุดมสมบูรณ

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง เพื่ออนุรักษพืชพรรณและความ การสํารวจเก็บรวบรวมตัวอยาง 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนไดรับความรู กองสงเสริม

มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร รอยละ 90  เกี่ยวกับพืชพรรณและ การเกษตร

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และดําเนินการเปนธนาคารพืชพรรณ ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรม ศึกษาและ ความหลากหลายทาง

และภูมิปญญา อนุรักษ ชีวภาพ

พันธุกรรมพืช

รวม 2 โครงการ - - 50,000 90,000 - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

     7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด เพื่อสงเสริมใหประชาชน ได จัดแขงขันกีฬา ระดับตําบล ป 1 ครั้ง 150,000 150,000 ประชาชน ประชาชนไดออก กองการศึกษาฯ

ออกกําลังกาย และเกิดความ มีรางกาย กําลังกายมากขึ้น

สามัคคีกับประชาชนในตําบล ที่แข็งแรง และเกิดความสามัคคี

โดยใชกีฬาเปนสื่อ รอยละ 60 ในหมูบาน

2 โครงการงานฉลองชัยทาวสุรนารี เพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมขบวนแหฉลองชัย 150,000 150,000 สงเสริม เกิดความรักและสามัคคี กองการศึกษาฯ

ประเพณีบัวไหมบัวใหญ ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ทาวสุรนารี ประเพณีบัวไหม การทองเที่ยว ในหมูคณะ สังคม 

บัวใหญ ในระดับอําเภอ รอยละ 50 และสืบสานประเพณี

อําเภอ

- - 300,000 300,000 - - -
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องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

รวม 2 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

8. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

     8.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสํารวจรังวัดตรวจสอบแนวเขต เพื่อปองกันการรุกล้ําพื้นที่สาธารณ พื้นที่สาธารณะในเขตําบลบัวใหญ 150,000 150,000 พื้นที่ที่ได พื้นที่สาธารณประโยชน กองชาง

ที่ดินสาธารณประโยชน ประโยชนในเขตตําบลบัวใหญ ทั้ง 14 หมูบาน ดําเนินการ ไมถูกรุกล้ํา

- - 150,000 150,000 - - -
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องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

รวม 1 โครงการ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

     9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง เพื่อปองกันและแกไขปญหา เตรียมความพรอมในเรื่องของ 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนในตําบล สํานักงานปลัด

ความเดือดรอนใหแกประชาชน ภัยแลง ใหแกประชาชน จํานวน รอยละ 80 บัวใหญไดรับการชวย

ในพื้นที่ตําบลบัวใหญ 14 หมูบาน ไดรับความ เหลือจากปญหาภัยแลง

พึงพอใจ

2 โครงการฝกซอมแผนปองกันและ เพื่อเตรียมสภาพความพรอม อบรมใหความรู ในการฝกซอม 30,000 30,000 สมาชิก อปพร. สามารถปฏิบัติ สํานักงานปลัด

บรรเทาสาธารณภัย ในการฝกซอมแผนปองกัน และ แผนปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย   อปพร. หนาที่อยางมี

บรรเทาสาธารณภัยในชวงฤดูแลง ใหกับสมาชิก อปพร. อบต.บัวใหญ จํานวน 40 นาย ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3 โครงการอบรมใหความรูอัคคีภัย เพื่อสงเสริมใหประชาชนรูจัก อบรมใหความรูอัคคีภัย ปองกันได 30,000 30,000 สมาชิก อปพร. สามารถปฏิบัติ สํานักงานปลัด

ปองกันได ตองใสใจ ไมประมาท การปองกันอัคคีภัยกอนเกิดเหตุ ตองใสใจ ไมประมาท ใหกับสมาชิก   อปพร. หนาที่อยางมี

อปพร. อบต.บัวใหญ จํานวน 40 นาย ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- - 260,000 260,000 - - -
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รวม 3 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
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