
แผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน  
ประจําปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๒๕6655  

 
 
 
     

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

องคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญบัวใหญ  
อําเภออําเภอบัวใหญ บัวใหญ จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา 



คํานําคํานํา  
 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค กรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ .ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๒๖ กําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน /โครงการพัฒนา และ
กิจกรรมพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณนั้น 
เพ่ือใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมี ความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากข้ึน ลดความซํ้าซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนก
รายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน 
 

  องคการบริหารสวนตําบล บัวใหญ  ไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบล บัวใหญ  ประจําปงบประมาณ ๒๕65 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานใหมี ความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  ลดความซํ้าซอนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทํางานกับ
หนวยงาน อ่ืน ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปด วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เปนเครื่องมือใน
การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินผลขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
26  ตุลาคม  ๒๕64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



สารสารบัญบัญ  
 

 หนาหนา  
  

สวนที่สวนที่  ๑  ๑  บทนําบทนํา                            ๑๑  
๑.๑ บทนํา             ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน          ๒ 
๑.๓ ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน          ๒ 
๑.๔ ประโยชนของแผนการดําเนินงาน          ๕ 

 

สวนที่สวนที่  ๒๒    บัญชีโครงการบัญชีโครงการ//กิจกรรม กิจกรรม                     ๖๖  
๒.๑ บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ         ๗ 
๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ          10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ สวนที่ ๑๑  
บทนําบทนํา  

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และ ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินจัดทํา
แผนพัฒนา ทองถ่ิ นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แผนพัฒน าทองถ่ิน และแผนการ ดําเนินงาน แผนการแผนการ
ดําเนินงาน ดําเนินงาน มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการ
จริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครอง สวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  เพ่ือใหแนวทางในการดําเนินงานใน
ปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมา กข้ึน ลดความซํ้าซอนของโครงการ  
การประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนก  รายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการ
ดําเนินงาน 
 

  แผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน  เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหา รงานของผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ     
  แผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน  จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการใน
พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีท่ี    
มาจาก 
  ๑) งบประมาณรายจายประจํา ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิ น (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ) 
  ๒) โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคกรปกครองส วนทองถ่ินดําเนินการเอง  โดยไมใช
งบประมาณ (ถามี) 
  ๓) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ  สวนกลาง สวนภูมิภาค  หรือหนวยงาน อ่ืนๆ 
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน  (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดรวบรวมขอมูลโครงกา ร/
กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ  สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะการดําเนินงาน
ครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเปนโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาท่ีมีความคาบเก่ียวตอเนื่อง
ระหวางองคก รปกครองสวนทองถ่ิน ) โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
  ๔) โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณ าเห็นวาจะเกิด
ประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
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วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงานวัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน  
 
 องคการบริหารสวนตําบล บัวใหญ ไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
บัวใหญ ประจําปงบประมาณ ๒๕65 โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
 ๑. เพ่ือแสดงรายละเอี ยดแผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพั ฒนา เปาหมาย งบประมาณ และ
ระยะเวลาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ ๒๕65 
 ๒. เปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ  ๒๕65 ลดความซํ้าซอนของโครงการเพ่ือใหมีความ
ชัดเจนในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
 ๓. ผูบริหารใชแผนการดําเนินงานเ ปนเครื่องมือในการบริหารงาน เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไป
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ๔. เพ่ือเปนการประสานและบูรณาการทํางานกั บหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน /
โครงการในแผนการดําเนินงาน 
 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน  
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค กรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘   
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๒๖ ไดกําหนดใหองคกรปกครองส วนทองถ่ินจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัด ทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพั ฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืน ท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 ๒. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนิน งาน แลวเสนอผูบริหารทอ งถ่ินประกาศเปน
แผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
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จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  
 

ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงานระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน  
 

 ๑. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง จัดทําแผนการดําเนินงานให แลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต
วันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป 
 หากคาดวาจะดําเนิ นการจัดทําไมแลวเสร็จภายในกําหนด  ใหเสนอขอขยายเวลาการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานตอผูบริหารทองถ่ิน 
 
 
 

รวมรวมแผนงานรวมรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาโครงการพัฒนา  

จัดทํารางแผนการดําเนินงานจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  

เสนอรางแผนการดําเนินงานเสนอรางแผนการดําเนินงาน  

พิจารณารางแผนการดําเนินงานพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  

เสนอรางฯ ตอผูบริหารทองถิ่นเสนอรางฯ ตอผูบริหารทองถิ่น  

ผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบ  

ประกาศใชประกาศใช  

คณะกรรมการสนับสนุนการคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  

คณะกรรมการสนับสนุนการคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  

คณะกรรมการสนับสนุนการคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

ผูบริหารทอผูบริหารทองถิ่นงถิ่น  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

หนวยงานอื่นหนวยงานอื่น  
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 ๒. ภายหลังจากองคกรปกครองสวนท องถ่ินไดจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามขอ ๑ แลว  หากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีก ารจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือไดรับแจงแผนงาน /โครงการเพ่ิมเติมจากหนวยราชการ   
สวนกลาง สวนภูมิภ าค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครอ งสวนทองถ่ินใน
ปงบประมาณนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเส ร็จภายในสามสิบวัน 
นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือไดรับแจงแผนงาน /โครงการเพ่ิมเติมจากหนวยราชการ สวนกลาง  สวน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ (โดยจัดทําเปนแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑,๒,๓... ) 
 

การจัดทําแผนกาการจัดทําแผนการดําเนินรดําเนินงานงาน  
  

ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่  ๑๑  การเก็การเก็บรวบรวมขอมูลบรวบรวมขอมูล  
 คณะกรรมการสนั บสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เก็บรวบรวมขอมูลแผนงาน โครงการพัฒนา  และ
กิจกรรมท่ีจะมีการดําเนินการจริงในพ้ื นท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงจะมีท้ังโครงการกิจกรรมขององคก ร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงนั้นเอง หนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิ ภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค กรปกครองสวนทองถ่ิน  และโครงการ /กิจกรรมท่ีหนวยงาน อ่ืนจะเขามาดําเนินการใน
พ้ืนท่ี โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบไดจากหนวยงานในพ้ืนท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด /
อําเภอ หรือก่ิงอําเภอ แบบบูรณาการ 
 

ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่  ๒๒  การจัดทํารางแผนการดําเนินงานการจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัด
หมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัด ทํารางแผนการดําเนิ นงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  โดยมีเคาโครง
แผนการดําเนินงาน ๒ สวน คือ 
  สวนท่ี ๑ บทนํา 
  สวนท่ี ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่  ๓๓  การประกาศแผนการดําเนินงานการประกาศแผนการดําเนินงาน  
 คณะกรรมการพัฒนาทอง ถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทอ งถ่ินปร ะกาศเปน
แผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภ ายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ  เพ่ือใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตอง ปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน การประกาศแผนการดําเนินงาน ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดทําปร ะกาศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิ น เรื่อง แผนการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลบัวใหญประจําป เพ่ือปดประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได 
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ประโยชนของแผนดําเนินงาน 
 

 แผนดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริ หารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให
เปนไป ดวยความเหมาะสมและมีประสิทธิภ าพ รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการ
ประเมินผลแผนดําเนินงานมีประโยชน ดังนี้ 
 ๑. ทราบรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนา เปาหมาย งบประมาณ และ
ระยะเวลาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ ๒๕65 
 ๒. มีความชัดเจนในการดําเนินง าน ลดความซํ้าซอนของโครงการ และเ ปนแนวทางในการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ ๒๕65 
 ๓. ผูบริหารใ ชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 ๔. เปนการประสา นและบูรณาการทํางานกับหนวยงา นและจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน /
โครงการในแผนการดําเนินงาน 



 

 

สวนที่ สวนที่ ๒๒  
บัญชีโครงการบัญชีโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม  

 
  แผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน เปนเครื่องมือสําคัญในกา รบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ แผนการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล บัวใหญ 
ท่ีแสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/การพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
ประจําปงบประมาณ  ๒๕65 เปนแนวทางในการดําเนินงาน เพ่ือใหมีคว ามชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความ
ซํ้าซอนข องโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางาน  กับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของ
แผนงาน /โครงการในแผนการดําเนินงาน  เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปดว ยความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลก ารพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลบัวใหญตอไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด. 01

จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน ๑ 1.25 200,000 0.81 กองชาง

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๖ 20.00 5,586,700 22.71 กองชาง

รวม ๑๗ 21.25 5,786,700 23.52

2. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 11 13.75 965,000 3.92 สํานักปลัด,กองคลัง,กองชาง

     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน ๒ 2.50 40,000 0.16 กองชาง

     2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๒ 2.50 70,000 0.28 สํานักปลัด

     2.4 แผนงานการเกษตร ๑ 1.25 30,000 0.12 กองสงเสริมการเกษตร

รวม 16 20.00 1,105,000 4.49

7

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผด. 01

จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

     3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 1 1.25 50,000 0.20 สํานักปลัด

     3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 8 10.00 120,000 0.49 สํานักปลัด

     3.3 แผนงานงบกลาง 3 3.75 13,060,000 53.09 สํานักปลัด

รวม ๑๒ 15.00 13,230,000 53.78

๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

     ๔.1 แผนงานการศึกษา ๑๑ 13.75 3,057,728 12.43 กองการศึกษาฯ

     4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑ 1.25 130,000 0.53 กองการศึกษาฯ

รวม ๑๒ 15.00 3,187,728 12.96

๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

     5.1 แผนงานการเกษตร ๓ 3.75 130,000 0.53 กองสงเสริมการเกษตร

รวม ๓ 3.75 130,000 0.53

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

     6.1 แผนงานสาธารณสุข ๕ 6.25 360,000 1.46 กองสาธารณสุขฯ

รวม 5 6.25 360,000 1.46

8

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ



แบบ ผด. 01

จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

     7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 6.25 340,000 1.38 กองการศึกษาฯ

รวม 5 6.25 340,000 1.38

8. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

     8.1 แผนงานสาธารณสุข ๑ 1.25 20,000 0.08 กองสาธารณสุขฯ

     8.1 แผนงานเคหะและชุมชน ๑ 1.25 150,000 0.61 กองชาง

รวม ๒ 2.50 170,000 0.69

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

     9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๘ 10.00 290,000 1.18 สํานักปลัด

รวม ๘ 10.00 290,000 1.18

รวมทั้งสิ้น ๘๐ 100.00 24,599,428 100.00

9

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา



แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อจายเปนคาติดตั้งหมอแปลงไฟฟา คาใชจายในการ 200,000 ตําบลบัวใหญ กองชาง

อําเภอบัวใหญ ขยายระบบไฟฟาภายในตําบลบัวใหญ หรือคาใชจาย

อื่นๆ ที่จําเปน

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร 346,600 บานคึมมวง กองชาง

บานคึมมวง หมูที่ 13 หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 460.00 ตารางเมตร หมูที่ 13

รอบหมูบานดานทิศตะวันออก พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย ตําบลบัวใหญ

ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (รายละเอียด

ตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

๑๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

โครงการ

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



แบบ ผด. 02

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร 324,800 บานน้ําออม กองชาง

บานน้ําออม หมูที่ 11 หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 392.00 ตารางเมตร หมูที่ 11

รอบสระน้ําออม พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย ตําบลบัวใหญ

ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (รายละเอียด

ตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

3 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร 349,800 บานโนนพลวง กองชาง

บานโนนพลวง หมูที่ 2 หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 432.00 ตารางเมตร หมูที่ 2

จากสามแยกวัดบานโนนพลวง พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย ตําบลบัวใหญ

ถึงลําหวยแคน ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (รายละเอียด

ตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

4 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร 275,200 บานปาตอง กองชาง

บานปาตอง หมูที่ 1 หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 340.00 ตารางเมตร หมูที่ 1

ซอยโรงกลึง พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย ตําบลบัวใหญ

ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (รายละเอียด

ตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

๑๑

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



แบบ ผด. 02

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร 249,100 บานปาตอง กองชาง

บานปาตอง หมูที่ 1 หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 308.00 ตารางเมตร หมูที่ 1

ซอยบานนายสกล ศรีอุน พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย ตําบลบัวใหญ

ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (รายละเอียด

ตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

6 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร 311,700 บานปาตอง กองชาง

บานปาตอง หมูที่ 1 หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 380.00 ตารางเมตร หมูที่ 1

ซอยบานอาจารย บุญโฮม พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย ตําบลบัวใหญ

ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (รายละเอียด

ตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

7 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร 442,500 บานสระครก กองชาง

บานสระครก หมูที่ 10 หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 588.00 ตารางเมตร หมูที่ 10

จากศาลปูตา ถึงบานนายอนันต พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย ตําบลบัวใหญ

ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (รายละเอียด

ตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
พ.ศ. 2565

๑๒

พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร 349,800 บาน กองชาง

บานหนองพะเนียด หมูที่ 3 หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 432.00 ตารางเมตร หนองพะเนียด

จากบานนางเสมอ แอบบัว ไปทาง พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย หมูที่ 3

คลองสวยรีสอรท ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (รายละเอียด ตําบลบัวใหญ

ตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

9 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร 416,600 บานหวยแคน กองชาง

บานหวยแคน หมูที่ 8 หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 556.00 ตารางเมตร หมูที่ 8

จากบานหวยแคน ไปบานโนนพลวง พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย ตําบลบัวใหญ

ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (รายละเอียด

ตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

10 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร 152,300 บานหวยโจด กองชาง

บานหวยโจด หมูที่ 6 หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 188.00 ตารางเมตร หมูที่ 6

ซอยหลังโรงเรียน พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย ตําบลบัวใหญ

ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (รายละเอียด

ตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

๑๓

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด. 02

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร 194,300 บานหวยโจด กองชาง

บานหวยโจด หมูที่ 6 หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 240.00 ตารางเมตร หมูที่ 6

สายบานหวยโจด เชื่อมตอบานขามปอม พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย ตําบลบัวใหญ

อําเภอบัวลาย ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (รายละเอียด

ตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

12 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร 319,700 บานหันเกา กองชาง

บานหันเกา หมูที่ 12 หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 430.00 ตารางเมตร หมูที่ 12

สายบานนางสํารวย มานจอหอ พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย ตําบลบัวใหญ

ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (รายละเอียด

ตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

13 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร 342,400 บานหนองตะไก กองชาง

บานหนองตะไก หมูที่ 7 หรือมีปริมาณหินคลุก ไมนอยกวา 390.00 ตารางเมตร หมูที่ 7

ไปซอยบานนางเปลี่ยง จันทรภิรมย พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย ตําบลบัวใหญ

ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (รายละเอียด

ตามแบบ ท.1-06 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

๑๔

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



แบบ ผด. 02

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร 352,800 บานหนองปรือ กองชาง

บานหนองปรือ หมูที่ 5 หรือมีปริมาณหินคลุก ไมนอยกวา 397.50 ตารางเมตร หมูที่ 5

จากสระน้ํา ถึงโคกโนนดู พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย ตําบลบัวใหญ

ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (รายละเอียด

ตามแบบ ท.1-06 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

14 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา รางระบายน้ําขนาดกวาง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร 249,500 บานหนองแวง กองชาง

บานหนองแวงเนินสวัสดิ์ หมูที่ 14 พรอมวางทอระบายน้ํา เสนผานศูนยกลาง 0.30 เมตร เนินสวัสดิ์

คุมสามัคคี ความยาวรวม 206.00 เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ หมูที่ 14

จํานวน 1 ปาย และปายประชาสัมพันธโครงการ ตําบลบัวใหญ

จํานวน 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บัวใหญ

กําหนด)

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

๑๕

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผด. 02

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน ขนาดบรรจุ 12 ลูกบาศกเมตร สูง 12 เมตร พรอมติดตั้ง 371,000 บานทาเนิน กองชาง

บานทาเนิน หมูที่ 4 (ถังแชมเปญ) ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปายประชาสัมพันธ หมูที่ 4

โครงการ จํานวน 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ ตําบลบัวใหญ

อบต.บัวใหญ กําหนด)

16 โครงการวางทอระบายน้ํา วางทอระบายน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40 เมตร 338,600 บานดอนฆาเสือ กองชาง

บานดอนฆาเสือ หมูที่ 9 พรอมบอพัก 8 บอ ความยาวรวม 220.00 เมตร หมูที่ 9

จากสามแยกบานนางสมหมาย ติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย และปายประชาสัมพันธ ตําบลบัวใหญ

ถึงบานนางลําใย โครงการจํานวน 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ

อบต.บัวใหญ กําหนด)

๑๖

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



5,586,700



  



แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ อบต.บัวใหญ เคลื่อนที่รวมกับ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ อบต.บัวใหญ 50,000 ตําบล สํานักปลัด

อําเภอหรือจังหวัด เคลื่อนที่รวมกับอําเภอหรือหนวยงานราชการ เชน บัวใหญ

คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาจัดทําเอกสาร คาอาหารและ

เครื่องดื่ม และอื่นๆ

๒ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาคุณธรรม 30,000 อบต.บัวใหญ สํานักปลัด

จริยธรรม เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและ

เครื่องดื่ม และอื่นๆ

๓ โครงการพัฒนาฐานขอมูลการบริการ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาฐานขอมูล 140,000 อบต.บัวใหญ สํานักปลัด

เบ็ดเสร็จ (E-Smart service) การบริการเบ็ดเสร็จ (E-Smart service)

ของ อบต.บัวใหญ ของ อบต.บัวใหญ เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม และอื่นๆ

4 โครงการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิก เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือ 400,000 ตําบล สํานักปลัด

สภาทองถิ่น เลือกตั้งซอม ของ อบต.บัวใหญ เชน คาวัสดุอุปกรณ บัวใหญ

คาประชาสัมพันธ และคาใชจายในการฝกอบรม

คณะกรรมการฯ เปนตน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

๑๗



แบบ ผด. 02

     2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ 30,000 อบต.บัวใหญ สํานักปลัด

การปฏิบัติงานบุคลากรทองถิ่น การปฏิบัติงานบุคลากรทองถิ่น ไดแก ผูบริหารทองถิ่น

สมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงาน อบต.บัวใหญ เชน

คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และอื่นๆ

๖ โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสัมมนา 200,000 หนวยงานอื่น สํานักปลัด

ของผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนา ศึกษาดูงานของผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาทองถิ่น ตางจังหวัด

ทองถิ่น เชน คาจัดซื้อของที่ระลึก คาอาหารและเครื่องดื่ม

คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมารถ คาที่พักสํากหรับ

ผูเขารับการฝกอบรมศึกษาดูงาน และอื่นๆ

๗ โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวม เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกองคการบริหารสวนตําบล 20,000 อบต.ขุนทอง สํานักปลัด

ในการชวยเหลือประชาชนขององคกร ขุนทอง ตามโครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวม

ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบัวใหญ ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน

จังหวัดนครราชสีมา ทองถิ่น อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 2565
โครงการ

พ.ศ. 2564

๑๘

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด. 02

     2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครอง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบัวใหญ 15,000 ที่ทําการ สํานักปลัด

อําเภอบัวใหญ ตามโครงการ "การจัดรัฐพิธีและงานราชพิธีตางๆ" ปกครอง

อําเภอบัวใหญ

9 โครงการสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการสงเสริม 20,000 หมูที่ 1-14 สํานักปลัด

ภาคประชาชน อบต.บัวใหญ สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน การจัดประชุมประชาคม ตําบลบัวใหญ

แผนพัฒนาฯ และคาอื่นๆ

๑๐ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ และ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 10,000 ตําบลบัวใหญ กองคลัง

ประชาสัมพันธหลักเกณฑการชําระ และประชาสัมพันธหลักเกณฑการชําระภาษี เชน

ภาษี คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ

๑๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาและปรับปรุง 50,000 ตําบลบัวใหญ กองคลัง

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคการ

บริหารสวนตําบล เชน คาจางลูกจาง คาวัสดุ อุปกรณ

คาใชสอย คาคัดลอกขอมูล สํารวจขอมูลภาคสนาม

และคาใชจายอื่นๆ

๑๙

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



แบบ ผด. 02

     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดฝกอบรมหรือใหความรู เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดฝกอบรมหรือ 20,000 อบต.บัวใหญ กองชาง

งานดานเคหะและชุมชน ใหความรูงานดานเคหะและชุมชน เชน คาวิทยากร

คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาอื่นๆ

๒ โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับผังเมือง เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการบริหารจัดการ 20,000 อบต.บัวใหญ กองชาง

รวมบัวใหญ เกี่ยวกับผังเมืองรวมบัวใหญ เชน คาวิทยากร คาวัสดุ

อุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาอื่นๆ

     2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจางนักเรียนทํางานในชวง เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจางนักเรียนทํางาน 50,000 อบต.บัวใหญ สํานักปลัด

ปดภาคเรียน ในชวงปดภาคเรียน

2 โครงการทองถิ่นสัมพันธเพื่อความ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการทองถิ่นสัมพันธ 20,000 ตําบลบัวใหญ สํานักปลัด

สมานทและปรองดอง เพื่อความสมานฉันทและปรองดอง เชน คาเบี้ยเลี้ยง

นักกีฬา คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564
โครงการ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

๒๐



แบบ ผด. 02

     2.4 แผนงานการเกษตร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการ อปท. ตนแบบจัดการน้ํา เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ อปท. ตนแบบ 30,000 ตําบลบัวใหญ กองสงเสริม

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดการน้ําตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ํา การเกษตร

(ธนาคารน้ําใตดิน) ใตดิน) เชน คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร

อาหารวางและเครื่องดื่ม และอื่นๆ

๒๑

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565



  



  



  



  



  



แบบ ผด. 02

     3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการออกเยี่ยมพบปะประชาชน เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาอาหาร 50,000 ตําบลบัวใหญ สํานักปลัด

ตําบลบัวใหญ คาจัดทําเอกสาร คาวัสดุ และคาอื่นๆ

     3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ เขน คาวิทยากร 20,000 ตําบลบัวใหญ สํานักปลัด

ยาเสพติด คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ

2 โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาวิทยากร 20,000 อบต.บัวใหญ สํานักปลัด

ในพื้นที่ตําบลบัวใหญ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ

3 โครงการพอ - แมดีเดน เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพอ - แมดีเดน 5,000 อบต.บัวใหญ สํานักปลัด

เชน คาใบประกาศนียบัตร และคาอื่นๆ

4 โครงการสงเสริมครอบครัวอบอุน เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาวิทยากร 15,000 อบต.บัวใหญ สํานักปลัด

เขมแข็ง คาอาหาร เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ

พ.ศ. 2565

๒๒

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

     3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕ อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลบัวใหญ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลบัวใหญ 20,000 กลุมพัฒนาสตรี สํานักปลัด

ในการจัดกิจกรรมตางๆ ตามอํานาจหนาที่ ตําบลบัวใหญ

6 อุดหนุนกลุมหรือชมรมผูสูงอายุ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมหรือชมรมผูสูงอายุตําบล 10,000 กลุมผูสูงอายุ สํานักปลัด

บัวใหญในการจัดกิจกรรมตางๆ ตามอํานาจหนาที่ ตําบลบัวใหญ

7 อุดหนุนกลุมอาชีพตําบลบัวใหญ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมอาชีพตําบลบัวใหญ 20,000 กลุมอาชีพ สํานักปลัด

ในการจัดกิจกรรมตางๆ ตามอํานาจหนาที่ ตําบลบัวใหญ

8 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการตําบล เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการตําบลบัวใหญ 10,000 กองทุน สํานักปลัด

บัวใหญ ในการจัดกิจกรรมตางๆ ตามอํานาจหนาที่ สวัสดิการ

ตําบลบัวใหญ

๒๓

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



แบบ ผด. 02

     3.3 แผนงานงบกลาง

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนเงินสังเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ที่อยูใน 9,500,000 ตําบลบัวใหญ สํานักปลัด

ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจายเปนเงินสังเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ ที่อยูใน 3,500,000 ตําบลบัวใหญ สํานักปลัด

ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 60,000 ตําบลบัวใหญ สํานักปลัด

12 เดือนๆ ละ 500 บาท จํานวน 9 ราย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

๒๔



  



  



  



แบบ ผด. 02

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

     ๔.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการทัศนศึกษาบุคลากรของ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการทัศนศึกษาบุคลากร 20,000 หนวยงานอื่น กองการศึกษาฯ

กองการศึกษา อบต.บัวใหญ ของกองการศึกษา อบต.บัวใหญ เชน คายานพาหนะ ในจังหวัด

คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล นครราชสีมา

คาวัสดุ และคาอื่นๆ

๒ โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคม เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสรางภูมิคุมกัน 20,000 อบต.บัวใหญ กองการศึกษาฯ

ใหเด็กและเยาวชน อบต.บัวใหญ ทางสังคมใหเด็กและเยาวชน (โตไปไมโกง) เชน คาจาง

(โตไปไมโกง) เหมาจัดเตรียมสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาอื่นๆ

๓ โครงการอบรมใหความรูผูดูแลเด็ก เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรู 20,000 ศูนยพัฒนา กองการศึกษาฯ

และคณะกรรมการบริหาร ผูดูแลเด็กและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน การจัดสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อบต.บัวใหญ

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาอื่นๆ

๒๕

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผด. 02

     ๔.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔ อุดหนุนกิจกรรม กศน. ตําบลบัวใหญ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการดานการศึกษาแก 20,000 กศน. กองการศึกษาฯ

กศน. ตําบลบัวใหญ ตําบลบัวใหญ

๕ อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลบัวใหญ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลบัวใหญ 150,000 โรงเรียนในเขต กองการศึกษาฯ

ทั้ง 5 แหงๆ ละ 10,000 บาท สําหรับโครงการ ตําบลบัวใหญ

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

๖ โครงการกีฬาสงเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกีฬาสงเสริมพัฒนา 10,000 อบต.บัวใหญ กองการศึกษาฯ

ปฐมวัย การเด็กปฐมวัย เชน คาจางเหมาจัดเตรียมสถานที่

คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และคาอื่นๆ

7 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 20,000 ศุนยพัฒนา กองการศึกษาฯ

เชน คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาจัดซื้อของรางวัล คาจัดซื้อ เด็กเล็ก

ของขวัญ คาจางเหมามหรสพ และคาตกแตงเวที อบต.บัวใหญ

สถานที่ในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

๘ โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน 183,950 ศูนยพัฒนา กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) และคาใชจาย เด็กเล็ก

การจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แหง

๒๖

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



แบบ ผด. 02

     ๔.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๙ โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษาดูงาน เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ 20,000 สถานที่ กองการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาดูงาน ศพด. เชน คาอาหาร อาหารวาง คาวัสดุ ศึกษาดูงาน

คายานพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ

๑๐ อาหารเสริม (นม) เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแก 1,127,978 ศูนยพัฒนา กองการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง และโรงเรียนในเขตพื้นที่ เด็กเล็ก 2 แหง

ตําบลบัวใหญ 5 แหง ร.ร.ในเขตตําบล

บัวใหญ 5 แหง

๑๑ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนสังกัด 1,465,800 โรงเรียนสังกัด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตําบล สพฐ. ในเขตตําบลบัวใหญ ทั้ง 5 แหง สพฐ. ในเขตตําบล

บัวใหญ 5 แหง

๒๗

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



แบบ ผด. 02

     ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการปรับปรุงตอเติมศูนยพัฒนา เพื่อจายเปนคาปรับปรุงตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 130,000 ศูนยพัฒนา กองการศึกษาฯ

เด็กเล็กตําบลบัวใหญ ตําบลบัวใหญ 2 แหง รายละเอียดตามแบบแปลน เด็กเล็ก

ที่ อบต.กําหนด อบต.บัวใหญ

๒๘

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



  



  



  



แบบ ผด. 02

๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

     ๕.1 แผนงานการเกษตร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมหมูบาน 50,000 ตําบลบัวใหญ กองสงเสริม

พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เชน คาวิทยากร คาอาหาร การเกษตร

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาอื่นๆ

๒ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน การจัดเตรียม 50,000 ตําบลบัวใหญ กองสงเสริม

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ สถานที่ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวาง และ การเกษตร

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม คาใชจายในการสํารวจเก็บรวบรวมตัวอยางทรัพยากร 

ราชกุมารี (อพ.สธ.) กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรม

และภูมิปญญา และคาใชจายอื่นๆ

3 โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปลูกตนไมเฉลิม 30,000 ตําบลบัวใหญ กองสงเสริม

พระเกียรติฯ เชน คาจัดซื้อพันธุกลาไม คาอาหาร การเกษตร

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ

๒๙

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา



  



แบบ ผด. 02

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

     6.1 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันโรคพิษ 10,000 ตําบลบัวใหญ กองสาธารณสุข

(สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค สุนัขบา ประจําป 2565 เชน คาจางเหมาฉีดวัคซีน

พิษสุนัขบา) ปองกันโรคพิษสุนัขบา คาปายรณรงค และคาอื่นๆ

๒ โครงการรณรงคปองกัน เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคปองกัน 30,000 ตําบลบัวใหญ กองสาธารณสุข

โรคไขเลือดออก โรคไขเลือดออก ประจําป 2565 เชน คาจัดซื้อน้ํายา

พนหมอกควัน วัสดุวิทยาศาสตรอื่นๆ คาจางเหมา

ฉีดพนหมอกควัน และคาอื่นๆ

3 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการมีสวนรวม 20,000 ตําบลบัวใหญ กองสาธารณสุข

ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทาง ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทางในเขตพื้นที่ตําบล

ในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ บัวใหญ ประจําป 2565 เชน คาปายประชาสัมพันธ

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาวัสดุอื่นๆ

๓๐

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผด. 02

     6.1 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการอบรมใหความรูผูประกอบ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรู 20,000 อบต.บัวใหญ กองสาธารณสุข

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประจําป

2565 เชน คาปายประชาสัมพันธ คาอาหาร

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาวัสดุอื่นๆ

5 โครงการอุดหนุน สําหรับการ เพื่อจายเปนคาสนับสนุนตามโครงการอุดหนุน สําหรับ 280,000 ตําบลบัวใหญ กองสาธารณสุข

ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ

พระราชดําริ ดานสาธารณสุข ดานสาธารณสุข หมูบานละ 20,000 บาท เพื่อให

คณะกรรมการหมูบาน ดําเนินการในกิจกรรม ไดแก

 - โครงการอบรมหมอหมูบานในราชประสงค

 - โครงการควบคุมปองกันโรคขาดสารไอโอดีน

 - โครงการรณรงคปองกันแลพแกไขปญหายาเสพติด

(TO BE NUMBER ONE)

๓๑

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



  



  



แบบ ผด. 02

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

     7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬา 150,000 ตําบลบัวใหญ กองการศึกษาฯ

ตานภัยยาเสพติด เชน คาจางเหมาจัดสถานที่ คาวัสดุ

อุปกรณ คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาจัดซื้อ

ถวยรางวัล และคาอื่นๆ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนา เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ 70,000 ตําบลบัวใหญ กองการศึกษาฯ

กีฬาตําบลบัวใหญ ศูนยพัฒนากีฬาตําบลบัวใหญ เชน คาจัดซื้ออุปกรณ

กีฬา อุปกรณประจําศูนยพัฒนากีฬา และคาอื่นๆ

3 โครงการงานฉลองชัยทาวสุรนารี เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการงานฉลองชัย 50,000 อําเภอบัวใหญ กองการศึกษาฯ

ประเพณีบัวไหมบัวใหญ ทาวสุรนารี ประเพณีบัวไหมบัวใหญ เชน คาจัด

ขบวนแห คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

และคาอื่นๆ

๓๒

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผด. 02

     7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการอบรมธรรมะ สงเสริม เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมธรรมะ สงเสริม 20,000 ตําบลบัวใหญ กองการศึกษาฯ

พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม คาจัดซื้อวัสดุ คาจัดเอกสารดําเนินการ

และคาอื่นๆ

5 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลบัวใหญ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมในการดําเนิน 50,000 สภาวัฒนธรรม กองการศึกษาฯ

โครงการตางๆ ในการขับเคลื่อนสงเสริมและทํานุบํารุง อําเภอบัวใหญ

วัฒนธรรมในทองถิ่นใหเขมแข็ง เชน ประเพณีวันเขา

พรรษา ประเพณีบุญเผวด ประเพณีอนุรักษขับรอง ทํานอง

สรภัญญะ และประเพณีรดน้ําดําหัวขอพรผูสูงอายุ

๓๓

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



แบบ ผด. 02

8. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

     8.1 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอาสาสมัครทองถิ่น 20,000 ตําบลบัวใหญ กองสาธารณสุข

(อถล.) ตําบลบัวใหญ รักษโลก (อถล.) ตําบลบัวใหญ ประจําป 2565

เชน คาปายประชาสัมพันธ คาอาหาร อาหารวางและ

เครื่องดื่ม และคาอื่นๆ

     8.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการสํารวจรังวัดตรวจสอบแนวเขต เพื่อจายเปนคาใชจายในการสํารวจรังวัดตรวจสอบ 150,000 ตําบล กองชาง

ที่ดินสาธารณประโยชน แนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน หรือคาใชจายอื่นๆ บัวใหญ

ที่จําเปนตองจายเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับที่ดิน

สาธารณประโยชน

๓๔

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



  



แบบ ผด. 02

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

     9.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกําจัดผักตบชวา และวัชพืช เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกําจัดผักตบชวา 30,000 อบต.บัวใหญ สํานักปลัด

ในแหลงน้ํา และวัชพืชในแหลงน้ํา เชน คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาอื่นๆ

2 โครงการจัดฝกอบรมชุดปฏิบัตการ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดฝกอบรม 50,000 ที่ทําการ สํานักปลัด

จิตอาสาภัยพิบัติ อบต.บัวใหญ ชุดปฏิบัตการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.บัวใหญ เชน ปกครอง

คาวัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง อําเภอบัวใหญ

และเครื่องดื่ม และคาอื่นๆ

3 โครงการทําแนวปองกันไฟ เพื่อปองกัน เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการทําแนวปองกันไฟ 30,000 อบต.บัวใหญ สํานักปลัด

อัคคีภัย เพื่อปองกันอัคคีภัย เชน คาวัสดุอุปกรณ และคาอื่นๆ

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนขางถนน เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน 30,000 ตําบลบัวใหญ สํานักปลัด

เพื่อปองกันอุบัติเหตุทางถนน ขางถนนเพื่อปองกันอุบัติเหตุทางถนน เชน คาวัสดุ 

อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

และคาอื่นๆ

๓๕

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา



     9.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและลด 40,000 ตําบลบัวใหญ สํานักปลัด

ถนนชวงเทศกาลตางๆ อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ เชน ชวงเทศกาล

ปใหม และชวงเทศกาลสงกรานต และคาอื่นๆ

6 โครงการฝกซอมแผนปองกันและ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกซอมแผนปองกัน 30,000 อบต.บัวใหญ สํานักปลัด

บรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย เชน คาวิทยากร คาอาหาร

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาอื่นๆ

7 โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมทบทวน 50,000 ศูนยฝกอบรมฯ สํานักปลัด

อปพร. เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม และคาอื่นๆ

8 โครงการอบรมใหความรูอัคคีภัย เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรู 30,000 อบต.บัวใหญ สํานักปลัด

ปองกันได ตองใสใจ ไมประมาท อัคคีภัยปองกันได ตองใสใจ ไมประมาท เชน คาวิทยากร

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาอื่นๆ

๓๖

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



  





แบบ ผด. 02/1

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

     1.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตูเหล็กเก็บแบบฟอรม ตูเหล็กเก็บแบบฟอรม 15 ลิ้นชัก จํานวน 1 หลัง 5,000 อบต.บัวใหญ สํานักปลัด

2 ตูเก็บเอกสาร ตูเก็บเอกสาร 40 ชอง จํานวน 1 หลัง 5,500 อบต.บัวใหญ กองคลัง

3 โตะทํางาน (ชนิดเหล็ก) โตะทํางาน (ชนิดเหล็ก) ขนาด 4 ฟุต พรอมกระจก 12,000 อบต.บัวใหญ กองคลัง

จํานวน 2 ตัว ราคาและคุณลักษณะตามทองตลาด

     1.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตูเก็บเอกสาร ตูเก็บเอกสาร 40 ชอง จํานวน 4 หลัง 22,000 อบต.บัวใหญ กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ

๓๑

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ



แบบ ผด. 02/1

2. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

     2.๑ แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตูลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ พรอม ตูลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ พรอมไมคลอย 3,500 อบต.บัวใหญ กองการศึกษาฯ

ไมคลอย ขนาด 12 นิ้ว ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 ชุด ราคาและคุณลักษณะ

ตามทองตลาด

3. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

     3.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 27,700 อบต.บัวใหญ สํานักปลัด

แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง บัญชีราคากลาง

ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563

รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ที่ ครุภัณฑ

๓๒



แบบ ผด. 02/1

4. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

     4.๑ แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องกรองน้ํา ระบบ รีเวอรส เครื่องกรองน้ํา ระบบ รีเวอรส ออสโมซีส พรอมถังเก็บน้ํา 25,000 อบต.บัวใหญ กองการศึกษาฯ

ออสโมซีส พรอมถังเก็บน้ํา จํานวน 1 เครื่อง ผลิตน้ําไดไมต่ํากวา 500 ลิตร/วัน

ราคารวมคาติดตั้ง ราคาและคุณลักษณะตามทองตลาด

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

    5.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 44,000 อบต.บัวใหญ กองคลัง

ประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 2 เคริ่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ

๓๓



แบบ ผด. 02/1

     5.2 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 อบต.บัวใหญ กองการศึกษาฯ

สํานักงาน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

     5.3 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล 22,000 อบต.บัวใหญ กองสาธารณสุขฯ

สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

๓๔
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