
  

แผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๒๕6644  

 
 
 
     

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่บัวใหญ่  
อ าเภออ าเภอบัวใหญ่ บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา 



ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
บทน ำบทน ำ  

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน แผนกำรแผนกำร
ด ำเนินงำน ด ำเนินงำน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 
การประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการ
ด าเนินงาน 
 

  แผนกำรด ำเนินงำนแผนกำรด ำเนินงำน  เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ     
  แผนกำรด ำเนินงำนแผนกำรด ำเนินงำน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่    
มาจาก 
  ๑) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  ๒) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด าเนินการเอง โดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  ๓) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการด าเนินงาน
ครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๔) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
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วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำนวัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน  
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บัวใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา เป้าหมาย งบประมาณ และ
ระยะเวลาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 
 ๒. เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕64 ลดความซ้ าซ้อนของโครงการเพ่ือให้มีความ
ชัดเจนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
 ๓. ผู้บริหารใช้แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ๔. เพ่ือเป็นการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๒๖ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  

  

  

  

  
 

ระยะเวลำในกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนระยะเวลำในกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน  
 

 ๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 หากคาดว่าจะด าเนินการจัดท าไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด ให้เสนอขอขยายเวลาการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 

รวมรวมแผนงำนรวมรวมแผนงำน  โครงกำรพัฒนำโครงกำรพัฒนำ  

จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  

เสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  

พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  

เสนอร่ำงฯ ต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงฯ ต่อผู้บริหำรท้องถิ่น  

ผู้บผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบริหำรท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบ  

ประกำศใช้ประกำศใช้  

คณะกรรมการสนับสนุนการคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

คณะกรรมการสนับสนุนการคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

คณะกรรมการสนับสนุนการคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่  

ผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงำนอื่นหน่วยงำนอื่น  
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 ๒. ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ ๑ แล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยราชการ   
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 
นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยจัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓... ) 
 

กำรจัดท ำแผนกำกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินรด ำเนินงำนงำน  
  
ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่  ๑๑  กำรเก็กำรเก็บรวบรวมข้อมูลบรวบรวมข้อมูล  
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการพัฒนา และ
กิจกรรมที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง หน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการใน
พ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/
อ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอ แบบบูรณาการ 
 
ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่  ๒๒  กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเค้าโครง
แผนการด าเนินงาน ๒ ส่วน คือ 
  ส่วนที่ ๑ บทน า 
  ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 
ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่  ๓๓  กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำนกำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำน  
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน การประกาศแผนการด าเนินงานให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบัวใหญ่ประจ าปี เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
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ประโยชน์ของแผนด ำเนินงำน 
 

 แผนด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการ
ประเมินผลแผนด าเนินงานมีประโยชน์ ดังนี้ 
 ๑. ทราบรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนา เป้าหมาย งบประมาณ และ
ระยะเวลาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 
 ๒. มีความชัดเจนในการด าเนินงาน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ และเป็นแนวทางในการด าเนินงานใน
ปงีบประมาณ ๒๕64 
 ๓. ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 ๔. เป็นการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
บัญชีโครงกำร/กิจกรรมบัญชีโครงกำร/กิจกรรม  

 
  แผนกำรด ำเนินงำนแผนกำรด ำเนินงำน เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ แผนการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
ที่แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/การพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 เป็นแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ
ซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างาน กับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบัวใหญ่ต่อไป 
 
 
 
 



ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
บัญชีโครงการ/กิจกรรมบัญชีโครงการ/กิจกรรม  

 
  แผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือควบคุมกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ แผนกำรด ำเนินกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ 
ที่แสดงถึงรำยละเอียดของโครงกำร/กำรพัฒนำที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕64 เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น ลดควำม
ซ้ ำซ้อนของโครงกำร มีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำน กับหน่วยงำนและจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ ของ
แผนงำน/โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำน เพ่ือควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผลกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบัวใหญ่ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด. 01

จ ำนวนโครงกำรที่ คิดเปน็ร้อยละของ จ ำนวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยงำน

ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด งบประมำณ งบประมำณทั้งหมด ด ำเนินกำร

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน ๑ 1.22 200,000 0.85 กองช่าง

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๔ 17.07 4,305,300 18.26 กองช่าง

รวม ๑๕ 18.29 4,505,300 19.10

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี

     2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 12.20 860,000 3.65 ส านักงานปลัด,กองคลัง,กองช่าง

     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน ๒ 2.44 40,000 0.17 กองช่าง

     2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ 1.22 30,000 0.13 ส านักงานปลัด

     2.4 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ ๑ 1.22 30,000 0.13 ส านักงานปลัด

     2.5 แผนงานการเกษตร ๑ 1.22 100,000 0.42 กองส่งเสริมการเกษตร

รวม 15 18.29 1,060,000 4.49

7

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ



แบบ ผด. 01

จ ำนวนโครงกำรที่ คิดเปน็ร้อยละของ จ ำนวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยงำน

ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด งบประมำณ งบประมำณทั้งหมด ด ำเนินกำร

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม

     3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 4.88 60,000 0.25 ส านักงานปลัด

     3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.22 50,000 0.21 ส านักงานปลัด

     3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 6.10 220,000 0.93 ส านักงานปลัด

     3.4 แผนงานงบกลาง 3 3.66 12,560,000 53.26 ส านักงานปลัด

รวม ๑๓ 15.85 12,890,000 54.66

๔. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ

     ๔.1 แผนงานการศึกษา ๑๒ 14.63 3,173,575 13.46 กองการศึกษาฯ

รวม ๑๒ 14.63 3,173,575 13.46

๕. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร

     5.1 แผนงานการเกษตร ๕ 6.10 105,000 0.45 กองส่งเสริมการเกษตร

รวม ๕ 6.10 105,000 0.45

6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข

     6.1 แผนงานสาธารณสุข ๕ 6.10 650,000 2.76 กองสาธารณสุขฯ

รวม 5 6.10 650,000 2.76

8

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ



แบบ ผด. 01

จ ำนวนโครงกำรที่ คิดเปน็ร้อยละของ จ ำนวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยงำน

ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด งบประมำณ งบประมำณทั้งหมด ด ำเนินกำร

7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรทอ่งเที่ยว ศำสนำ วัฒนธรรมประเพณ ีและกีฬำ

     7.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 6 7.32 460,000 1.95 กองการศึกษาฯ

รวม 6 7.32 460,000 1.95

8. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม

     8.1 แผนงานสาธารณสุข ๑ 1.22 50,000 0.21 กองสาธารณสุขฯ

     8.1 แผนงานเคหะและชุมชน ๑ 1.22 150,000 0.64 กองช่าง

รวม ๒ 2.44 200,000 0.85

9. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

     9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๙ 10.98 540,000 2.29 ส านักงานปลัด

รวม ๙ 10.98 540,000 2.29

รวมทั้งสิ้น ๘๒ 100.00 23,583,875 100.00

9

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ



แบบ ผด. 02

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

     1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจ่ายเปน็ค่าติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้ ค่าใช้จ่ายในการ 200,000 ต าบลบวัใหญ่ กองช่าง

อ าเภอบวัใหญ่ ขยายระบบไฟฟา้ภายในต าบลบวัใหญ่ หรือค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ที่จ าเปน็

     1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร 430,000 บา้นคึมม่วง กองช่าง

บา้นคึมม่วง หมู่ที่ 13 เชื่อมต่อ หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกวา่ 590 ตารางเมตร หมู่ที่ 13

คุ้มสวนผัก พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย และปา้ย ต าบลบวัใหญ่

ประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ปา้ย (รายละเอียด

ตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บวัใหญ่ ก าหนด)

๑๐

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

โครงกำร

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ. 2564

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

     1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร 309,300 บ้านดอนฆ่าเสือ กองช่าง

บา้นดอนฆ่าเสือ หมู่ที่ 9 รอบสระ หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกวา่ 420 ตารางเมตร หมู่ที่ 9

หนองสะแบง (ต่อจากงบป ี59) พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย และปา้ย ต าบลบวัใหญ่

ประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ปา้ย (รายละเอียด

ตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บวัใหญ่ ก าหนด)

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร 281,800 บา้นทา่เนิน กองช่าง

บา้นทา่เนิน หมู่ที่ 4 ซอยบา้นนาย หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 336 ตารางเมตร หมู่ที่ 4

พลาญชัย ไพราม พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย และปา้ย ต าบลบวัใหญ่

ประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ปา้ย (รายละเอียด

ตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บวัใหญ่ ก าหนด)

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร 308,800 บา้นโนนพลวง กองช่าง

บา้นโนนพลวง หมู่ที่ 2 จากบา้นนาย หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 388 ตารางเมตร หมู่ที่ 2

ส าราญ ไปทางสามแยกถนนสายบา้น พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย และปา้ย ต าบลบวัใหญ่

หนองตะไก-้อ้อยช้าง ประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ปา้ย (รายละเอียด

ตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บวัใหญ่ ก าหนด)

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

๑๑

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ



แบบ ผด. 02

     1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร 307,900 บา้นปา่ตอง กองช่าง

บา้นปา่ตอง หมู่ที่ 1 หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 380 ตารางเมตร หมู่ที่ 1

ซอยบา้นช่างแถม ต่อจากงบป ี61 พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย และปา้ย ต าบลบวัใหญ่

ประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ปา้ย (รายละเอียด

ตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บวัใหญ่ ก าหนด)

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร 309,300 บา้นสระครก กองช่าง

บา้นสระครก หมู่ที่ 10 จากถนน หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกวา่ 420 ตารางเมตร หมู่ที่ 10

สายประปาหมู่บา้น ถึงหน้าบา้น พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย และปา้ย ต าบลบวัใหญ่

นายส ารวม คงคาน้อย ประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ปา้ย (รายละเอียด

ตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บวัใหญ่ ก าหนด)

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร 308,800 บ้านหนองตะไก้ กองช่าง

บา้นหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกวา่ 388 ตารางเมตร หมู่ที่ 7

(ต่อจากงบป ี59) ถึงบา้นหว้ยแคน พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย และปา้ย ต าบลบวัใหญ่

ประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ปา้ย (รายละเอียด

ตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บวัใหญ่ ก าหนด)

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ

โครงกำร
พ.ศ. 2564

๑๒

พ.ศ. 2563



แบบ ผด. 02

     1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 315,900 บา้นหนองปรือ กองช่าง

บา้นหนองปรือ หมู่ที่ 5 รอบสระน้ า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 88 ตร.ม. หมู่ที่ 5

ในหมู่บา้น ช่วงที่ 2 ถนนกวา้ง 2.50 เมตร ยาว 128 เมตร ต าบลบวัใหญ่

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 320

ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย และป้าย

ประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ปา้ย (รายละเอียด

ตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บวัใหญ่ ก าหนด)

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร 308,800 บา้น กองช่าง

บา้นหนองพะเนียด หมู่ที่ 3 หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 388 ตารางเมตร หนองพะเนียด

สายไปทางบา้นนายเวยีง รอดสวสัด์ิ พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย และปา้ย หมู่ที่ 3

ประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ปา้ย (รายละเอียด ต าบลบวัใหญ่

ตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บวัใหญ่ ก าหนด)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

๑๓

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

     1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร 340,000 บา้นหนองแวง กองช่าง

บา้นหนองแวงเนินสวสัด์ิ หมู่ที่ 14 หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกวา่ 464 ตารางเมตร เนินสวสัด์ิ

รอบหมู่บา้น ด้านทศิตะวนัตก พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย และปา้ย หมู่ที่ 14

ประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ปา้ย (รายละเอียด ต าบลบวัใหญ่

ตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บวัใหญ่ ก าหนด)

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร 309,300 บา้นหว้ยแคน กองช่าง

บา้นหว้ยแคน หมู่ที่ 8 จากบา้น หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกวา่ 420 ตารางเมตร หมู่ที่ 8

หว้ยแคน ไปคุ้มสวนผัก บา้นทา่เนิน พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย และปา้ย ต าบลบวัใหญ่

ประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ปา้ย (รายละเอียด

ตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บวัใหญ่ ก าหนด)

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร 308,800 บา้นหว้ยโจด กองช่าง

บา้นหว้ยโจด หมู่ที่ 6 หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 388 ตารางเมตร หมู่ที่ 6

ซอยหลังโรงเรียน พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย และปา้ย ต าบลบวัใหญ่

ประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ปา้ย (รายละเอียด

ตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บวัใหญ่ ก าหนด)

๑๔

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

     1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร 157,300 บา้นหนัเก่า กองช่าง

บา้นหนัเก่า หมู่ที่ 12 จากศาลปู่ตา หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกวา่ 180 ตารางเมตร หมู่ที่ 12

ไปหน้าวดับา้นหนัเก่า ลงดินถมกวา้ง 2 เมตร ยาว 60 เมตร สูงเฉล่ีย 0.80 ต าบลบวัใหญ่

เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกวา่ 124 ลบ.ม.

พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย และปา้ย

ประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ปา้ย (รายละเอียด

ตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บวัใหญ่ ก าหนด)

14 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร 309,300 บา้นน้ าอ้อม กองช่าง

บา้นน้ าอ้อม หมู่ที่ 11 หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกวา่ 420 ตารางเมตร หมู่ที่ 11

รอบสระน้ าอ้อม พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย และปา้ย ต าบลบวัใหญ่

ประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ปา้ย (รายละเอียด

ตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บวัใหญ่ ก าหนด)

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

๑๕

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ



แบบ ผด. 02

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี

     2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ อบต.บวัใหญ่ เคล่ือนที่ร่วมกบั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.บวัใหญ่ 50,000 อบต.บวัใหญ่ ส านักงานปลัด

อ าเภอหรือจังหวดั เคล่ือนที่ร่วมกับอ าเภอหรือหน่วยงานราชการ เช่น 

ค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืม และค่าอื่นๆ

2 โครงการจ้างนักเรียนท างานในช่วง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียนท างาน 50,000 อบต.บวัใหญ่ ส านักงานปลัด

ปดิภาคเรียน ในช่วงปดิภาคเรียน

๓ โครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการพฒันาคุณธรรม 30,000 อบต.บวัใหญ่ ส านักงานปลัด

จริยธรรม เช่น ค่าวทิยากร ค่าอาหาร อาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืม และค่าอื่นๆ

4 โครงการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังทั่วไปหรือ 400,000 ต าบล ส านักงานปลัด

สภาทอ้งถิ่น เลือกต้ังซ่อมของ อบต.บวัใหญ่ บวัใหญ่

5 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ 30,000 อบต.บวัใหญ่ ส านักงานปลัด

การปฏบิติังานบคุลากรทอ้งถิ่น การปฏบิติังานบคุลากรทอ้งถิ่น เช่น ค่าวทิยากร

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม และค่าอื่นๆ

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

๑๖



แบบ ผด. 02

     2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖ โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนา 300,000 หน่วยงานอื่น ส านักงานปลัด

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพฒันา ศึกษาดูงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพฒันาทอ้งถิ่น ต่างจังหวดั

ทอ้งถิ่น เช่น ค่าจัดซ้ือของที่ระลึก ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

และค่าอื่นๆ

๗ โครงการจัดเก็บภาษเีคล่ือนที่ และ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษเีคล่ือนที่ 20,000 ต าบลบวัใหญ่ กองคลัง

ประชาสัมพนัธห์ลักเกณฑ์การช าระ และประชาสัมพนัธห์ลักเกณฑ์การช าระภาษ ีเช่น

ภาษี ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าวสัดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๘ โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนที่ภาษี 150,000 ต าบลบวัใหญ่ กองคลัง

ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ค่าจ้างลูกจ้าง

ครุภณัฑ์ ค่าวสัดุ ค่าใช้สอย และค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย

ในการเตรียมการจัดท าแผนที่แม่บท การคัดลอกข้อมูล

ส ารวจข้อมูลภาคสนาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

9 โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครอง เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบวัใหญ่ 15,000 ที่ท าการ ส านักงานปลัด

อ าเภอบวัใหญ่ ตามโครงการ "การจัดรัฐพธิแีละงานราชพธิต่ีางๆ" ปกครอง

อ าเภอบวัใหญ่

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ

โครงกำร
พ.ศ. 2563

๑๗

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

     2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐ โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏบิติัการร่วม เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหแ้ก่องค์การบริหารส่วนต าบล 15,000 อบต.ด่านช้าง ส านักงานปลัด

ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร หว้ยยาง ตามโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏบิติัการร่วม

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น อ าเภอบวัใหญ่ ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

จังหวดันครราชสีมา ทอ้งถิ่น อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดันครราชสีมา

     2.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดฝึกอบรมหรือใหค้วามรู้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าวทิยากร 20,000 อบต.บวัใหญ่ กองช่าง

งานด้านเคหะและชุมชน ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม และค่าอื่นๆ

๒ โครงการบริหารจดัการเกีย่วกบัผังเมือง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าวทิยากร 20,000 อบต.บวัใหญ่ กองช่าง

รวมบวัใหญ่ ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม และค่าอื่นๆ

๑๘

โครงกำร

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

โครงกำร

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ. 2564

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

     2.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการส่งเสริม 30,000 หมู่ที่ 1-14 ส านักงานปลัด

ภาคประชาชน อบต.บวัใหญ่ สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน การจัดประชุมประชาคม ต าบลบวัใหญ่

แผนพฒันาฯ และค่าอื่นๆ

     2.4 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการทอ้งถิ่นสัมพนัธเ์พื่อความ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการทอ้งถิ่นสัมพนัธ์ 30,000 ต าบลบวัใหญ่ ส านักงานปลัด

สมานทแ์ละปรองดอง เพื่อความสมานฉันทแ์ละปรองดอง เช่น ค่าเบี้ยเล้ียง

นักกีฬา ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

พ.ศ. 2564

๑๙

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงกำร

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ



แบบ ผด. 02

     2.5 แผนงำนกำรเกษตร

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ า เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อปท. ต้นแบบ 100,000 ต าบลบวัใหญ่ กองส่งเสริม

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง จัดการน้ าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง (ธนาคารน้ า การเกษตร

(ธนาคารน้ าใต้ดิน) ใต้ดิน) เช่น ค่าวทิยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร

อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม และอื่นๆ

๒๐

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม

     3.๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุต าบล 10,000 กลุ่มผู้สูงอายุ ส านักงานปลัด

บวัใหญ่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ ต าบลบวัใหญ่

๒ อุดหนุนกลุ่มพฒันาสตรีต าบลบวัใหญ่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนกลุ่มพฒันาสตรีต าบลบวัใหญ่ 20,000 กลุ่มพฒันาสตรี ส านักงานปลัด

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ ต าบลบวัใหญ่

3 อุดหนุนกลุ่มอาชีพต าบลบวัใหญ่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพต าบลบวัใหญ่ 20,000 กลุ่มอาชีพ ส านักงานปลัด

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ ต าบลบวัใหญ่

4 อุดหนุนกองทนุสวสัดิการต าบล เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนกองทนุสวสัดิการต าบลบวัใหญ่ 10,000 กองทนุ ส านักงานปลัด

บวัใหญ่ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ สวสัดิการ

ต าบลบวัใหญ่

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ

๒๑

โครงกำร
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



แบบ ผด. 02

     3.2 แผนงำนสังคมสงเครำะห์

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการออกเยี่ยมพบปะประชาชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร 50,000 ต าบลบวัใหญ่ ส านักงานปลัด

ต าบลบวัใหญ่ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าวสัดุ และค่าอื่นๆ

     3.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการบา้นทอ้งถิ่นประชารัฐร่วมใจ เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 150,000 ต าบลบวัใหญ่ ส านักงานปลัด

เทดิไทอ้งค์ราชัน ราชินี ใหก้ับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และค่าอื่นๆ

2 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เข่น ค่าวทิยากร 20,000 ต าบลบวัใหญ่ ส านักงานปลัด

ยาเสพติด ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าวทิยากร 30,000 อบต.บวัใหญ่ ส านักงานปลัด

ในพื้นที่ต าบลบวัใหญ่ ค่าอาหาร ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4 โครงการพอ่ - แม่ดีเด่น เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าใบ 5,000 อบต.บวัใหญ่ ส านักงานปลัด

ประกาศนียบตัร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

พ.ศ. 2564

๒๒

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงกำร

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ. 2563



แบบ ผด. 02

     3.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าวทิยากร 15,000 อบต.บวัใหญ่ ส านักงานปลัด

เข้มแข็ง ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

     3.4 แผนงำนงบกลำง

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็เงินสังเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่อยู่ใน 9,500,000 ต าบลบวัใหญ่ ส านักงานปลัด

ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบวัใหญ่

2 เบี้ยยังชีพคนพกิาร เพื่อจ่ายเปน็เงินสังเคราะหเ์บี้ยยังชีพคนพกิาร ที่อยู่ใน 3,000,000 ต าบลบวัใหญ่ ส านักงานปลัด

ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบวัใหญ่

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ 60,000 ต าบลบวัใหญ่ ส านักงานปลัด

12 เดือนๆ ละ 500 บาท จ านวน 9 ราย

๒๓

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ

     ๔.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการทศันศึกษาบคุลากรของ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการทศันศึกษาบคุลากร 40,000 อบต.บวัใหญ่ กองการศึกษาฯ

กองการศึกษา อบต.บวัใหญ่ ของกองการศึกษา อบต.บวัใหญ่ เช่น ค่ายานพาหนะ

ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์

ค่าวสัดุ และค่าอื่นๆ

๒ โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างภมูิคุ้มกันฯ 20,000 อบต.บวัใหญ่ กองการศึกษาฯ

ใหเ้ด็กและเยาวชน อบต.บวัใหญ่ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าตอบแทนวทิยากร 

(โตไปไม่โกง) ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๓ โครงการอบรมใหค้วามรู้ผู้ดูแลเด็ก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น การจัดเตรียม 10,000 ศพด. กองการศึกษาฯ

และคณะกรรมการบริหาร ศพด. สถานที่ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง อบต.บวัใหญ่

และเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๔ โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับส่ือการเรียนการสอน 556,560 ศพด. กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (รายหวั) และค่าใช้จ่าย อบต.บวัใหญ่

การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

๒๔

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ



แบบ ผด. 02

     ๔.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕ อุดหนุนโรงเรียนในเขตต าบลบวัใหญ่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตต าบลบวัใหญ่ 150,000 โรงเรียนในเขต กองการศึกษาฯ

ทั้ง 5 แหง่ ส าหรับโครงการเศรษฐกิจพอเพยีง ต าบลบวัใหญ่

ในโรงเรียน

๖ อุดหนุนกิจกรรม กศน. ต าบลบวัใหญ่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการด้านการศึกษาแก่ 20,000 กศน. กองการศึกษาฯ

กศน. ต าบลบวัใหญ่ ต าบลบวัใหญ่

๗ โครงการกีฬาส่งเสริมพฒันาการเด็ก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาส่งเสริมพฒันา 20,000 อบต.บวัใหญ่ กองการศึกษาฯ

ปฐมวยั การเด็กปฐมวยั เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๘ โครงการพฒันาศักยภาพศึกษาดูงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการพฒันาศักยภาพ 20,000 สถานที่ กองการศึกษาฯ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศึกษาดูงาน ศพด. เช่น ค่าอาหาร อาหารวา่ง ค่าวสัดุ ศึกษาดูงาน

ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๒๕

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

     ๔.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ 30,000 ศุนย์พฒันา กองการศึกษาฯ

เช่น ค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ค่าจัดซ้ือของรางวลั ค่าจัดซ้ือ เด็กเล็ก

ของขวญั ค่าจ้างเหมามหรสพ และค่าตกแต่งสถานที่ อบต.บวัใหญ่

ในการจัดงานวนัเด็ก

๑๐ ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่ ศพด. 797,015 ศพด. 2 แห่ง กองการศึกษาฯ

2 แหง่ และโรงเรียนในเขตต าบลบวัใหญ่ 5 แหง่ ร.ร.ในเขตต าบล

บัวใหญ่ 5 แห่ง

๑๑ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวนัใหก้ับโรงเรียนในเขต 1,360,000 โรงเรียนสังกัด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตต าบล ต าบลบวัใหญ่ ทั้ง 5 แหง่ สพฐ. ในเขตต าบล

บัวใหญ่ 5 แห่ง

๑๒ โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ศูนย์พฒันา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภมูิทศัน์ ศพด. 150,000 ศพด. กองการศึกษาฯ

เด็กเล็ก 2 แหง่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด อบต.บวัใหญ่

๒๖

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

๕. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร

     ๕.1 แผนงำนกำรเกษตร

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการเชิดชูเกียรติ ประชาชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการเชิดชูเกียติ ประชาชน 10,000 ต าบลบวัใหญ่ กองส่งเสริม

ผู้ปฏบิติัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ผู้ปฏบิติั ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และค่าอื่นๆ การเกษตร

๒ โครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าวทิยากร 10,000 ต าบลบวัใหญ่ กองส่งเสริม

เศรษฐกิจพอเพยีง ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ การเกษตร

และค่าอื่นๆ

3 โครงการส่งเสริมหมู่บา้นเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าวทิยากร 20,000 ต าบลบวัใหญ่ กองส่งเสริม

พอเพยีง ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ การเกษตร

และค่าอื่นๆ

๔ โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การจัดเตรียม 30,000 ต าบลบวัใหญ่ กองส่งเสริม

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ สถานที่ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าอาหารวา่ง และ การเกษตร

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ค่าใช้จ่ายในการส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่างทรัพยากร 

ราชกุมารี (อพ.สธ.) กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวฒันธรรม

และภมูิปญัญา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๒๗

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ



แบบ ผด. 02

     ๕.1 แผนงำนกำรเกษตร

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการปลูกป่าและหญา้แฝกตามแนว เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าจัดซ้ือ 35,000 ต าบลบวัใหญ่ กองส่งเสริม

พระราชด าริ ประจ าป ี2564 พนัธุก์ล้าไม้ หญ้าแฝก ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและ การเกษตร

เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๒๘

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข

     6.1 แผนงำนสำธำรณสุข

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าจ้างเหมาฉีด 100,000 ต าบลบวัใหญ่ กองสาธารณสุข

ประจ าป ี2564 (สัตวป์ลอดโรค วคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ ค่าปา้ยรณรงค์ และ

คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนัขบา้) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๒ โครงการรณรงค์ปอ้งกันโรคไข้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าจัดซ้ือ 200,000 ต าบลบวัใหญ่ กองสาธารณสุข

เลือดออก ประจ าป ี2564 น้ ายาพน่หมอกควนั วสัดุวทิยาศาสตร์อื่นๆ ค่าจ้างเหมา

ฉีดพน่หมอกควนั และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าปา้ย 50,000 ต าบลบวัใหญ่ กองสาธารณสุข

ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประชาสัมพนัธ ์ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม

ในเขตพื้นที่ต าบลบวัใหญ่ ค่าวสัดุอื่นๆ

ประจ าป ี2564

4 โครงการอบรมใหค้วามรู้ผู้ประกอบ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าปา้ย 20,000 อบต.บวัใหญ่ กองสาธารณสุข

กิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ ประชาสัมพนัธ ์ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม

ประจ าป ี2564 ค่าวสัดุอื่นๆ

๒๙

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ



แบบ ผด. 02

     6.1 แผนงำนสำธำรณสุข

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการอุดหนุน ส าหรับการ เพื่อจ่ายเปน็การพฒันาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ 280,000 ต าบลบวัใหญ่ กองสาธารณสุข

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ คนในหมู่บา้น เพื่อสนับสนุนใหชุ้มชน/หมู่บา้น แหง่ละ

พระราชด าริ ด้านสาธารณสุข 20,000 บาท

๓๐

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรทอ่งเที่ยว ศำสนำ วัฒนธรรมประเพณ ีและกีฬำ

     7.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเทดิทนู ปกปอ้งและเทดิ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายจามโครงการเทดิทนู ปกปอ้ง 100,000 อบต.บวัใหญ่ กองการศึกษาฯ

พระเกียรติสถาบนัพระมหากษตัริย์ และเทดิพระเกียรติสถาบนัพระมหากษตัริย์ และค่าอื่นๆ

2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภยัยาเสพติด เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมา 100,000 ต าบลบวัใหญ่ กองการศึกษาฯ

จัดสถานที่ ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตัดสิน ค่าจัดซ้ือถ้วยรางวลั และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

3 โครงการพฒันาศักยภาพศูนย์พฒันา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการพฒันาศักยภาพ 70,000 ต าบลบวัใหญ่ กองการศึกษาฯ

กีฬาต าบลบวัใหญ่ ศูนย์พฒันากีฬาต าบลบวัใหญ่ เช่น ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา

อุปกรณ์ประจ าศูนย์พฒันากีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4 โครงการงานฉลองชัยทา้วสุรนารีและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการงานฉลองชัย 120,000 ต าบลบวัใหญ่ กองการศึกษาฯ

ประเพณีบวัไหมบวัใหญ่ ทา้วสุรนารีและประเพณีบวัไหมบวัใหญ่ เช่น ค่าจัด

ขบวนแห ่ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๓๑

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ



แบบ ผด. 02

     7.2 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการอบรมธรรมะ ส่งเสริม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมธรรมะ ส่งเสริม 20,000 ต าบลบวัใหญ่ กองการศึกษาฯ

พระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนา เช่น ค่าวทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร

และเคร่ืองด่ืม ค่าจัดซ้ือวสัดุ ค่าจัดเอกสารด าเนินการ

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

6 อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบลบวัใหญ่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนสภาวฒันธรรมในการด าเนิน 50,000 สภาวฒันธรรม กองการศึกษาฯ

โครงการต่างๆ ในการขับเคล่ือนส่งเสริมและท านุบ ารุง อ าเภอบวัใหญ่

วฒันธรรมในทอ้งถิ่นใหเ้ข้มแข็ง เช่น ประเพณีวนัเข้า

พรรษา ประเพณีบุญเผวด ประเพณีอนุรักษ์ขบัร้องท านอง

สรภญัญะ และประเพณีรดน้ าด าหวัขอพรผู้สูงอายุ

๓๒

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

8. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม

     8.1 แผนงำนสำธำรณสุข

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอาสาสมัครทอ้งถิ่นรักษโ์ลก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครทอ้งถิ่น 50,000 ต าบลบวัใหญ่ กองสาธารณสุข

(อถล.) ต าบลบวัใหญ่ ประจ าป ี2564 รักษโ์ลก (อถล.) ต าบลบวัใหญ่ ประจ าป ี2564

เช่น ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าอาหาร อาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

     8.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการส ารวจรังวัดตรวจสอบแนวเขต เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการส ารวจรังวดัตรวจสอบ 150,000 ต าบล กองช่าง

ที่ดินสาธารณประโยชน์ แนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ บวัใหญ่

ที่จ าเปน็ต้องจ่ายเพื่อด าเนินการเกี่ยวกับที่ดิน

สาธารณประโยชน์

๓๓

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

9. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

     9.๑ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวน 50,000 ศูนย์ฝึกอบรมฯ ส านักงานปลัด

อปพร. เช่น ค่าวทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็

2 โครงการซ้อมแผนปอ้งกันและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการซ้อมแผนปอ้งกัน 30,000 อบต.บวัใหญ่ ส านักงานปลัด

บรรเทาสาธารณภยั อัคคีภยัต าบลบวัใหญ่  เช่น ค่าวทิยากร ค่าอาหาร

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

3 โครงการท าแนวป้องกนัไฟ เพื่อป้องกนั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการท าแนวปอ้งกันไฟ 30,000 อบต.บวัใหญ่ ส านักงานปลัด

อัคคีภยั เพื่อปอ้งกันอัคคีภยั เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าอื่นๆ

4 โครงการก าจัดผักตบชวา และวชัพชื เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก าจัดผักตบชวา 30,000 อบต.บวัใหญ่ ส านักงานปลัด

ในแหล่งน้ า และวชัพชืในแหล่งน้ า เช่น ค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์

ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม และค่าอื่นๆ

5 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทาง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปอ้งกันและลด 40,000 ต าบลบวัใหญ่ ส านักงานปลัด

ถนนช่วงเทศกาลต่างๆ อุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ช่วงเทศกาล

ปใีหม่ และช่วงเทศกาลสงกรานต์ และค่าอื่นๆ

๓๔

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ



     9.๑ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการอบรมใหค้วามรู้อัคคีภยั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมใหค้วามรู้ 30,000 อบต.บวัใหญ่ ส านักงานปลัด

ปอ้งกันได้ ต้องใส่ใจ ไม่ประมาท อัคคีภยัปอ้งกันได้ ต้องใส่ใจ ไม่ประมาท เช่น ค่าวทิยากร

ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม และค่าอื่นๆ

7 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ข้างถนน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ 30,000 ต าบลบวัใหญ่ ส านักงานปลัด

เพื่อปอ้งกันอุบติัเหตุทางถนน ข้างถนนเพื่อปอ้งกันอุบติัเหตุทางถนน เช่น ค่าวสัดุ 
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

8 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปอ้งกันและแก้ไข 200,000 ต าบลบวัใหญ่ ส านักงานปลัด
ภยัแล้ง ปญัหาภยัแล้ง เช่น ปา้ยประชาสัมพนัธ ์และค่าอื่นๆ

9 โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏบิตัการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดฝึกอบรม 100,000 ต าบลบวัใหญ่ ส านักงานปลัด

จิตอาสาภยัพบิติั อบต.บวัใหญ่ ชุดปฏบิตัการจิตอาสาภยัพบิติั อบต.บวัใหญ่ เช่น ค่า

วสัดุ อุปกรณ์ ค่าวทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง 

และเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๓๕

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02/1

1. ประเภทครุภณัฑ์ส ำนักงำน

     1.๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร สามารถดูดฝุ่นและน้ า เปน็ราคาพร้อมอุปกรณ์ 13,000 อบต.บวัใหญ่ ส านักงานปลัด

2 เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแบกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 32,400 อบต.บวัใหญ่ ส านักงานปลัด

แบบติดผนัง ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บทียีู

จ านวน 1 เคร่ือง (ตามบญัชีราคากลางครุภณัฑ์

ส านักงบประมาณ ฉบบัเดือนธนัวาคม 2562)

3 ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง จ านวน 1 หลัง 5,000 อบต.บวัใหญ่ ส านักงานปลัด

4 โต๊ะท างาน (ชนิดเหล็ก) โต๊ะท างาน (ชนิดเหล็ก) ขนาด 4 ฟตุ พร้อมกระจก 6,000 อบต.บวัใหญ่ กองคลัง

จ านวน 1 ตัว ราคาและคุณลักษณะต้ังตามราคาตาม

ทอ้งตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎในบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์

๓๖



แบบ ผด. 02/1
     1.2 แผนงำนกำรศึกษำ

งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โต๊ะอนุบาล โต๊ะอนุบาล ขนาด 120x60x55 ซม. ส าหรับเด็ก 45,500 อบต.บวัใหญ่ กองการศึกษาฯ

จ านวน 1 ชุด ราคาและคุณลักษณะต้ังตามราคา

ทอ้งตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎในบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์

     1.3 แผนงำนเคหะและชุมชน

งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแบกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 21,000 อบต.บวัใหญ่ กองช่าง

แบบติดผนัง ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บทียีู

จ านวน 1 เคร่ือง ตามบญัชีราคากลางครุภณัฑ์

ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2562

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ที่

๓๗

ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02/1
2. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

     2.๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วทิยุส่ือสาร วทิยุส่ือสาร จ านวน 2 เคร่ือง ราคาและคุณลักษณะ 24,000 อบต.บวัใหญ่ ส านักงานปลัด

ต้ังตามราคาทอ้งตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎในบญัชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์

3. ประเภทครุภณัฑ์โรงงำน

     3.๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี ขนาด 300 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง 5,000 อบต.บวัใหญ่ ส านักงานปลัด

ราคาและคุณลักษณะต้ังตามราคาทอ้งตลาด เนื่องจาก

ไม่ปรากฎในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์

2 เคร่ืองปั๊มลม เคร่ืองปั๊มลม 100 ลิตร 2 สูบ พร้อมมอเตอร์ 3 แรง 10,000 อบต.บวัใหญ่ ส านักงานปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาและคุณลักษณะต้ังตามราคา

ทอ้งตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎในบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์

3 สวา่นไฟฟา้ สวา่นไฟฟา้ ขนาดก าลังไฟฟา้ 450 วตัต์ จ านวน 1 ตัว 3,000 อบต.บวัใหญ่ ส านักงานปลัด

ราคาและคุณลักษณะต้ังตามราคาทอ้งตลาด เนื่องจาก

ไม่ปรากฎในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ๓๘

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ. 2563

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์

พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02/1
4. ประเภทครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง

     4.๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ชุดดับเพลิง ชุดดับเพลิง จ านวน 3 ชุด ราคาและคุณลักษณะ 54,000 อบต.บวัใหญ่ ส านักงานปลัด

ต้ังตามราคาทอ้งตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎในบญัชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์

5. ประเภทครุภณัฑ์ส ำรวจ

     5.๑ แผนงำนเคหะและชุมชน

งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองหาพกิัดด้วยสัญญาณดาวเทยีม เคร่ืองหาพกิัดด้วยสัญญาณดาวเทยีม แบบพกพา 24,500 อบต.บวัใหญ่ กองช่าง

แบบพกพา จ านวน 1 เคร่ือง ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์

ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2562

ที่

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

๓๙

ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02/1
6. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

     6.๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล 22,000 อบต.บวัใหญ่ กองคลัง

จ านวน 1 เคร่ือง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานคอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ. 2563 ณ วนัที่

12 พฤษภาคม 2563

2 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี 5,400 อบต.บวัใหญ่ กองคลัง

จ านวน 1 เคร่ือง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานคอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ. 2563 ณ วนัที่

12 พฤษภาคม 2563

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์

๔๐

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



  
  
  
  
  
  

ภาคผนวกภาคผนวก  
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