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องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนคราชสีมา 



ประกาศ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

*****************************

    ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงาน

ใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกใหประชาชนในทองถินมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

    ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 30 

(5) กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหาร

ทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละ

สองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป

    ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการ

ดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพื่อใหประชาชนไดมีสวน

รวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ดังนี้

ก. วิสัยทัศน ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ

    ""สิ่งแวดลอมที่ดี มีวัฒนธรรม กาวนําเศรษฐกิจ สงเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง""

ข. พันธกิจ ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนละเศรษฐกิจ

    2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล

    3. การปองกันและระงับโรคติดตอในพื้นที่

    4. การปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยที่เกิดขึ้น

    5. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ

    7. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    8. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปญญาของทองถิ่น



    1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    2. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

    3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 9 

ยุทธศาสตร ดังนี้

    7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

    8. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

    9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

    4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

    5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

    6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข



ง. การวางแผน

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

317 297,169,600 336 307,967,600 387 339,147,500 585 503,917,100 585 503,917,100

2. ยุทธศาสตรดาน

การบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี

22 1,990,000 28 2,820,000 30 2,990,000 39 4,820,000 39 4,820,000

3. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาสังคม

48 15,115,000 48 15,115,000 48 15,115,000 60 20,515,000 60 20,515,000

4. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาการศึกษา

18 3,380,000 24 3,670,000 30 5,058,000 35 6,298,000 35 6,298,000

5. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาการเกษตร

11 250,000 12 290,000 12 290,000 13 340,000 14 380,000

6. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาสาธารณสุข

34 3,335,000 34 3,335,000 34 3,335,000 44 5,995,000 44 5,995,000

7. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาการ

ทองเที่ยว ศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณี 

และกีฬา

17 740,000 17 740,000 17 740,000 22 1,190,000 22 1,190,000

8. ยุทธศาสตรดาน

การอนุรักษธรรมชาติ

 และสิ่งแวดลอม

12 1,500,000 12 1,500,000 14 1,950,000 16 2,200,000 16 2,200,000

9. ยุทธศาสตรดาน

การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

14 1,170,000 14 1,170,000 15 1,270,000 20 1,730,000 20 1,730,000

รวม 493 324,649,600 525 336,607,600 587 369,895,500 834 547,005,100 835 547,045,100

    องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม

กระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การ

ประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อ

พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น ตอไป

    องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการที่จะ

ดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศาสตร
2561 2562 2563 2564 2565



จ. การจัดทํางบประมาณ

งบประมาณ

ตามขอบัญญัติ

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 14 4,305,300

2. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 15 885,100

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 13 12,623,500

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 13 3,144,575

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 5 93,000

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 5 650,000

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 6 287,900

8. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 2 8,000

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 9 100,000

รวม 82 22,097,375

    ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูใน

ขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 82 โครงการ งบประมาณ 22,097,375 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้

ยุทธศาสตร โครงการ



จํานวน หนวยงาน

งบประมาณ ที่รับผิดชอบ

1 1. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน

 คสล. ซอยบานชาง

แถม ตอจากงบป 61

307,900 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลด

อุบัติเหตุ และ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

95 เมตร หนา 0.15 

เมตร ตามแบบ อบต. 

กําหนด

2 1. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน

 คสล. จากบานนาย

สําราญ ไปทางสาม

แยกถนนสายบาน

หนองตะไก-ออยชาง

308,800 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลด

อุบัติเหตุ และ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

95 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย

 ไมนอยกวา 388 ตาราง

เมตร ตามแบบ อบต. 

กําหนด

3 1. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน

 คสล. ตอจากงบป 55

 ไปทางบานนายเวียง 

รอดสวัสดิ์

308,800 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลด

อุบัติเหตุ และ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

97 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย

 ไมนอยกวา 388 ตาราง

เมตร ตามแบบ อบต. 

กําหนด

4 1. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน

 คสล. ซอยบานนาย

พลาญชัย ไพงาม

281,800 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลด

อุบัติเหตุ และ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 

112 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย

ไมนอยกวา 336 ตาราง

เมตร ตามแบบ อบต.

กําหนด

5 1. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน

 คสล. รอบสระน้ํา ใน

หมูบาน

315,900 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลด

อุบัติเหตุ และ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร 

ยาว 22 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ใชสอยไมนอยกวา 88 

ตารางเมตร ชวงที่ 2 

กวาง 2.5 เมตร ยาว 

132 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย

ไมนอยกวา 330 ตาราง

เมตร

    รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีดังนี้

วัตถุประสงคลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลิต



จํานวน หนวยงาน

งบประมาณ ที่รับผิดชอบ

6 1. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน

 คสล. ซอยหลัง

โรงเรียน

308,800 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลด

อุบัติเหตุ และ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

97 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย

ไมนอยกวา 388 ตาราง

เมตร ตามแบบ อบต. 

กําหนด

7 1. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน

 คสล. (ตอจาก งบป 

59) ถึงบานหวยแคน

308,800 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลด

อุบัติเหตุ และ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 

400 เมตร หนา 0.15 

เมตร ตามแบบ อบต. 

กําหนด

8 1. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน

 คสล. จากบานหวย

แคน ไปคุมสวนผัก 

บานทาเนิน

309,300 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลด

อุบัติเหตุ และ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

105 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. 

ไมนอยกวา 420 ตาราง

เมตร พรอม ติตดตั้ง

ปายโครงการ จํานวน 1

 ปาย และปาย

ประชาสัมพันธโครงการ

 จํานวน 1 ปาย 

(รายละเอียดตาม แบบ

 ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ

 กําหนด)

9 1. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน

 คสล. รอบสระหนอง

สะแบง (ตอจากงบป 

59)

309,300 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลด

อุบัติเหตุ และ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 

เมตร ตามแบบ อบต. 

กําหนด

10 1. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน

 คสล. จากถนน

ประปาหมูบาน ถึง

หนาบานนายสํารวม 

คงคานอย

309,300 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลด

อุบัติเหตุ และ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

255 เมตร หนา 0.15 

เมตร ตามแบบ อบต. 

กําหนด

ผลผลิตโครงการ วัตถุประสงคลําดับ ยุทธศาสตร



จํานวน หนวยงาน

งบประมาณ ที่รับผิดชอบ

11 1. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน

 คสล. รอบสระน้ําออม

 หมูที่ 11

309,300 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลด

อุบัติเหตุ และ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

105 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย

 ไมนอยกวา 420 ตาราง

เมตร ตามแบบ อบต. 

กําหนด

12 1. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน

 คสล. จากศาลปูตา 

ไปหนาวัดบานหันเกา

157,300 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลด

อุบัติเหตุ และ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 

140 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย

 ไมนอยกวา 420 ตาราง

เมตร ตามแบบ อบต. 

กําหนด

13 1. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน

 คสล. บริเวณคุมนอย

หนองตะลุมปุก

430,000 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลด

อุบัติเหตุ และ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

210 เมตร หนา 0.15 

เมตร ตามแบบ อบต. 

กําหนด

14 1. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน

 คสล. สายรอบ

หมูบาน ดานทิศ

ตะวันตก

340,000 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลด

อุบัติเหตุ และ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 

เมตร ตามแบบ อบต. 

กําหนด

15 2. ยุทธศาสตรดานการ

บริหารจัดการบานเมือง

ที่ดี

โครงการสงเสริมการ

มีสวนรวมภาค

ประชาชนตําบลบัวใหญ

30,000 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อการสงเสริม

และการเรียนรู

หลักการบริหาร

ประชาธิปไตย

การจัดประชุม

ประชาคมแผนระดับ

หมูบานและระดับตําบล

16 2. ยุทธศาสตรดานการ

บริหารจัดการบานเมือง

ที่ดี

โครงการเลือกตั้ง

ผูบริหารหรือสมาชิก

สภาทองถิ่น

4,500 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อจัดการ

เลือกตั้งผูบริหาร/

ส.อบต.กรณีทั่วไป

หรือเลือกตั้งซอม

อบต.มีผูบริหารทองถิ่น

และ ส.อบต. ตาม

กฎหมายกําหนด

17 2. ยุทธศาสตรดานการ

บริหารจัดการบานเมือง

ที่ดี

โครงการอบรมสัมมนา

 ศึกษาดูงานของผูมี

สวนเกี่ยวของในการ

พัฒนาทองถิ่น

150,000 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่ออบรมสัมมนา

ศึกษาดูงานตาม

หลักการบริหาร

ดานตางๆ

ผูบริหาร พนักงาน ส.

อบต. ตลอดจนผูที่มีสวน

ในการพัฒนาทองถิ่น

ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต



จํานวน หนวยงาน

งบประมาณ ที่รับผิดชอบ

18 2. ยุทธศาสตรดานการ

บริหารจัดการบานเมือง

ที่ดี

โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากรทองถิ่น

30,000 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อจัดหรือเขา

รวมกับหนวยงานที่

เกี่ยวของดาน

กฎหมายตางๆ

ผูบริหาร พนักงาน ส.

อบต. ตลอดจนผูที่มีสวน

ในการพัฒนาทองถิ่น

19 2. ยุทธศาสตรดานการ

บริหารจัดการบานเมือง

ที่ดี

โครงการ อบต. 

เคลื่อนที่รวมกับ

อําเภอหรือหนวยงาน

ราชการอื่นๆ

26,000 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่ออํานวยความ

สะดวกการติดตอ

ทางราชการและ

ชวยเหลือ ปชช.

จัดกิจกรรมในเขต

ตําบลบัวใหญ หมูบาน

พื้นที่เปาหมาย

20 2. ยุทธศาสตรดานการ

บริหารจัดการบานเมือง

ที่ดี

โครงการจางนักเรียน

ทํางานในชวงปดภาค

เรียน

50,000 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อสงเสริมการมี

รายไดและลด

รายจายสําหรับ

ผูปกครอง

นักเรียนนักศึกษาใน

เขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ

21 2. ยุทธศาสตรดานการ

บริหารจัดการบานเมือง

ที่ดี

โครงการพัฒนา

คุณธรรมจริธรรม

30,000 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อปลูกจิตสึกนึก

ใหพนักงาน อบต. 

มีคุณธรรม

จริยธรรมในการ

ปฎิบัติราชการ

ผูบริหาร สมาชิก 

พนักงาน อบต. บัวใหญ

22 2. ยุทธศาสตรดานการ

บริหารจัดการบานเมือง

ที่ดี

โครงการจัดเก็บภาษี

เคลื่อนที่และ

ประชาสัมพันธการ

ชําระภาษี

20,000 สํานัก/กองคลัง เพื่ออํานวยความ

สะดวกแก

ประชาชนในการ

ชําระภาษี

ผูที่ตองชําระภาษีใน

เขตพื้นที่ ตําบลบัวใหญ

ทั้ง 14 หมูบาน

23 2. ยุทธศาสตรดานการ

บริหารจัดการบานเมือง

ที่ดี

โครงการจัดทําแผนที่

ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน

396,200 สํานัก/กองคลัง เพื่อจัดทําทะเบียน

แผนที่ภาษีและ

ทรัพยสินของ 

อบต.บัวใหญ

ระบบแผนที่ภาษีมี

ความครอบคลุมและ

ถูกตองทั้งพื้นที่

24 2. ยุทธศาสตรดานการ

บริหารจัดการบานเมือง

ที่ดี

โครงการ อปท. 

ตนแบบจัดการน้ํา

ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (ธนาคารน้ํา

ใตดิน)

70,000 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อนําหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาองคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่นใหมีบริหาร

จัดการน้ําเพื่อ

ยกระดับคุณภาพ

ชีวิต และสราง

รายไดใหกับ

ประชาชน

ธนาคารน้ําใตดิน ใน

เขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ 

จํานวน 14 หมูบาน

ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต



จํานวน หนวยงาน

งบประมาณ ที่รับผิดชอบ

25 2. ยุทธศาสตรดานการ

บริหารจัดการบานเมือง

ที่ดี

โครงการบริหาร

จัดการศูนยปฏิบัติ 

การรวมในการ

ชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น อําเภอบัว

ใหญ จังหวัด

นครราชสีมา

20,000 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อบริหารจัดการ

ศูนยปฏิบัติการรวม

ในการชวยเหลือ

ประชาชนของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

อําเภอบัวใหญ 

จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อเปนคาใชจายคาจาง

เจาหนาที่ประจําศูนย

ปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชน 

และคาวัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือ เครื่องใช คา

จัดซื้อครุภัณฑและคา

อื่นๆ

26 2. ยุทธศาสตรดานการ

บริหารจัดการบานเมือง

ที่ดี

โครงการทองถิ่น

สัมพันธเพื่อความ

สมานฉันทและ

ปรองดอง

20,000 สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ของบุคลากร

ทองถิ่นรองรับการ

ใหบริการประชาชน

คณะผูบริหาร ส.อบต. 

พนักงาน ของ อบต.บัว

ใหญ

27 2. ยุทธศาสตรดานการ

บริหารจัดการบานเมือง

ที่ดี

โครงการจัดงานรัฐพิธี

หรือ/กิจกรรมของทาง

ราชการ

0 สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เพื่อเขารวม

กิจกรรมตางๆ ใน

วันสําคัญของทาง

ราชการ

งานรัฐพิธีหรือกิจกรรม

สําคัญของทางราชการ

28 2. ยุทธศาสตรดานการ

บริหารจัดการบานเมือง

ที่ดี

โครงการบริหาร

จัดการเกี่ยวกับผัง

เมืองรวมบัวใหญ

20,000 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา

เพื่อดําเนินการ

การภายใต

ระเบียบหรือขอสั่ง

การดานผังเมืองรวม

จัดกิจกรรมเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคตาม

ระเบียบฯ

29 2. ยุทธศาสตรดานการ

บริหารจัดการบานเมือง

ที่ดี

โครงการจัดฝกอบรม

หรือใหความรูงานดาน

เคหะและชุมชน

18,400 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา

เพื่อสงเสริมความรู

แกประชาชน

เกี่ยวกับงานดาน

เคหะและชุมชน

จัดฝกอบรมใหความรู

เกี่ยวกับขอสั่งการหรือ

ระเบียบตางๆ

30 3. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาสังคม

โครงการออกเยี่ยม

พบปะประชาชน

ตําบลบัวใหญ

0 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อสํารวจ

ตรวจสอบและรับ

ฟงปญหาดานตางๆ

ประชาชนกลุมเปาหมาย

ในเขตพื้นที่ตําบลบัว

ใหญ ทั้ง 14 หมูบาน

31 3. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาสังคม

โครงการซอม/สราง

บานทองถิ่นประชารัฐ

รวมใจเทิดไทองค

ราชันราชินี

13,500 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อซอมแซมหรือ

กอสรางที่อยูอาศัย

แกผูยากไร 

ผูดอยโอกาส

ซอมสรางที่อยูอาศัย

อยางนอย ปละ 1 หลัง 

หรือตามความจําเปน

32 3. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาสังคม

โครงการฝกอบรม

สงเสริมอาชีพในพื้นที่

ตําบลบัวใหญ

30,000 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อสงเสริมให

ประชาชนมีอาชีพ

และสรางรายไดใน

ครัวเรือน

ประชาชนหรือ

กลุมเปาหมายที่มีความ

เหมาะสมและสนใจ

วัตถุประสงค ผลผลิตลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ



จํานวน หนวยงาน

งบประมาณ ที่รับผิดชอบ

33 3. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาสังคม

โครงการพอ - แมดีเดน 5,000 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อยกยองเชิดชู

เกียรติแกพอแมผู

มีหลักจริยธรรมใน

การปฏิบัติตน

ประชาชนที่มีความ

เหมาะสม

34 3. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาสังคม

โครงการสงเสริม

ครอบครัวอบอุน

เขมแข็ง

15,000 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อสงเสริมการจัด

กิจกรรมรวมกัน

ภายในครอบครัว

ครอบครัวทุกระดับใน

เขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ

35 3. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาสังคม

อุดหนุนกลุมสตรี

ประจําตําบลบัวใหญ

0 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อสงเสริมการ

ดําเนินงานดาน

สตรีตําบลบัวใหญ

กลุมสตรีในระดับตําบล

และระดับหมูบาน

36 3. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาสังคม

อุดหนุนกลุมผูสูงอายุ

ในเขตพื้นที่ตําบลบัว

ใหญ

0 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อสงเสริม

กิจกรรมดาน

ผูสูงอายุในเขต

ตําบลบัวใหญ

กลุมผูสูงอายุระดับ

ตําบลหรือระดับหมูบาน

37 3. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาสังคม

อุดหนุนกลุมอาชีพ

ตําบลบัวใหญ

0 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่ออุดหนุนกลุม

อาชีพที่มีความ

เขมแข็งในตําบล

บัวใหญ

กลุมอาชีพที่ไดรับการ

พิจารณาจาก

คณะกรรมการ

38 3. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาสังคม

อุดหนุนกองทุน

สวัสดิการตําบลบัวใหญ

0 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อสงเสริมการ

ออมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ประชาชน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ตําบลบัวใหญ (ระดับ

ตําบล)

39 3. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาสังคม

โครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

0 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อใหเด็กนักเรียน

ในเขตพื้นที่ตําบล

บัวใหญได

ตระหนักและรูถึง

ปญหายาเสพติด

ฝกอบรมใหความรูแก

เด็กนักเรียนในพื้นที่

ตําบลบัวใหญ จํานวน 

50 คน

40 3. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาสังคม

โครงการสงเคราะห

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

9,500,000 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อใหผูสูงอายุ

ไดรับสวัสดิการ

ตามนโยบายแหงรัฐ

ผูสูงอายุตามหลักเกณฑ

ที่กฎหมาย กําหนดทั้ง 

14 หมูบาน

ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต



จํานวน หนวยงาน

งบประมาณ ที่รับผิดชอบ

41 3. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาสังคม

โครงการสงเคราะห

เบี้ยยังชีพผูพิการ

3,000,000 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อใหผูพิการ

ไดรับสวัสดิการ

ตามนโยบายแหงรัฐ

ผูพิการตามหลักเกณฑ

ที่กฎหมาย กําหนดทั้ง 

14 หมูบาน

42 3. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาสังคม

โครงการสงเคราะห

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

60,000 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อใหผูปวยเอดส

ไดรับสวัสดิการ

ตามนโยบายแหงรัฐ

ผูปวยเอดสตาม

หลักเกณฑที่กฎหมาย

กําหนด ทั้ง 14 หมูบาน

43 4. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการศึกษา

โครงการกีฬาสงเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัย

11,000 สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

สงเสริมใหเด็กมี

ระเบียบวินัยและมี

สุขภาพแข็งแรง

กาจัดแขงขันกีฬาเด็ก

ปฐมวัย ของ ศพด.ต.บัว

ใหญ ทั้ง 2 แหง

44 4. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการศึกษา

โครงการทัศนศึกษา

บุคลากรของกอง

การศึกษา อบต.บัว

ใหญ

40,000 สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา 

อบต.บัวใหญ

คณะครู และบุคลากร

ทางกองการศึกษา 

อบต.บัวใหญ

45 4. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการศึกษา

โครงการอบรมให

ความรูผูดูแลเด็ก และ

คณะกรรมการศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

10,000 สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพครู 

และ

คณะกรรมการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บุคลากรทางการศึกษา

ครู คณะกรรมการศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.

46 4. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการศึกษา

โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา 

(คาอาหารกลางวัน 

ศพด.)

556,560 สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เพื่อใหเด็กปฐมวัย

ไดรับประทาน

อาหารที่มีคุณคา

ทางโภชนาการ

เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ทั้ง 2 แหง

47 4. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการศึกษา

อุดหนุนโครงการ

อาหารกลางวัน

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

ในเขตตําบล

1,370,000 สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เพื่อใหโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ. จัดหา

อาหารสําหรับเด็ก

นักเรียน

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน

เขตตําบล บัวใหญ ทั้ง 5

 แหง

48 4. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการศึกษา

โครงการจัดซื้ออาหาร

เสริม (นม)

797,015 สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เพื่อจัดซื้ออาหาร

เสริม (นม) 

โรงเรียนใหนักเรียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 

2 แหง และโรงเรียน

สังกัด สพฐ. ทั้ง 5 แหง

49 4. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการศึกษา

โครงการสราง

ภูมิคุมกันทางสังคมให

เด็ก และเยาวชน 

อบต.บัวใหญ (กิจจกร

รมโตไปไมโกง)

20,000 สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เพื่อสรางภูมิคุมกัน

ใหกับเด็กไม

ยอมรับพฤติกรรม

ทุจริตคอรรับชั่น

และการโกงทุก

รูปแบบ

เด็ก เยาวชน ในเขต

ตําบลบัวใหญ

ผลผลิตลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ วัตถุประสงค



จํานวน หนวยงาน

งบประมาณ ที่รับผิดชอบ

50 4. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการศึกษา

โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

0 สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เพื่อจัดภูมิทัศน

ศูนย ศพด. 

สงเสริมการเรียนรู

และพัฒนาการ

ผูเรียน

ปรับปรุงภูมิทัศน ศพด.

 ทั้ง 2 แหง

51 4. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการศึกษา

อุดหนุนโรงเรียน กศน.

 ตําบลบัวใหญ

20,000 สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เพื่อใชในการจัด

กิจกรรมดาน

การศึกษา

โรงเรียน กศน. ประจํา

ตําบลบัวใหญ

52 4. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการศึกษา

โครงการจัดงานวัน

เด็กแหงชาติ

0 สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เพื่อสนับสนุน

กิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ

จัดซื้อ/จัดหา วัสดุ

อุปกรณของเลน เพื่อ

สนับสนุนกิจกรรมวัน

เด็กแกศูนยเด็กเล็กและ

โรงเรียนในพื้นที่

53 4. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการศึกษา

โครงการพัฒนา

ศักยภาพศึกษาดูงาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

20,000 สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เพื่อจัดกิจกรรม

ทัศนศึกษา ใหแก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา

ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 จํานวน 2 แหง

54 4. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการศึกษา

อุดหนุนโครงการ

พัฒนาผูเรียนโรงเรียน

สังกัด สพฐ.

150,000 สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เพื่อใชในการจัด

กิจกรรมดาน

การศึกษา

กลุมโรงเรียนในเขต

ตําบลบัวใหญ ทั้ง 5 แหง

55 4. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการศึกษา

อุดหนุนโรงเรียนใน

เขตตําบลบัวใหญ

150,000 สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เพื่อพัฒนาผูเรียน

ใหมีความรูทักษะ

และดําเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

กลุมโรงเรียนในเขต

ตําบลบัวใหญ ทั้ง 5 แหง

56 5. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการเกษตร

โครงการสงเสริม

หมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียง

13,000 กองสงเสริม

การเกษตร

เพื่อสงเสริมให

ประชาชนนําหลัก

แนวทางกษตร

ทฤษฏีมาปฏิบัติ

เกษตรกรตลอดจน

ประชาชนทั่วไปในเขต

พื้นที่ตําบลบัวใหญ

57 5. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการเกษตร

โครงการศูนยเรียนรู

ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

10,000 กองสงเสริม

การเกษตร

เพื่อดําเนินการ

ดานการเกษตร

ตามอํานาจหนาที่

ศูนยการเรียนรู

ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรกรตลอดจน

ประชาชนทั่วไปในเขต

พื้นที่ตําบลบัวใหญ

58 5. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการเกษตร

โครงการเชิดชูเกียติ

ประชาชนผูปฏิบัติ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

5,000 กองสงเสริม

การเกษตร

เพื่อเชิดชูเกียติ

ประชาชนผูปฏิบัติ

ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง

ประชาชนผูเขารวม

โครงการ

ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต



จํานวน หนวยงาน

งบประมาณ ที่รับผิดชอบ

59 5. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการเกษตร

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี

30,000 กองสงเสริม

การเกษตร

เพื่ออนุรักษพืช

พรรณและความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพของ

ประเทศและ

ดําเนินการเปน

ธนาคารพืชพรรณ

การสํารวจเก็บรวบรวม

ตัวอยางทรัพยากร

กายภาพ ทรัพยากร

ชีวภาพ และทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิปญญา

60 5. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการเกษตร

โครงการปลูกปาและ

หญาแฝกตามแนว

พระราชดําริ

35,000 กองสงเสริม

การเกษตร

เพื่อจัดกิจกรรม

ปลูกปาและ

ปองกันรักษาการ

พังทลายของหนา

ดินในพื้นที่

สาธารณะ

พื้นที่สาธารณประโยชน

ที่เหมาะสม

61 6. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาสาธารณสุข

โครงการรณรงค

ปองกันโรคไขเลือดออก

200,000 สํานัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

สงเสริมคุณภาพ

ชีวิต, กอง

การแพทย

เพื่อปองกันและ

รณรงคแกไขปญหา

โรคติดตอ

เขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ 

ทั้ง 14 หมูบาน

62 6. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาสาธารณสุข

โครงการอบรมให

ความรูผูประกอบ

กิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ

20,000 สํานัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

สงเสริมคุณภาพ

ชีวิต, กอง

การแพทย

เพื่อใหความรู

เกี่ยวกับกิจการที่

เปนอันตรายตอ

สุขภาพ

ผูประกอบกิจการที่เปน

อันตรายในเขตพื้นที่

ตําบลบัวใหญ

63 6. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาสาธารณสุข

โครงการสงเสริมการ

มีสวนรวมของชุมชน

ในการคัดแยกขยะที่

ตนทางในเขตพื้นที่

ตําบลบัวใหญ

50,000 สํานัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

สงเสริมคุณภาพ

ชีวิต, กอง

การแพทย

เพื่อใหประชาชน

ในพื้นที่ตําบลบัว

ใหญ มีการเตรียม

ความพรอมในการ

คัดแยกขยะ

รูปแบบใหม

ประชาชนในเขตพื้นที่

ตําบลบัวใหญ ทั้ง 14 

หมูบาน

64 6. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาสาธารณสุข

โครงการปองกันโรค

พิษสุนัขบา (สัตว

ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรค พิษ

สุนัขบา)

100,000 สํานัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

สงเสริมคุณภาพ

ชีวิต, กอง

การแพทย

เพื่อปองกันและ

ควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา และสราง

จิตสํานึกและความ

รับผิดชอบของผู

เลี้ยงไดมีสวนรวม

โดยนําสัตวที่เลี้ยง

มารับบริการ ณ 

ใหบริการประจํา

หมูบาน

สนับสนุนการ

ดําเนินการฉีดวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัขบา

ใหสุนัขทุกตัวในเขต

ตําบลบัวใหญ

ยุทธศาสตร โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิตลําดับ



จํานวน หนวยงาน

งบประมาณ ที่รับผิดชอบ

65 6. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาสาธารณสุข

โครงการอุดหนุน

สําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

280,000 สํานัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

สงเสริมคุณภาพ

ชีวิต, กอง

การแพทย

เพื่อสนับสนุนให

ชุมชน/หมูบาน 

แหงละ 20,000 

บาท

1. อุดหนุนตาม

โครงการอบรมหมอ

หมูบานในราชประสงค 

หมูที่ 1-14 2. อุดหนุน

ตามโครงการควบคุม

ปองกันโรคขาดสาร

ไอโอดีน หมูที่ 1-14 3. 

อุดหนุนตามโครงการ

รณรงคปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด 

(To BE NUMBER ONE)

66 7. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการทองเที่ยว 

ศาสนา วัฒนธรรม

ประเพณี และกีฬา

อุดหนุนสภา

วัฒนธรรมตําบลบัว

ใหญ

50,000 สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เพื่ออุดหนุนสภา

วัฒนธรรมตําบลบัว

ใหญในการจัด

กิจกรรม

กิจกรรมอนุรักษ

วัฒนธรรมทองถิ่น ทั้ง 

14 หมูบาน

67 7. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการทองเที่ยว 

ศาสนา วัฒนธรรม

ประเพณี และกีฬา

โครงการเทิดทูน

ปกปองและ

เทิดพระเกียรติ

สถาบัน

พระมหากษัตริย

6,000 สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เพื่อเทิดพูน

ปกปองและ

เทิดพระเกียรติ

สถาบัน

พระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมตาม

นโยบายของรัฐ หรือ

ตามหนังสือสั่งการตางๆ

68 7. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการทองเที่ยว 

ศาสนา วัฒนธรรม

ประเพณี และกีฬา

โครงการอบรมธรรมะ

สงเสริม

พระพุทธศาสนา

20,000 สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เพื่อสงเสริมพุทธ

ศาสนาและพัฒนา

จิตสํานึกประชาชน

ประชาชนในเขตพื้นที่

ตําบลบัวใหญ ทั้ง 14 

แหง

69 7. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการทองเที่ยว 

ศาสนา วัฒนธรรม

ประเพณี และกีฬา

โครงการพัฒนา

ศักยภาพศูนยพัฒนา

กีฬาตําบลบัวใหญ

70,000 สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เพื่อใหเด็กเยาวชน

 ประชาชนให

ความสนใจในการ

เลนกีฬา

จัดหาวัสดุทางการกีฬา

ประจําศูนยพัฒนากีฬาฯ

70 7. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการทองเที่ยว 

ศาสนา วัฒนธรรม

ประเพณี และกีฬา

โครงการจัดแขงขัน

กีฬาตานภัยยาเสพติด

140,000 สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

เพื่อสงเสริมทักษะ

และพัฒนาการ

ดานกีฬาของ

เยาวชน/ประชาชน

กลุมเด็ก เยาวชน 

ประชาชนในเขตพื้นที่

ตําบลบัวใหญ ทั้ง 14 

หมูบาน

71 7. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการทองเที่ยว 

ศาสนา วัฒนธรรม

ประเพณี และกีฬา

โครงการงานฉลองชัย

ทาวสุรนารี ประเพณี

บัวไหมบัวใหญ

1,900 สํานัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

สงเสริม/เผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมภูมิ

ปญญาทองถิ่น

จัดกิจกรรมขบวนแห

ฉลองชัยทาวสุรนารี 

ประเพณีบัวไหมบัวใหญ

 ในระดับอําเภอ

72 8. ยุทธศาสตรดานการ

อนุรักษธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม

โครงการอาสาสมัคร

ทองถิ่นรักษโลก 

(อถล.) ตําบลบัวใหญ

0 สํานัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

สงเสริมคุณภาพ

ชีวิต, กอง

การแพทย

เพื่ออบรมให

ความรูแก

อาสาสมัครทองถิ่น

รักษโลก (อถล.) 

ตําบลบัวใหญ

กลุมอาสาสมัครทองถิ่น

รักษโลก (อถล.) ตําบล

บัวใหญ

ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต



จํานวน หนวยงาน

งบประมาณ ที่รับผิดชอบ

73 8. ยุทธศาสตรดานการ

อนุรักษธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม

โครงการสํารวจรังวัด

ตรวจสอบแนวเขต

ที่ดินสาธารณประโยชน

8,000 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา

เพื่อปองกันการรุก

ล้ําพื้นที่

สาธารณประโยชน

ในเขตตําบลบัวใหญ

พื้นที่สาธารณะในเข

ตําบลบัวใหญ ทั้ง 14 

หมูบาน

74 9. ยุทธศาสตรดานการ

รักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

โครงการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลตางๆ 

ในเขตพื้นที่ตําบลบัว

ใหญ

40,000 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อจัดตั้งจุด

อํานวยความ

สะดวกแก

ประชาชนในชวง

เทศกาลตางๆ ใน

เขตพื้นที่ตําบลบัว

ใหญ

จัดตั้งจุดบริการถนน

สายหลักในเขตพื้นที่

ตําบลบัวใหญ

75 9. ยุทธศาสตรดานการ

รักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

โครงการทําแนวเขต

กันไฟ เพื่อปองกัน

อัคคีภัย

30,000 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อปองกันการเกิด

เหตุไฟปา หรือไฟ

ลุกลามฟางขาว

พื้นที่จุดเสี่ยงทุกหมูบาน

ในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ

76 9. ยุทธศาสตรดานการ

รักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

โครงการกําจัด

ผักตบชวา และวัชพืช

ในแหลงน้ํา

30,000 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อใหแหลงน้ํา

สามารถใชงานได

อยางสะดวกและ

สะอาดไมมี

อุปสรรคจากการ

ไมมีอุปสรรคจาก

การตื้นเขินหรือสิ่ง

กีดขวางทางน้ํา

จากผักตบชวาหรือ

วัชพืช

กําจัดผักตบชวา และ

วัชพืชในแหลงน้ําในเขต

พื้นที่ตําบลบัวใหญ

77 9. ยุทธศาสตรดานการ

รักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

โครงการฝกซอมแผน

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

0 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อเตรียมสภาพ

ความพรอมในการ

ปองกันสาธารณภัย

ในฤดูแลง

ผูนําหมูบาน/

ประชาชน/อปพร. และ

ตํารวจชุมชนตําบลบัว

ใหญ

78 9. ยุทธศาสตรดานการ

รักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

โครงการอบรมให

ความรูอัคคีภัยปองกัน

ได ตองใสใจไมประมาท

0 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อสงเสริมให

ประชาชนรูจักการ

ปองกันอัคคีภัย

กอนเกิดเหตุ

ผูนําหมูบาน/ประชาชน

ทั่วไปในเขตพื้นที่ตําบล

บัวใหญ

79 9. ยุทธศาสตรดานการ

รักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

โครงการฝกอบรม

ทบทวน อปพร. 

ตําบลบัวใหญ

0 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อเตรียมสภาพ

ความพรอมในการ

ปฏิบัติงานของ 

อปพร. ตําบลบัว

ใหญ

อาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือนตําบลบัว

ใหญ

ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต



จํานวน หนวยงาน

งบประมาณ ที่รับผิดชอบ

80 9. ยุทธศาสตรดานการ

รักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนขางถนนเพื่อ

ปองกันอุบัติเหตุทาง

ถนน

0 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อปรับปรุงภูมิ

ทัศนขางถนนและ

ลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในเขตพื้นที่

ตําบลบัวใหญ

ปรับปรุงภูมิทัศนขาง

ถนนปองกันการเกิด

อุบัติเหตุทางถนนใน

พื้นที่ตําบลบัวใหญ

81 9. ยุทธศาสตรดานการ

รักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

โครงการปองกันและ

แกไขปญหาภัยแลง

0 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อปองกันและ

แกไขปญหาความ

เดือดรอนใหแก

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลบัวใหญ

เตรียมความพรอมใน

เรื่องของภัยแลงใหแก

ประชาชน จํานวน 14 

หมูบาน

82 9. ยุทธศาสตรดานการ

รักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

โครงการจัดฝกอบรม

ชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติ อบต.บัวใหญ

0 สํานักปลัด อบจ.,

 สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต.

เพื่อเสริมสราง

ศักยภาพและความ

เขมแข็งใหแก 

อบต.บัวใหญ ใหมี

บุคลากรที่สามารถ

ปฏิบัติหนาที่

ชวยเหลือเจา

พนักงานในการ

ปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

ผูเขารวมการอบรมจิต

อาสาภัยพิบัติ อบต.บัว

ใหญ จํานวน 50 คน

ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต



ฉ. การใชจายงบประมาณ

การกอหนี้ผูกพัน/

ลงนามในสัญญา

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 14 4,280,000 14 4,280,000

2. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 5 583,079 5 579,829

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 4 10,932,120 4 10,932,120

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 6 2,742,271.52 6 2,678,061.50

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 0 0 0 0

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 3 509,762.20 3 509,762.20

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

2 124,490 2 124,490

8. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม

0 0 0 0

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

3 85,360 3 85,360

รวม 37 19,257,082.72 37 19,189,622.70

ยุทธศาสตร โครงการ โครงการ
การเบิกจาย

งบประมาณ

     องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยได

มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 37 โครงการ จํานวนเงิน 21,495,075 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน

 37 โครงการ จํานวนเงิน 19,189,623 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้



ลําดับ ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน

งบตาม

ขอบัญญัต/ิเทศ

บัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ

1 1. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานปาตอง หมูที่ 1 ซอยบาน

ชางแถม ตอจากงบป 61

307,900 307,000 307,000 900

2 1. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานโนนพลวง หมูที่ 2 จาก

บานนายสําราญ ไปทางสาม

แยกถนนสายบานหนองตะไก-

ออยชาง

308,800 306,000 306,000 2,800

3 1. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานหนองพะเนียด หมูที่ 3 

สายไปทางบานนายเวียง รอด

สวัสดิ์

308,800 307,000 307,000 1,800

4 1. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานทาเนิน หมูที่ 4 ซอยบาน

นายพลาญชัย ไพราม

281,800 280,000 280,000 1,800

5 1. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานหนองปรือ หมูที่ 5 รอบ

สระน้ําในหมูบาน

315,900 315,000 315,000 900

6 1. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานหวยโจด หมูที่ 6 ซอยหลัง

โรงเรียน

308,800 307,000 307,000 1,800

7 1. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานหนองตะไก หมูที่ 7 (ตอ

จากงบป 59) ถึงบานหวยแคน

308,800 307,000 307,000 1,800

8 1. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานหวยแคน หมูที่ 8 จาก

บานหวยแคน ไปคุมสวนผัก 

บานทาเนิน

309,300 307,000 307,000 2,300

9 1. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานดอนฆาเสือ หมูที่ 9 รอบ

สระหนองสะแบง (ตอจากงบป

 59)

309,300 307,000 307,000 2,300

10 1. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานสระครก หมูที่ 10 จาก

ถนนสายประปาหมูบาน ถึง

หนาบานนายสํารวม คงคานอย

309,300 307,000 307,000 2,300

11 1. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการซอมสรางถนน คสล. 

บานน้ําออม หมูที่ 11 รอบ

สระน้ําออม

309,300 308,000 308,000 1,300

    รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนาม

ในสัญญา มีดังนี้



ลําดับ ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน

งบตาม

ขอบัญญัต/ิเทศ

บัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ

12 1. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานหันเกา หมูที่ 12 จากศาล

ปูตาไปหนาวัดบานหันเกา

157,300 156,000 156,000 1,300

13 1. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณคุมนอยหนองตะลุมปุก

430,000 428,000 428,000 2,000

14 1. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานหนองแวงเนินสวัสดิ์ หมูที่

 14 สายรอบหมูบาน ดานทิศ

ตะวันตก

340,000 338,000 338,000 2,000

15 2. ยุทธศาสตร

ดานการบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดี

โครงการสงเสริมบทบาทการมี

สวนรวมภาคประชาชน อบต.

บัวใหญ

30,000 17,850 17,850 12,150

16 2. ยุทธศาสตร

ดานการบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดี

โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดู

งานของผูมีสวนเกี่ยวของใน

การพัฒนาทองถิ่น

150,000 142,100 142,100 7,900

17 2. ยุทธศาสตร

ดานการบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดี

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน

396,200 396,064 392,814 136

18 2. ยุทธศาสตร

ดานการบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดี

โครงการ อปท. ตนแบบ

จัดการน้ําตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ํา

ใตดิน)

70,000 7,065 7,065 62,935

19 2. ยุทธศาสตร

ดานการบริหาร

จัดการบานเมือง

ที่ดี

โครงการอุดหนุนศูนย

ปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอบัวใหญ จังหวัด

นครราชสีมา

20,000 20,000 20,000 0

20 3. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

สังคม

โครงการฝกอบรมสงเสริม

อาชีพในพื้นที่ตําบลบัวใหญ

30,000 13,620 13,620 16,380

21 3. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

สังคม

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 9,500,000 8,640,300 8,640,300 859,700

22 3. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

สังคม

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,000,000 2,236,200 2,236,200 763,800

23 3. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

สังคม

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 60,000 42,000 42,000 18,000



ลําดับ ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน

งบตาม

ขอบัญญัต/ิเทศ

บัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ

24 4. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

การศึกษา

โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา

556,560 385,010 385,010 171,550

25 4. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

การศึกษา

อุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

ในเขตตําบลบัวใหญ

1,370,000 1,370,000 1,370,000 0

26 4. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

การศึกษา

คาอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) 797,015 668,446.52 604,236.50 128,568.48

27 4. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

การศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

20,000 18,815 18,815 1,185

28 4. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

การศึกษา

อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบล

บัวใหญ

150,000 150,000 150,000 0

29 4. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

การศึกษา

อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบล

บัวใหญ

150,000 150,000 150,000 0

30 6. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

สาธารณสุข

โครงการรณรงคปองกันโรค

ไขเลือดออก ประจําป 2564

200,000 158,662 158,662 41,338

31 6. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

สาธารณสุข

โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา

 ประจําป 2564 (สัตวปลอด

โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบา)

100,000 71,100 71,100 28,900

32 6. ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

สาธารณสุข

โครงการอุดหนุน สําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทาง 

โครงการพระราชดําริ ดาน

สาธารณสุข

280,000 280,000 280,000 0

33 7. ยุทธศาสตร

ดานการ

พัฒนาการ

ทองเที่ยว ศาสนา

 วัฒนธรรม

ประเพณี และกีฬา

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย

พัฒนากีฬาตําบลบัวใหญ

70,000 70,000 70,000 0

34 7. ยุทธศาสตร

ดานการ

พัฒนาการ

ทองเที่ยว ศาสนา

 วัฒนธรรม

ประเพณี และกีฬา

โครงการจัดแขงขันกีฬาตาน

ภัยยาเสพติด

140,000 54,490 54,490 85,510

35 9. ยุทธศาสตร

ดานการรักษา

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล

ตางๆ

40,000 26,160 26,160 13,840



ลําดับ ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน

งบตาม

ขอบัญญัต/ิเทศ

บัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ

36 9. ยุทธศาสตร

ดานการรักษา

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

โครงการทําแนวปองกันไฟ 

เพื่อปองกันอัคคีภัย

30,000 29,200 29,200 800

37 9. ยุทธศาสตร

ดานการรักษา

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

โครงการกําจัดผักตบชวา และ

วัชพืชในแหลงน้ํา

30,000 30,000 30,000 0



จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

585 503,917,100 14 4,305,300 14 4,280,000 14 4,280,000

2. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี

39 4,820,000 15 885,100 5 583,079 5 579,829

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 60 20,515,000 13 12,623,500 4 10,932,120 4 10,932,120

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 35 6,298,000 13 3,144,575 6 2,742,271.52 6 2,678,061.50

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร
13 340,000 5 93,000 0 0 0 0

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข
44 5,995,000 5 650,000 3 509,762.20 3 509,762.20

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการ

ทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 

และกีฬา

22 1,190,000 6 287,900 2 124,490 2 124,490

8. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษธรรมชาติ

 และสิ่งแวดลอม

16 2,200,000 2 8,000 0 0 0 0

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

20 1,730,000 9 100,000 3 85,360 3 85,360

รวม 834 547,005,100 82 22,097,375 37 19,257,082.72 37 19,189,622.70

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2564

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

แผนการดําเนินการ

ทั้งหมด
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ



ช. ผลการดําเนินงาน

(นายชินกฤต  นรมาตร)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ

ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ

     องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2564 ในเขตพื้นที่ โดยไดรับ

ความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบ

ผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้

    อปท. ใสขอมูลผลการดําเนินการ เชน แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถาย ผลการสํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชน หรือ ขอมูลผลการดําเนินงานดานอื่น ๆ

    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอตวามคิดเห็น

หรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขอองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญทราบ เพื่อจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและ

ปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป

    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

        ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564

     ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

     งบประมาณที่ไดรับการอุดหนุนไมเพียงพอ การแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและความยากจนเปนงานที่ตองอาศัยความ

รวมมือจากหลายๆ สวนที่ตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ คอนขางมากทําใหการ

ดําเนินงานไมคลองตัวเกิดความลาชาในการทํางานประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย การแกไขปญหาดานสังคมและการ

สาธารณสุขเปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆ สวนที่ตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาดาน

การเมือง การบริการ เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆ สวนที่ตองประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ การ

พัฒนาดานการเมือง การบริหาร เปนงานที่ตองอาศัยจิตสํานึก เกี่ยวกับการใชดุลพินิจ

สวนบุคคล จึงเปนงานที่คอนขางจะคาดเดาผลงานไดยาก ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีในหนวยงานที่

เกี่ยวของ และจากการพัฒนาทองถิ่นที่ผานมาพบวาโครงการสวนใหญเนนหนักไปในเรื่องของโครงสรางพื้นฐานซึ่งเปนเรื่อง

ใกลตัวของประชาชน ในขณะที่วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญคือ “ตําบลทองเที่ยวเชิงนิเวศควบคูกับการ

พัฒนาอยางยั่งยืน” แตโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวยังไมครบถวนและชัดเจน ควรสอดแทรกความรู

ความเขาใจในการประชุมประชาคมทองถิ่น เพื่อใหเห็นความสําคัญของการพัฒนาดานอื่น ๆ ควบคูกันไป และนําไปสูการ

บรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว โครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการแลวและไมบรรลุวัตถุประสงค หรือดําเนินการแลวประชาชน

ไมไดรับประโยชนอยางแทจริง เชน การกอสรางสิ่งปลูกสรางตาง ๆ อาจปรับเปลี่ยนการใชประโยชนโดยสอบถามจากการ

ประชุมประชาคมทองถิ่น เพื่อใหงบประมาณที่ใชไปไดเกิดประโยชนอยางแทจริง โครงการฝกอาชีพที่ไดจัดทําใหกับ

ประชาชน แตไมมีการนําไปตอยอดสรางงานสรางรายได ผูที่เกี่ยวของควรพบปะพูดคุยกับกลุมเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค 

หรืออาจใหประชาชนรวมกลุมเพื่อเสนอขอรับการฝกอาชีพที่ตองการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นชวยเหลือในการเปน

ที่ปรึกษากลุมและการหาตลาดรองรับสินคาที่ผลิต อาจเปนแนวทางหนึ่งที่จะทําใหกลุมอาชีพดังกลาวมีความเขมแข็งมาก

ยิ่งขึ้น
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