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ค าน า 
 

          เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ภายในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ท าให้
การด าเนินงานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลต่อไป 

  

  คณะผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการต่างๆ ที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานของเทศบาล
เมืองบัวใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานประสานงาน
และติดตามประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ส าเร็จได้ด้วยดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ท า
ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ คณะผู้บริหารและคณะผู้ จัดท าแผนการด าเนินงานของ
เทศบาลเมืองบัวใหญ่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง   
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1   ส่วนที่ 1                                           
บทน า 

 
1.1 บทน า 
   เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตาม
ระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม
แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และตาม
ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น”   

  

ดังนั้น เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และเพ่ือให้มีแนวทางในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน เทศบาลเมืองบัวใหญ่จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ขึ้น   
 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
(1)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองบวัใหญ่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(2)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของเทศบาลเมือง          
บัวใหญ่ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(3)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 
 
 

/1.3 ขั้นตอนการ... 
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1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   

 
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการด าเนนิงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 
สรุปแนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน ได้ดังนี้ 
 1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan) 
2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดง                      
   การด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 
 
 
 
 
 
 

/ขั้นตอนการจัดท า.... 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนนิงาน 

 
ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการฯ 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมภิาค  

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ  

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าให้ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายจริงในแต่ละปี 
2. ท าให้สามารถบริหารเวลาในการด าเนินโครงการของทุกส่วนงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่           
ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
3. มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลโครงการซึ่งได้รับการอนุมัติตามงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2564 
4. สามารถน ามาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณในปี
นั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง 

 

 

 
 

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

 
 
 
 



 

 
 
 

ส่วนที่  2   
 

          บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม (ผด.01) 
         บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 

 การจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาของ เทศบาล 
เมืองบัวใหญ่ โดยประกอบด้วย 
 
 2.1 สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม  (แบบ ผด.01) 
   แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็น 
ร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด 
   การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงานให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวน
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบเมื่อลงแต่ละ
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  
   การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมดและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ     
 
  2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)  
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ/พ้ืนที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง   
   
 
 

****************************************** 
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน ร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์ท่ี  1  ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 1.80 11,236,200 22.42
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.90 70,000 0.14

รวม 3 2.70 11,306,200 22.56
  

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ   
2.1 แผนงานการศึกษา 21 18.92 19,421,000 38.76

รวม 21 18.92 19,421,000 38.76

ยุทธศำสตร์ท่ี 3  กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร     
3.1 แผนงานการเกษตร     3 2.70 120,000 0.24

รวม 3 2.70 120,000 0.24

 - อ ำเภอบัวใหญ่
 - ส่วนรำชกำรเทศบำล

บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองบัวใหญ่  อ ำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครรำชสีมำ

หน่วยด ำเนินกำรยุทธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ



7

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน ร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม
4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์           7 6.31 700,000 1.40
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 2.70 470,000 0.94

รวม 10 9.01 1,170,000 2.34

ยุทธศำสตร์ท่ี 5  กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข  
5.1 แผนงานสาธารณสุข 11 9.91 1,387,800 2.77

รวม 11 9.91 1,387,800 2.77

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน      
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 6 5.41 4,570,576 9.12
6.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 4 3.60 3,466,000 6.92
6.3 แผนงานการพานิชย์ 2 1.80 1,730,000 3.45

รวม 12 10.81 9,766,576 19.49

ส่วนรำชกำรเทศบำล

เทศบำลเมืองบัวใหญ่  อ ำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครรำชสีมำ

บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ

ยุทธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ หน่วยด ำเนินกำร

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน ร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์ท่ี 7 ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬำ     
7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 19 17.12 3,467,000 6.92

รวม 19 17.12 3,467,000 6.92

ยุทธศำสตร์ท่ี 8  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี      
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 21 18.92 1,520,000 3.03

รวม 21 18.92 1,520,000 3.03

ยุทธศำสตร์ท่ี 9 ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 5.41 1,800,000 3.59

รวม 6 5.41 1,800,000 3.59

ยุทธศำสตร์ท่ี 10 ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม   
10.1 แผนงานสาธารณสุข 5 4.50 150,000 0.30

รวม 5 4.50 150,000 0.30
รวมท้ังส้ิน 111 100.00 50,108,576 100.00

ยุทธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ

ส่วนรำชกำรเทศบำล

หน่วยด ำเนินกำร

เทศบำลเมืองบัวใหญ่  อ ำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครรำชสีมำ

บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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1 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าบึงบัวใหญ่ ท้าการขุดลอกบึงบัวใหญ่ (ฝ่ังด้านตะวันตก) 9,800,000 ชุมชน กองช่าง เงินอุดหนุน
(ด้านทิศตะวันตก) ส่วนท่ีเหลือ ส่วนท่ีเหลือ ขนาดพื นท่ีไม่น้อยกว่า บ้านจาน

97,000 ตารางเมตร ปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 194,000 ลูกบาศก์เมตร 
ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร

2 โครงการขุดลอกล้าห้วยใหญ่ ท้าการขุดลอกขนาดพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,436,200 ชุมชน อ้าเภอบัวใหญ่ เงินอุดหนุน
ช่วงจากเขตทางรถไฟ 11,500 ตารางเมตร หรือปริมาณ บ้านจาน
(สายนครราชสีมา) ถึงบึงบัวใหญ่ ดินขุดไม่น้อยกว่า 28,750 

ลูกบาศก์เมตร ขุดลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร

ผด.02

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ้าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด้าริ
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พื นท่ี หน่วยด้าเนินการ
งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564
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1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ เพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับหลัก 70,000 ชุมชนในเขต กองสวัสดิการ 238
ยกระดับชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ เทศบาล สังคม

เมืองบัวใหญ่

ผด.02

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ
งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี)

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

1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
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  2.1  แผนงานการศึกษา  

1 โครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร 115,200 กองการศึกษา กองการศึกษา 180
เคร่ืองถ่ายเอกสาร กองการศึกษา จ านวน 3 เคร่ือง ร.ร.ในสังกัด
และโรงเรียนท้ัง 3 โรงเรียน

2 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่พนักงานครู บุคลากร 30,000 ตามท่ีก าหนด กองการศึกษา 196
  ทางการศึกษา ผู้ท าคุณประโยชน์ให้ท้องถ่ิน

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้านเพ่ือสร้าง
ขวัญก าลังใจ

3 โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมวันไหว้ครู 30,000 ร.ร.ในสังกัด กองการศึกษา 184
และสนับสนุนทุนการศึกษา และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

ท้ัง 3  โรงเรียน

ผด.02

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาการศึกษา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ

งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี)
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  2.1  แผนงานการศึกษา  

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 50,000 ตามท่ีก าหนด กองการศึกษา 184
คณะกรรมการสถานศึกษา อบรมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  โดยมี    
ข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัด ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าอาหารว่าง

 คณะกรรมการการศึกษา และ เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ 
ผู้เก่ียวข้อง

  
5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูจ้างสอน 720,000 ร.ร.ในสังกัด กองการศึกษา 185

ด้านต่าง ๆ การสอนซ่อมเสริม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการสอนซ่อมเสริม
และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และพัฒนาคุณภาพนักเรียน
      

6 โครงการมหกรรมการศึกษาท้องถ่ิน ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุในการตกแต่ง 120,000 ตามท่ีก าหนด กองการศึกษา 185
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้านนิทรรศการ เช่น สี แปรงทาสี กระดาษ
และระดับประเทศ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ค่าของขวัญของรางวัล
 ครู นักเรียนท่ีชนะการประกวด แข่งขัน    

ค่าจ้างเหมารถถ ค่าน้ ามัน ค่าเบ้ียเล้ียง
ค่าท่ีพัก เจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ
และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น

ผด.02

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ

งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี) ก.ย.
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  2.1  แผนงานการศึกษา  

7 โครงการส่งเสริมการประกัน ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุจัดท าเอกสารและ 5,000 ร.ร.ในสังกัด กองการศึกษา 186
คุณภาพสถานศึกษา บริการ ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน  

ค่าอาหารว่าง เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร
ค่าวัสดุ ค่าบริการและอืน ๆ ท่ีจ าเป็น

8 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น 50,000 ตามท่ีก าหนด กองการศึกษา 186
พนักงานครูเทศบาล ผู้บริหาร ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าอาหารว่าง เคร่ืองด่ืม
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าเช่าท่ีพัก
คณะกรรมการสถานศึกษา ค่าจ้างเหมารถ ค่าน  ามัน และอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น
และผู้เก่ียวข้อง

9 โครงการประชุมคณะกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิชาการ 6,000 ตามท่ีก าหนด กองการศึกษา 195
พัฒนางานวิชาการ เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์พนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษา  ค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

ผด.02

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พื นท่ี หน่วยด าเนินการ
งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ค.
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  2.1  แผนงานการศึกษา  

10 ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร ส าหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ ซ่อมแซม 450,000 ร.ร.ในสังกัด กองการศึกษา 189
 ประกอบ (เงินอุดหนุน) อาคารเรียนและอาคารประกอบ

โรงเรียนเทศบาล 1, 2 และ 3

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี
การบริหารสถานศึกษาส าหรับ  - ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 50,400 ตามท่ีก าหนด กองการศึกษา 181
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา  - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 150,000 181
ของท้องถ่ิน (เงินอุดหนุน) ในโรงเรียน    

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ ปรับปรุง 300,000 181
ห้องสมุดโรงเรียน    
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร 60,000   181

 สถานศึกษา    
 - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกัน 57,000 181
ยาเสพติดในสถานศึกษา    
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา  240,000 181
ข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด
 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม 150,000 181
รักการอ่านในสถานศึกษา

ผด.02

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564
พ้ืนท่ี

งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยด าเนินการ
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  2.1  แผนงานการศึกษา  

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา 750,000 181
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถ่ิน (SBMLD)
 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด 300,000 181
กระบวนการเรียนการสอน การบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 - ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกัน 200,000 181
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา 22,000 181
"การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาปฐมวัยของ อปท.
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561"
 - ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา 154,000 182
"การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ อปท.
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561"

ผด.02

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ
งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี)

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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  2.1  แผนงานการศึกษา  

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับ 15,000 182
คุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมิน
การศึกษาทางไกล Digital Life Box for
NEW DLTV
 - ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้าง 24,000 182
คุณธรรมจริยธรมในสถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตร 44,000 182
สถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวช้ีวัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 - ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 80,000 182
เพ่ือจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปรับปรุงใหม่
 - ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 30,000 182
"การจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. 2560"
 - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 4,500 182
บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานด้านกิจกรรมเด็ก กีฬา
และนันทนาการ

12 โครงการปรับปรุง/ทบทวน จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษา เพ่ือปรับปรุง 20,000 ตามท่ีก าหนด กองการศึกษา 196
แผนพัฒนาการศึกษา และทบทวนเพ่ิมเติม แผนพัฒนาการศึกษา

เพ่ือให้สอดคล้องกับปัจจุบัน

ผด.02

ก.ค. ส.ค.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ย.
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  2.1  แผนงานการศึกษา  

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 6,393,200 ร.ร.ในสังกัด กองการศึกษา 181
 ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล  - ค่าหนังสือเรียน     

จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  - ค่าอุปกรณ์การเรียน
(เงินอุดหนุน)  - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

 - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

14 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ให้นักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา  684,000 ร.ร.ในสังกัด กองการศึกษา 182
ศึกษาของท้องถ่ิน (ค่าปัจจัยพ้ืนฐาน และระดับมัธยมศึกษา 
ส าหรับนักเรียนยากจน)
(เงินอุดหนุน)

15 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็ก 4,596,000 ร.ร.ในสังกัด กองการศึกษา 187
ส าหรับเด็กปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 ระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีท่ี 6
(เงินอุดหนุน)

16 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ได้รับการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็ก 2,201,700 ร.ร.ในสังกัด กองการศึกษา 187
ระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 ระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีท่ี 6
(เงินอุดหนุน)

ผด.02

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

มี.ค. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ

งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มิ.ย. ก.ค.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาการศึกษา
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  2.1  แผนงานการศึกษา  

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 672,000 ศูนย์เยาวชน กองการศึกษา 177
อาคารอเนกประสงค์ เช่น เปล่ียนบานเกล็ด เปล่ียนหลังคา
(ศูนย์เยาวชน โรงเรียนเทศบาล 2)

18 โครงการติดต้ังเหล็กดัดอาคารเรียน 3 ช้ัน ติดต้ังเหลักดัดอาคารเรียน 3 ช้ัน 143,000 ตามท่ีก าหนด กองการศึกษา 188
12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 
(โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง)

19 โครงการติดต้ังเหล็กดัดอาคารเรียน 4 ช้ัน ติดต้ังเหลักดัดอาคารเรียน 4 ช้ัน 170,000 ตามท่ีก าหนด กองการศึกษา 188
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 

20 โครงการติดต้ังเหล็กดัดอาคารเรียน 4 ช้ัน  ติดต้ังเหลักดัดอาคารเรียน 4 ช้ัน 170,000 ตามท่ีก าหนด กองการศึกษา 188
(โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง) โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 

21 โครงการปรับปรุงพ้ืนโรงอาหาร ปรับปรุงพ้ืนโรงอาหาร ปูกระเบ้ืองพ้ืนโรงอาหาร 164,000 ตามท่ีก าหนด กองการศึกษา 189
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)

ผด.02

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
ก.ย.

งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ
งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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1 โครงการปลูกต้นไม้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 50,000 ชุมชน กองช่าง 232
ภายในเขตเทศบาลใน ปลูกต้นไม้  เช่น ค่าพันธ์ุพืช ปุ๋ย ในเขต
วันต้นไม้ประจ าชาติ สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช เทศบาล

ดอกไม้ ธูป เทียน ค่ารับรอง น  า
น  าแข็ง ค่าโฆษณาและเผยแพร่
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีจ าเป็น

2 โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริม เพ่ือจัดนิทรรศการส่งเสริมสินค้า 20,000 ชุมชนในเขต กองสวัสดิการ 248
การผลิต การตลาดสินค้าและ และผลิตภัณฑ์ชุมชน เทศบาลเมือง สังคม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน บัวใหญ่

3 โครงการฝึกอาชีพระยะสั น เพ่ือจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั นให้กับ 50,000 ชุมชนในเขต กองสวัสดิการ 249
ผู้ว่างงาน เทศบาลเมือง สังคม

บัวใหญ่

ผด.02

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

มี.ค. เม.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พื นท่ี หน่วยด าเนินการ
งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี)

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

3.1 แผนงานการเกษตร
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1 โครงการจัดกิจกรรมกองทุนสวัสดิ เพ่ือจัดกิจกรรมกองทุนสวัสดิการ 50,000 กองทุนสวัสดิการ กองสวัสดิการ 215
การชุมชน ชุมชน ชุมชนเทศบาลเมือง สังคม

บัวใหญ่

2 โครงการจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต้านภัย เพ่ือจัดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด 10,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ 215
ยาเสพติดโลก เมืองบัวใหญ่ สังคม

3 โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและ เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาบทบาท 40,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ 216
ครอบครัว สตรีและครอบครัว เมืองบัวใหญ่ สังคม

4 โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ด้อย เพ่ือช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาส 100,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ 217
โอกาสทางสังคม ทางสังคม เมืองบัวใหญ่ สังคม

5 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพ่ือจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 50,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ 218
โรงเรียนผู้สูงอายุ เมืองบัวใหญ่ สังคม

6 โครงการสนับสนุนการป้องกันและ เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการ 50,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ 218
ปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เมืองบัวใหญ่ สังคม

7 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพ่ืออบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 400,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ 219
ผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแล เมืองบัวใหญ่ สังคม
ผู้สูงอายุ

ผด.02

หน่วยด าเนินการ
งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี)

ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564
4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พ้ืนท่ี
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม
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1 โครงการประชุมสัมมนาประจ า เพ่ือจัดประชุมประชาคมสร้างความ 20,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ 237
เดือนคณะกรรมการชุมชน สามัคคีปรองดอง เมืองบัวใหญ่ สังคม

2 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการ เพ่ือจัดการสรรหาคณะกรรมการ 50,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ 237
ชุมชน ชุมชน เมืองบัวใหญ่ สังคม

3 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษา เพ่ือจัดอบรมสัมมนาและศึกษา 400,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ 238
ดูงานคณะกรรมการชุมชน ดูงานคณะกรรมการชุมชน เมืองบัวใหญ่ สังคม

ผด.02

ปี พ.ศ. 2564
งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ

งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี)

ปี พ.ศ. 2563

พ.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.ต.ค.
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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  5.1  แผนงานสาธารณสุข  

1 โครงการควบคุมและป้องกัน - ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 200,000 เขตเทศบาลฯ กองสาธารณสุข 204
โรคไข้เลือดออก จ านวน 24 ชุมชน และส่ิงเวดล้อม

- โรงเรียน จ านวน 10 แห่ง
- วัด จ านวน 5 แห่ง

2 โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยไอคิวดี จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นและส่งเสริม 20,000 เขตเทศบาลฯ กองสาธารณสุข 205
พัฒนาการเด็ก และส่ิงเวดล้อม

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค สุนัขและแมวท่ีมีเจ้าของและไม่มี 87,000 เขตเทศบาลฯ กองสาธารณสุข 207
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เจ้าของในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ และส่ิงเวดล้อม
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง-
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

ผด.02

ปี พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ก.ค. ส.ค.

ปี พ.ศ. 2563

ก.ย.

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสาธารณสุข

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พ้ืนท่ี

เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

หน่วยด าเนินการ
งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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  5.1  แผนงานสาธารณสุข  

4 โครงการควบคุมจ านวนประชากร ท าหมันสุนัข-แมว จ านวน 100 ตัว 50,000 เขตเทศบาลฯ กองสาธารณสุข 209
สุนัข-แมว เพ่ือป้องกันและควบคุม และส่ิงเวดล้อม
โรคพิษสุนัขบ้า

5 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตัวแทนแต่ละครัวเรือนในชุมชน 153,800 เขตเทศบาลฯ กองสาธารณสุข 210
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ชุมชนละ 45 คน จ านวน 24 ชุมชน และส่ิงเวดล้อม
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

6 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ประชาชนในชุมชน ชุมชนละ 45 คน 155,000 เขตเทศบาลฯ กองสาธารณสุข 211
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า จ านวน 24 ชุมชน และส่ิงเวดล้อม
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

7 โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ เด็กอายุแรกเกิด - 6 ปี 30,000 เขตเทศบาลฯ กองสาธารณสุข 212
ในเด็กอายุแรกเกิด - 6 ปี จ านวน 500 คน และส่ิงเวดล้อม

8 โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและ ฝึกอบรมบุคลากรหรืออาสาสมัคร 20,000 เขตเทศบาลฯ กองสาธารณสุข 212
พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้าน ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และส่ิงเวดล้อม
โรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 15 คน

ผด.02

ปี พ.ศ. 2563

ก.ค.

ปี พ.ศ. 2564

พ.ค. มิ.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ
งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ส.ค. ก.ย.มี.ค. เม.ย.
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  5.1  แผนงานสาธารณสุข  

9 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน อบรมกลุ่มสตรีในชุมชน อายุระหว่าง 172,000 เขตเทศบาลฯ กองสาธารณสุข 213
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  25 - 70 ปี ชุมชนละ 45 คน และส่ิงเวดล้อม

จ านวน 24 ชุมชน

10 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม. อบรม อสม. จ านวน 180 คน 100,000 เขตเทศบาลฯ กองสาธารณสุข 213
และส่ิงเวดล้อม

11 โครงการอบรมศึกษาดูงานของ อสม. อบรมและศึกษาดูงาน อสม. 400,000 เขตเทศบาลฯ กองสาธารณสุข 214
จ านวน 1 คร้ัง/ปี และส่ิงเวดล้อม

ผด.02

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ
งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี)

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสาธารณสุข
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6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการขยายเขตแรงต ่า วิธีด่าเนินการ 76,193 ชุมชน กองช่าง 229
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ  -ปักเสา คอร.ขนาด 8 เมตร พร้อม หัวหนอง
บริเวณหัวหนองไปเสมาใหญ่  อุปกรณ์ประกอบ จ่านวน 3 ต้น
(ฝ่ังตรงข้ามสระปู่ตา)  -ปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร พร้อม

 อุปกรณ์ประกอบ จ่านวน 1 ต้น
 -พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด
 50 ตร.มม. จ่านวน 1 เส้น ระยะ
 ทาง 280 เมตร
 -พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด
 50 ตร.มม. จ่านวน 2 เส้น ระยะ
 ทาง 120 เมตร
 -ประกอบชุดยึดโย จ่านวน 2 ชุด

 -ล้อฟ้าแรงต ่า จ่านวน 2 ชุด
 -พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด
 25 ตร.มม. จ่านวน 1 เส้น ระยะ
 ทาง 120 เมตร
 -ติดต้ังชุดโคมLED 20 วัตต์ 2 ชุด
 -ล่อฟ้า จ่านวน 1 ชุด

ผด.02
แผนการด่าเนินงาน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ่าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที  1 การพัฒนาและเพิ มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ยุทธศาสตร์ที  6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                     

ล่าดับ
ที 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พ้ืนที 
ม.ค. ก.พ. ก.ย.มี.ค. เม.ย.

หน่วยด่าเนินการ
งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าที )

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564
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6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2 โครงการขยายเขตแรงต ่าพร้อมไฟฟ้า วิธีด่าเนินการ 201,926 ในเขต กองช่าง 229
สาธารณะบริเวณถนนเทศบาล 18  -ปักเสา คอร.ขนาด 8 เมตร พร้อม เทศบาลฯ
 ไปบ้านหญ้าคาสุดเขต  อุปกรณ์ประกอบ จ่านวน 14 ต้น

 -ปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร พร้อม
  อุปกรณ์ประกอบ จ่านวน 1 ต้น

 -พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด
 50 ตร.มม. จ่านวน 1 เส้น ระยะ
 ทาง 540 เมตร
 -ประกอบชุดยึดโย จ่านวน 6 ชุด
 -พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด
 25 ตร.มม. จ่านวน 1 เส้น ระยะ
 ทาง 540 เมตร
 -ติดต้ังชุดโคมLED 20 วัตต์ 2 ชุด
 -ล่อฟ้า จ่านวน 1 ชุด

ผด.02

ส.ค. ก.ย.เม.ย.

แผนการด่าเนินงาน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที  1 การพัฒนาและเพิ มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ่าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์ที  6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                     

ล่าดับ
ที 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พ้ืนที 
ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
หน่วยด่าเนินการ

งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าที )

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

3 โครงการขยายเขตแรงต ่า วิธีด่าเนินการ 82,457 ในเขต กองช่าง 229
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ  -ปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร พร้อม เทศบาลฯ
บริเวณถนนเทศบาล 10  อุปกรณ์ประกอบ จ่านวน 5 ต้น
ซอยสมถวิล  -พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด

 50 ตร.มม. จ่านวน 2 เส้น ระยะ
 ทาง 112 เมตร
 -ประกอบชุดยึดโย จ่านวน 2 ชุด

 -ล้อฟ้าแรงต ่า จ่านวน 1 ชุด
 -พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด
 25 ตร.มม. จ่านวน 1 เส้น ระยะ
 ทาง 112 เมตร

 -ติดต้ังชุดโคมLED 20 วัตต์ 4 ชุด
 -ล่อฟ้า จ่านวน 1 ชุด

ผด.02

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.มี.ค.

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณ พ้ืนที หน่วยด่าเนินการ

งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าที ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

แผนการด่าเนินงาน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ่าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที  1 การพัฒนาและเพิ มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์ที  6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                     

ล่าดับ
ที 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)
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6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า ก่อสร้างท่อระบายน ้า ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 1,823,000 เขตเทศบาลฯ กองสาธารณสุข 233
ถ.หัวหนอง 2 (ทั งสองฝ่ัง) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 504.00 เมตร และส่ิงแวดล้อม

บ่อพักน ้าทุกระยะ 10 เมตร พร้อมขยาย
ผิวจราจร หนา 0.15 เมตร ความกว้าง
1.20 เมตร หรือพื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 800
ตารางเมตร

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า ก่อสร้างท่อระบายน ้า ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 1,788,000 เขตเทศบาลฯ กองสาธารณสุข 233
ถ.บัวใหญ่ 2 (ทั งสองฝ่ัง) พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร ความยาวรวม และส่ิงแวดล้อม
จากแยก ถ.บัวใหญ่ 7 ถึง ไม่น้อยกว่า 307 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร
ถ.บัวใหญ่ 5 ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 1.20-3.40 ม.

หรือพื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร

6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า ก่อสร้างท่อระบายน ้า ค.ส.ล. Ø 0.30 ม. 599,000 เขตเทศบาลฯ กองสาธารณสุข 234
ถ.โคกสูง 3 (ทั งสองข้าง) พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร ความยาวรวม และส่ิงแวดล้อม

ไม่น้อยกว่า 151 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร
ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 1.70-2.80 ม.
หรือพื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 328 ตารางเมตร

ผด.02

ก.พ.

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ้าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม
ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

ธ.ค. ม.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน                                                                                                                                     

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พื นท่ี หน่วยด้าเนินการ
งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี)

ต.ค. พ.ย.
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6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ขนาดกว้าง 191,000 ชุมชน กองช่าง 246
ถนนหนองม่วง ๑ (ด้านข้างวัดหนองม่วง)  เฉล่ียน 1.35 - 1.90 เมตร หนา หนองม่วง

 0.15 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
 154.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
 236 ตารางเมตร

2 โครงการก่อสร้างขยาย  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร 281,000 ชุมชน กองช่าง 247
ผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนหนองขาม ๕  ค.ส.ล. ถนนหนองขาม 5 (ฝ่ังทิศ หนองขาม
(ฝ่ังทิศตะวันตก)  ตะวันตก) ขนาดกว้าง 0.09 - 1.50

 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว
 รวมไม่น้อยกว่า 295 เมตร หรือ
 พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 348 ตารางเมตร

 

ผด.02

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

ส.ค. ก.ย.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ธ.ค. ม.ค.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                     

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ
งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี)

ต.ค. พ.ย.
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6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 605,000 ชุมชน กองช่าง 247
ซอยไปล าห้วยใหญ่  กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านดอนขุน
บ้านดอนขุนสนิท  ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 204.00 สนิท
  เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 575

 ตารางเมตร และไหล่ทางลาดเอียง
 ดาดผิว ค.ส.ล. หนา 0.07 เมตร 
 กว้าง 1.20 เมตร ความยาวฝ่ังละ
 80.00 เมตร (ท้ังสองฝ่ัง) ความยาว
 รวมไม่น้อยกว่า 160.00 เมตร 
 หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 188.00 
 ตารางเมตร (ตามแบบขยาย) พร้อม
 ปรับปรุงบ่อพักเพ่ือการระบายน้ า
 จ านวน 7 บ่อ (ตามแบบขยาย)

ปี พ.ศ. 2564

ผด.02

เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                     

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ
งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี)

ต.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค. มิ.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2563

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
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6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4 โครงการก่อสร้างถนนสุรนารี 3  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนสุรนารี 3 2,389,000 ชุมชน กองช่าง 248
(ส่วนท่ีเหลือ)  (ส่วนท่ีเหลือ) เป็นถนน ค.ส.ล. กว้าง เมืองทอง
  6.00 - 7.00 หนา 0.15 เมตร

 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 420.00
เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 2,928
 ตารางเมตร และไหล่ทางหินกว้าง
 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (ท้ังสองฝ่ัง)

ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                     

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ
งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี)

ต.ค. พ.ย.

ปี พ.ศ. 2563

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ปี พ.ศ. 2564

ก.ย.ธ.ค. ม.ค.
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     6.3 แผนงานการพาณิชย์

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อเมน
ประปา ถนนเทศบาล 5 (ถนน
รถไฟ 1 ถึงถนนเทศบาล 9)

ก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปา ถนน
เทศบาล 5 จากจุดเช่ือมท่อเมนประปา 
ถนนรถไฟ 1 ถึงถนนเทศบาล 9 โดยใช้ท่อ 
พีวีซี ช้ัน 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150
 มม. (6 น้ิว)  ปากระฆังพร้อมแหวนยาง 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 585.00 เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เลขท่ี
 59/2563

1,120,000 เทศบาล
เมืองบัวใหญ่

กองการประปา 311

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อเมน
ประปา ถนนเทศบาล 2 (ถนน
รถไฟ 1 ถึงถนนเทศบาล 1)

ก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปา ถนน
เทศบาล 2 จากจุดเช่ือมท่อเมนประปา 
ถนนรถไฟ 1 ถึงถนนเทศบาล 1 โดยใช้ท่อ 
พีวีซี ช้ัน 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150
 มม. (6น้ิว) ปากระฆังพร้อมแหวนยาง  
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 218.00 เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เลขท่ี
 61/2563

610,000 เทศบาล
เมืองบัวใหญ่

กองการประปา 311

ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                     

ล าดับ
ท่ี ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ
งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

   7.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

1 โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน จัดหาวัสดุ 30,000 ร.ร.ในสังกัด กองการศึกษา 183
ในสังกัดเทศบาล อุปกรณ์การแข่งขันให้โรงเรียน

2 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา เข้าค่ายฝึกซ้อม จัดหา 300,000 ตามท่ีก าหนด กองการศึกษา 191
แห่งประเทศไทยระดับภาคฯ ชุดแข่งขัน และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
และระดับประเทศ  

3 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล จัดการแข่งขันกีฬา ได้แก่ฟุตบอล 7 คน 50,000 ตามท่ีก าหนด กองการศึกษา 191
 กรีฑา กีฬามหาสนุก และประกวดกองเชียร์

 
4 โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา 150,000 ตามท่ีก าหนด กองการศึกษา 192

บาสเกตบอล 

5 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา 1,060,000 หน้าสระใหญ่ กองการศึกษา 193
ประชาชน ดังน้ี การแข่งขันกีฬา"บัวใหญ่เกมส์" โดยจัดการ

แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ ฟุตซอล
และกีฬาชนิดอ่ืนๆ เป็นค่าโล่รางวัล เหรียญ-
รางวัล ถ้วยรางวัลพระราชทาน เกียรติบัตร
ค่าตอบแทนการแสดง เงินรางวัล ค่าตอบ-
แทนผู้ตัดสิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ผด.02

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

ก.ย.

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ
งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

   7.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

6 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ ส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนทีมเทศบาลเมือง 5,000 ตามท่ีก าหนด กองการศึกษา 197
แข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนท่ีจัดการ บัวใหญ่ เข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืน
แข่งขัน ท่ีจัดการแข่งขัน

7 โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาสากล การจัดนิทรรศการทางศาสนา การแข่งขัน 80,000 ตามท่ีก าหนด กองการศึกษา 242
 ตอบปัญหาธรรมะ การแข่งขันสวดมนต์หมู่

การจัดโรงทาน 

8 โครงการจัดงานประเพณีฉลองชัย ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 320,000 บริเวณ กองการศึกษา 242
ท้าวสุรนารี ประเพณีบัวไหม บัวใหญ่  ฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประเพณีบัวไหม หน้าสระใหญ่

บัวใหญ่    

9 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ 150,000 บริเวณ กองการศึกษา 243
 การแสดงดนตรี หน้าสระใหญ่

 
10 โครงการจัดงานประเพณีวันข้ึนปีใหม่ จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ติดป้าย 50,000 บริเวณ กองการศึกษา 243

 ประชาสัมพันธ์ อวยพรปีใหม่ หน้าสระใหญ่

ผด.02

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ
งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

   7.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

11 โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา การประกวดต้นเทียนพรรษาการประกวด 200,000 บริเวณ กองการศึกษา 244
 ขบวนแห่  การจัดนิทรรศการทางศาสนา หน้าสระใหญ่

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะการแข่งขัน 
สวดมนต์หมู่ฯ

12 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ การประกวดขบวนแห่ การประกวดก่อพระเจดีย์ 150,000 ตามท่ีก าหนด กองการศึกษา 244
  ทราย การรดน  าด าหัวผ้สูงอายุ การประกวด  

นางสงกรานต์  การแข่งขันกีฬาพื นเมือง

13 โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีต่างๆ ส าหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนในการจัด 422,000 ตามท่ีก าหนด กองการศึกษา 245
 กิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ท่ีทางเทศบาล

จัดขึ น เพ่ือร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามให้คงอยู่สืบไป

14 โครงการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนและ จัดแข่งขันกีฬาแบดมินตัน เยาวชน ประชาชน 70,000 ตามท่ีก าหนด กองการศึกษา 192
ประชาชน จ านวน 1 ครั ง/ ปี

ผด.02

ปี พ.ศ. 2564ปี พ.ศ. 2563
งบประมาณ พื นท่ี หน่วยด าเนินการ

งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)

ส.ค. ก.ย.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

   7.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

15 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล จ านวน 1 คร้ัง/ปี 100,000 ตามท่ีก าหนด กองการศึกษา 193
"บัวใหญ่คัพ"

16 โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จัดกิจกรรมสรรหาเยาวชนดีเด่น การแข่งขัน 50,000 ตามท่ีก าหนด กองการศึกษา 194
 ทางวิชาการและการแสดงบนเวที     

17 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ การแสดงของ 100,000 ตามท่ีก าหนด กองการศึกษา 213
นักเรียน มอบของขวัญแก่เด็กท่ีมาร่วมงาน 
การจ้างเคร่ืองเล่นให้เด็ก     

18 โครงการนันทนาการเพ่ือเยาวชน จัดการประกวดแอโรบิคด๊านซ์ กิจกรรม 150,000 ตามท่ีก าหนด กองการศึกษา 195
ประชาชน นันทนการต่างๆ ค่าถ้วยรางวัล  โล่รางวัล

เหรียญรางวัล  เกียรติบัตร ค่าเช่าเวที     
เคร่ืองเสียง ค่าน้ าด่ืม เงินรางวัล ฯลฯ

19 โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็ก เพ่ือจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 30,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ 241
และเยาวชน เทศบาลเมืองบัวใหญ่ เมืองบัวใหญ่ สังคม

ผด.02

เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม
ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ

งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1 โครงการจัดงานวันปิยมหาราช จัดงานปิยมหาราช (23 ต.ค.) 80,000 หน้าท่ีว่าการ ส านักปลัด 134
จ านวน  1  คร้ัง อ าเภอ เทศบาล

2 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา 150,000 หน้าท่ีว่าการ ส านักปลัด 131
จ านวน  1  คร้ัง อ าเภอ เทศบาล

และสระใหญ่

3 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดงานวัน 12 สิงหา 150,000 หน้าท่ีว่าการ ส านักปลัด 131
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินี จ านวน  1  คร้ัง อ าเภอ เทศบาล
นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสระใหญ่

  
4 โครงการจัดงานวันเทศบาล จัดงานวันเทศบาล จ านวน 1 คร้ัง 30,000 ภายในเขตฯ ส านักปลัด 136

24 เมษายน เทศบาล

๕ โครงการจัดงานต่างๆ ทางศาสนา จัดงานทางศาสนา และการจัดงานอ่ืนๆ 30,000 ภายในเขตฯ ส านักปลัด 130
เทศบาล

ผด.02

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. พ.ค. มิ.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ
ก.ค.

งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี)

ต.ค. ส.ค. ก.ย.ก.พ. มี.ค. เม.ย.

เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

6 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ วันท่ี 4 ก.ค. 20,000 หน้าท่ีว่าการ ส านักปลัด 133
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา จ านวน  1  คร้ัง อ าเภอ เทศบาล
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ (4 ก.ค.) และสระใหญ่

7 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดงานเฉลิมพระเกียรติ วันท่ี 28 ก.ค. 200,000 หน้าท่ีว่าการ ส านักปลัด 132
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี จ านวน  1  คร้ัง อ าเภอ เทศบาล
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ (28 ก.ค.) และสระใหญ่

8 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ วันท่ี 2 เม.ย. 20,000 หน้าท่ีว่าการ ส านักปลัด 133
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ จ านวน  1  คร้ัง อ าเภอ เทศบาล
พระเทพรัตนราชสุดาฯ (2 เม.ย.) และสระใหญ่

  
9 โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต จัดงานวันคล้ายวันสวรรคต วันท่ี 13 ต.ค. 100,000 หน้าท่ีว่าการ ส านักปลัด 134

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร จ านวน  1  คร้ัง อ าเภอ เทศบาล
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ และสระใหญ่

10 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี 3 มิ.ย. 150,000 หน้าท่ีว่าการ ส านักปลัด 135
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ อ าเภอ เทศบาล
พระบรมราชินี (3 มิ.ย.) และสระใหญ่

11 โครงการวันท้องถ่ินไทย จัดงานวันท้องถ่ินไทย วันท่ี 18 มี.ค. 20,000 หน้าท่ีว่าการ ส านักปลัด 140
จ านวน  1  คร้ัง อ าเภอ เทศบาล

และสระใหญ่

ผด.02

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ล าดับ
ท่ี

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) หน่วยด าเนินการ
งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี) ส.ค. ก.ย.มิ.ย. ก.ค.



39
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

12 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน 500,000 เทศบาล ส านักปลัด 139
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน เมืองบัวใหญ่ เทศบาล

13 โครงการฝึกอบรมและสัมมนา เพ่ือจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 200,000 ตามท่ีก าหนด ส านักปลัด 138
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานและลูกจ้างเทศบาล เทศบาล

14 โครงการฝึกอบรมศีลธรรม คุณธรรม เพ่ือจัดท าโครงการอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 30,000 ตามท่ีก าหนด ส านักปลัด 139
จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและ เทศบาล

ลูกจ้างเทศบาล

15 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ เพ่ือจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับ 30,000 ตามท่ีก าหนด ส านักปลัด 137
เก่ียวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน อปท. เทศบาล
ของประชาชนใน อปท.

ผด.02

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ

งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี) ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

เม.ย.
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

16 โครงการอบรมสัมมนาการมีส่วนร่วมของ เพ่ือจัดโครงการอบรมสัมมนาการมีส่วนร่วมของ อปท. 30,000 ตามท่ีก าหนด ส านักปลัด 135
อปท. ในการป้องกันทุจริต ในการป้องกันการทุจริต เทศบาล

17 โครงการเสริมสร้างความสามัคคี เพ่ือจัดโครงการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของ 30,000 ตามท่ีก าหนด ส านักปลัด 140
ปรองดองของประชาชนในเขตเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาล 24 ชุมชน เทศบาล
24 ชุมชน

18 โครงการจัดท าแผนพัฒนา ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาฯ 80,000 เทศบาล กองวิชาการ 148
และติดตามประเมินผลแผน และติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เมืองบัวใหญ่ และแผนงาน
พัฒนาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดท าแผนฯ พ.ศ.2548

19 โครงการอบรมทบทวนแผนชุมชน จัดการอบรมและจัดท าแผนชุมชนท้ัง 24 ชุมชน 10,000 เทศบาล กองวิชาการ 149
เมืองบัวใหญ่ และแผนงาน

พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ
งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี) ต.ค.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ
ท่ี

ปี พ.ศ. 2563

ส.ค. ก.ย.

ปี พ.ศ. 2564

ผด.02

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.พ.ย. ธ.ค.
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ

ม.ค. ก.พ.
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

20 โครงการออกส ารวจข้อมูลเพ่ือใช้ในการ  - เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้และสามารถ 50,000 ภายในเขต งานผล 154
จัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถ่ิน จัดเก็บภาษีต่างๆ ได้ครบถ้วนถูกต้อง เทศบาล ประโยชน์ฯ
 และเป็นธรรม กองคลัง

 - เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เข้าใจในการช าระภาษีทุกประเภท

21 โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ  - เพ่ือปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือบริหาร 50,000 กองคลัง งานแผนท่ี 153
ข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัดการทะเบียนทรัพย์สินท่ีสามารถรองรับ ภาษีและ
เพ่ือรองรับ พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและ ข้อมูลทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติภาษี ทะเบียน
ส่ิงปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ทรัพย์สิน

 - เพ่ือให้เทศบาลเมืองบัวใหญ่สามารถน า กองคลัง
ข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเดิม
ไปใช้ในการจัดการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ
งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี) พ.ย. ธ.ค.

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

ม.ค. ก.พ. มี.ค.ต.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม
ส.ค.

ผด.02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ท่ี 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 30,000 เทศบาล งานเทศกิจ 159
การพัฒนาศักยภาพสร้างจิตส านึก ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เมืองบัวใหญ่ ส านักปลัดฯ
และพฤติกรรมการป้องกันและลด ท้ัง 3 โรงเรียน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า
อุบัติเหตุทางถนน พนักงานจ้างและประชาชนในเขตเทศบาล

2 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ เพ่ือด าเนินการตามแผนมาตรการลดอุบัติเหตุ 40,000 เทศบาล งานเทศกิจ 159
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางถนนและจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ เมืองบัวใหญ่ ส านักปลัดฯ

ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

3 โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร. เพ่ือฝึกอบรม อปพร.เป็นก าลังสนับสนุน 200,000 เทศบาล งานป้องกันฯ 165
ช่วยเหลือด้านการป้องกันและ เมืองบัวใหญ่ ส านักปลัดฯ
บรรเทาสาธารณภัยของท้องถ่ิน

4 โครงการจัดกิจกรรม อปพร. เพ่ือให้สมาชิก อปพร.ร่วมกิจกรรม 10,000 เทศบาล งานป้องกันฯ 166
 1) กิจกรรมวัน อปพร. เมืองบัวใหญ่ ส านักปลัดฯ
 2) กิจกรรมวันแม่ 12  สิงหาคม
 3) กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม
 4) ออกตรวจป้องกันอัคคีภัย
ช่วงเทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน
 5) กิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ 

ก.ย.มี.ค. เม.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ
งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. มิ.ย.

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

ผด.02

ก.ค. ส.ค.
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ท่ี 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

5 โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกเฉพาะกิจ เพ่ือซ่อมแซมรถบันไดดับเพลิง 1,500,000 เทศบาล งานป้องกันฯ 170
(รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ เมืองบัวใหญ่ ส านักปลัดฯ
89-3759 นครราชสีมา

6 โครงการอุดหนุนปฏิบัติการร่วม เพ่ือเป็นเงินอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการ 20,000 เทศบาล งานป้องกันฯ 171
ในการช่วยเหลือประชาชนของ ร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เมืองบัวใหญ่ ส านักปลัดฯ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีฉุกเฉิน ในด้านการด ารงชีพ 

ด้านการสังคมสงเคราะห์ ด้านการแพทย์ฯ
ด้านการเกษตร ด้านบรรเทาสาธารณภัย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ผด.02

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

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ
งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี) ก.ค.
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1 โครงการผลิตน ้าหมักอินทรีย์ น ้าหมักอินทรีย์ชีวภาพ จ้านวน 50,000 เขตเทศบาลฯ กองสาธารณสุข 205
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 24,000 ลิตร/ปี และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการเฝ้าระวังตรวจสอบประสิทธิภาพ ตรวจค่ามาตรฐานน ้าทิ ง 20,000 เขตเทศบาลฯ กองสาธารณสุข 206
ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม จ้านวน 4  ครั ง/ปี และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการรณรงค์บัวใหญ่ร่วมใจ 1. จัดอบรมประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า 10,000 เขตเทศบาลฯ กองสาธารณสุข 206
ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม 2. รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้าง และส่ิงแวดล้อม

ความตระหนักถึงอันตรายจากพลาสติกและ
โฟม ใน ตลาดสด 3 แห่ง และห้างร้านต่างๆ
3. จัดท้าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงไร้สาย แผ่นพับ ฯ

4 โครงการอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก 1. เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก 20,000 เขตเทศบาลฯ กองสาธารณสุข 208
2. แต่งตั งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน และส่ิงแวดล้อม
อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลกระดับท้องถ่ิน
3. กิจกรรมท้าความสะอาดเก็บขยะตามถนน
สาธารณะ

ผด.02

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

10.1 แผนงานสาธารณสุข

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ้าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มิ.ย. ก.ค.
ล้าดับ

ท่ี ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค.
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พื นท่ี หน่วยด้าเนินการ

งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี) ต.ค. ม.ค. ก.พ.
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5 โครงการสร้างจิตส านึกและ 1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้แก่กลุ่ม 50,000 เขตเทศบาลฯ กองสาธารณสุข 207
ความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อม เป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการ นักเรียน และส่ิงแวดล้อม

ประชาชน อสม. ผู้น าชุมชน พนักงานรักษา
ความสะอาด และอ่ืนๆในเขตเทศบาลฯ
จ านวน 50 คน
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึกด้าน
ความสะอาด จ านวน 2 คร้ัง
3. จัดกิจกรรมประกวด "ชุมชนสุดยอด 
น่าอยู่ น่ามอง" ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม

ผด.02

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ย.

ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
10.1 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต) งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ
งบประมาณ
รายจ่าย 
(หน้าท่ี)

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




