
 

 
 
                  

แผนดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

 
 
 

เทศบาลตําบลบานบัว 
อําเภอเมือง จังหวัดบรุีรมัย 

 
 



 
 

คํานํา 
 

เนื่องดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 
๒๕๔๘  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามหมวด  ๕  ขอ  ๒๖  
การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวย
ราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
พิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้  ใหปดประกาศ
แผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปด
ประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๒  “ขอ ๒๗  แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  
หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี
ตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทําและการแกไข
แผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน”   

   
  ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว  เทศบาลตําบลบานบัว  จึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 ข้ึน  เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  และ
ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  มีการ
ประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน  และหวังเปนอยาง
ยิ่งวาแผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลบานบัว ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  ฉบับนี้  จะสามารถใชเปน
ประโยชนตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบานบัว และผูท่ีเก่ียวของเปนอยางดี     
  
 

                                                                         สํานักปลัด 
                                                                            ทต.บานบัว 

 
 
 
 

 



 
 
 

สวนท่ี  2 
 

       บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
 

 
 
 
 
 



 

                                                                                        -3-                         แบบ ผด. 01 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว 

 
ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวน 

โครงการ 
ท่ีดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ 

ท้ังหมด 

จํานวน  
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ 
ของงบประมาณ 

ท้ังหมด 

หนวยงานท่ี 
รับผิด 

ชอบหลัก 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย   

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16 19.28 3,554,000 16.84 - กองชาง 
  แผนงานเคหะชุมชน     1 1.20 10,000 0.47 

รวมท้ังหมด 17 20.48 3,654,000 17.31  
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ 
 แผนงานสังคมสงเคราะห 5 6.02 130,000 0.62 -กองสวัสดกิาร 

รวมท้ังหมด 5 6.02 130,000 0.62  
      
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย      
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ดานคุณภาพชีวิต      
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต      
 แผนงานสังคมสงเคราะห 1 1.20 200,000 0.09 - กองสวัสดกิาร 

- กองสวัสดกิาร 
- สํานกัปลัด 
- กองการศึกษา 

 แผนงานงบกลาง 4 4.82 11,132,000 52.75 

 แผนงานการศึกษา 6 7.23 3,934,158 18.64 

 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 4.82 310,000 1.47 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 2.41 30,000 0.14 

 แผนงานสาธารณสุข 9 10.85 875,000 4.15 
รวมท้ังหมด 26 31.33 16,301,158 77.24  

      



 
                                  -4-                                                                                    แบบ ผด. 01 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลบานบัว 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวน 
โครงการ 

ท่ีดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ 

ท้ังหมด 

จํานวน  
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ 
ของงบประมาณ 

ท้ังหมด 

หนวยงานท่ี 
รับผิด 

ชอบหลัก 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
 แผนงานการเกษตร 3 3.61 70,000 0.33 - สํานักปลัด 

รวมท้ังหมด 3 3.61 70,000 0.33  
      

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 
 แผนงานสังคมสงเคราะห 1 1.20 10,000 0.50 -กองสวัสดกิาร 

 แผนงานสังคมสงเคราะห ประเภทครภุณัฑ 2 2.41 27,300 0.13 -กองสวัสดกิาร 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 7 8.43 625,000 2.96 -สํานักปลัด 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ประเภทครภุณัฑ 3 3.61 45,800 0.22 -สํานักปลัด 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ประเภทครภุณัฑ 2 2.41 18,600 0.09 -กองคลัง 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 3.61 85,000 0.40 -สํานักปลัด 

 แผนงานเคหะชุมชน 14 16.88 137,200 0.65 -กองชาง 

รวมท้ังหมด 32 38.55 948,900 4.50  
 

รวมท้ังสิ้น โครงการและครภุัณฑ 
 

83 
 

100 
 

21,104,058 
 

100 
 
 

 
   
 
 
 



 
 
                               แบบ ผด. 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย   
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต หมู
ท่ี 1  บานพระครู
นอย   สายทาง 
บานนางสุภ ี  ชอ
จําปา 

 

รายละเอียด ขนาด
ผิวจราจร คสล. 
กวาง 3.50 เมตร 
ยาว 70 เมตร หนา 
0.15  เมตร พ้ืนท่ี
ผิวจราจร คอนกรีต
ไมนอยกวา 245  
ตารางเมตร
รายละเอียดตาม
แบบและใบ
ประมาณการของ 
ทต.บานบัว   พรอม 
ปายโครงการ 1 
ปาย 
 
 
 
 
 

117,000 หมูท่ี 1  
บานพระครู
นอย 

กองชาง             



             -6-       แบบ ผด. 02  
                        บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย   
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต หมู
ท่ี 12  บานรอง
หมากนอย     
สายทาง ไปลํา
หวยยาง (ตอตัว
เดิม) 

 

รายละเอียด ขนาด
ผิวจราจร คสล. 
กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 82 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีผิวจราจร
คอนกรีตไมนอย
กวา 328 ตาราง
เมตร พรอมไหล
ทางหินคลุกขางละ 
0.50 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบและใบ
ประมาณการของ 
ทต.บานบัว   พรอม 
ปายโครงการ 1 
ปาย 

 

 

 

170,000 หมูท่ี 12  
บานรอง
หมากนอย      

กองชาง             

 



-7-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย   
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการ
กอสรางถนน
คอนกรีต หมูท่ี 
3  บานสวัสดี   
สายทาง
กลางบาน(ตอ
ตัวเดิม) 

 

รายละเอียด ขนาดผิว
จราจร คสล. กวาง 
1.00 เมตร ยาว 396 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
พ้ืนท่ีผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 
396 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบ
และใบประมาณการ 
ของ ทต.บานบัว   
พรอม ปายโครงการ 1 
ปาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

209,000 หมูท่ี 3  
บานสวัสดี    

กองชาง             



-8-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย   
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต หมู
ท่ี 5  บานรอง
หมากใหญ     
สายทาง โรง
ขนมจีนฝงทิศ
ตะวันออก(ตอตัว
เดิม) 

รายละเอียด ขนาด
ผิวจราจร คสล. 
กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 115 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
พ้ืนท่ีผิวจราจร
คอนกรีตไมนอย
กวา 345  ตาราง
เมตรรายละเอียด
ตามแบบและใบ
ประมาณการ 
ของ ทต.บานบัว   
พรอม ปาย
โครงการ 1 ปาย 
 
 
 
 
 
 
 

167,000 หมูท่ี 5  
บานรอง
หมากใหญ      

กองชาง             



-9-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย   
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต หมู
ท่ี 7  บานเสมด็   
สายทาง คุมทิศใต 
(ตอตัวเดิม) 

 

-รายละเอียด ขนาด
ผิวจราจร คสล. 
กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 72 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ี
ผิวจราจรคอนกรตี
ไมนอยกวา 288 
ตารางเมตร พรอม
ไหลทางหินคลุกขาง
ละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบและใบ
ประมาณการของ 
ทต.บานบัว   พรอม 
ปายโครงการ 1 
ปาย 
 
 
 
 

149,000 หมูท่ี 7 
บานเสมด็ 

กองชาง             

 



-10-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย   
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการ
กอสรางถนน
คอนกรีต หมูท่ี 
7  บานเสม็ด 
(สายทาง คุม
ทิศเหนือบาน
นางแปง)   

รายละเอียด ขนาดผิว
จราจร คสล. กวาง 
4.00 เมตร ยาว 105 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 
420 ตารางเมตร 
พรอมไหลทางหินคลุก
ขางละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
และใบประมาณการ
ของ ทต.บานบัว   
พรอม ปายโครงการ 1 
ปาย 

 

 

 

 

 

219,000 หมูท่ี 7  
บานเสมด็ 

กองชาง             



-11-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย   
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการ
กอสรางถนน
คอนกรีต หมูท่ี 
9  บานโคก
เพชร     สาย
ทาง บานตาเห
ลิม (ตอตัว
เดิม) 

 

รายละเอียด ขนาดผิว
จราจร คสล. กวาง 
4.00 เมตร ยาว 113 
เมตร  หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 
452 ตารางเมตร 
พรอมไหลทางหินคลุก
ขางละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
และใบประมาณการ
ของ ทต.บานบัว   
พรอม ปายโครงการ 1 
ปาย 
 
 
 
 
 
 
 

234,000 หมูท่ี 9  
บานโคก
เพชร 

กองชาง             



-12-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย   
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 
 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการ
กอสรางวาง
ทอระบายนํ้า
พรอมบอพัก  
หมูท่ี 1 บาน
พระครูนอย   
สายซอยสาม
ถึงสี่แยก)   

-รายละเอียด บอพัก
ขนาดกวาง 0.80 เมตร 
ยาว 1.00 เมตร สูง 
1.30 เมตร หนา 0.15 
เมตร จาํนวน 9 บอ ทอ
ระบายนํ้า คสล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 
เมตร จาํนวน 87 ทอน 
ความยาวรวม 96 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
และใบประมาณการของ 
ทต.บานบัว   พรอม 
ปายโครงการ 1 ปาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

184,000 หมูท่ี 1 
บานพระครู
นอย 

กองชาง             



-13-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย   
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการ
กอสรางวาง
ทอระบาย
นํ้าพรอมบอ
พัก  ม. 10 
บานหนอง
บอน  
สายทาง 
กลางบาน 
(ตอตัวเดิม) 

 

รายละเอียด ขนาดบอ
พักขนาดกวาง 0.80 
เมตร ยาว 1.00 เมตร 
สูง 1.30 เมตร หนา 
0.15 เมตร จํานวน 18 
บอ ทอระบายนํ้า คสล. 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.40 เมตร จํานวน 
172 ทอน ความยาว
รวม 190 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
และใบประมาณการของ 
ทต.บานบัว   พรอม ปาย
โครงการ 1 ปาย 
 
 
 
 
 
 
 

363,000 ม. 10 บาน
หนองบอน 

กองชาง             



-14-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย   
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 
 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการ
กอสรางวางทอ
ระบายนํ้าพรอม
บอพัก  ม. 11 
บานหนองแวง  
สายทาง 
กลางบาน  
(ตอตัวเดิม) 

 

รายละเอียด ขนาดบอ
พักขนาดกวาง 0.80 
เมตร ยาว 1.00 
เมตร สูง 1.30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 จํานวน 7 บอ ทอ
ระบายนํ้า คสล. 
ขนาดเสนผา ศูนย 
กลาง 0.40 เมตร 
จํานวน 69 ทอน  
 ความยาวรวม 76 
เมตร รายละเอียดตาม
แบบและใบประมาณ
การของ ทต.บานบัว   
 พรอม ปายโครงการ 
1 ปาย 
 
 
 
 
 

143,000 ม. 11 บาน
หนองแวง 

กองชาง             



-15-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย   
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 
 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการกอสราง
วางทอระบายนํ้า
พรอมบอพัก  ม.
13 บานบานบัว
นอย สายทาง 
กลางบานฝงทิศ
เหนือ 

 

ขนาดบอพักกวาง 
1.00 ม. ยาว 1.30 
ม. สูง 1.30 เมตร
หนา 0.15 ม. 
จํานวน 17 บอ ทอ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เสนผาศูนยกลาง 
0.40 ม. จํานวน 
133 ทอน ความ
ยาวรวม 150.00 
ม. พรอมปาย
โครงการ 1 ปาย 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบล 
บานบัว  
 
 
 
 
 
 

272,000 ม.13  
บานบานบัว
นอย 

กองชาง             



     -16-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย   
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการ
กอสราง
วางทอ
ระบายน้ํา
พรอมบอ
พัก  หมูท่ี 
4 บาน
หนองปรอื   
สายทาง 
บานกํานัน
ไปฝง
ตะวันออก 
(ตอตัวเดิม) 

 

-รายละเอียด ขนาด
บอพักขนาดกวาง 
0.80 เมตร ยาว 
1.00 เมตร สูง 1.30 
เมตร หนา 0.15 
เมตรจํานวน 11 บอ 
ทอระบายน้ํา คสล. 
ขนาดเสนผา ศูนย 
กลาง 0.40 เมตร 
จํานวน 109 ทอน  
ความยาวรวม 120 
เมตร รายละเอียด
ตามแบบและใบ
ประมาณการของ ทต.
บานบัว   พรอม            
ปายโครงการ 1 ปาย 
 
 

227,000 หมูท่ี 4 
บานหนอง
ปรือ 

กองชาง             



     -17-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย   
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการ
กอสรางวาง
ทอระบายนํ้า
พรอมบอพัก  
หมูท่ี 6 บาน
ทองเรือ   สาย
ทาง สี่แยก
ลาดยางไปทาง
ทิศตะวันตก 
(ตอตัวเดิม) 

 

รายละเอียด ขนาดบอ
พักขนาดกวาง 0.80 
เมตร ยาว 1.00 เมตร 
สูง 1.30 เมตร หนา 
0.15 เมตร จํานวน 
14 บอ ทอระบายนํ้า 
คสล. ขนาดเสนผา 
ศูนย กลาง 0.40 
เมตร จาํนวน 136 
ทอน  
ความยาวรวม 150 
เมตร รายละเอียดตาม
แบบและใบประมาณ
การของ ทต.บานบัว   
พรอม ปายโครงการ 1 
ปาย 
 
 
 
 
 

285,000 หมูท่ี 6 
บานทอง
เรือ 

กองชาง             



     -18-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย   
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการ
กอสรางวาง
ทอระบายนํ้า
พรอมบอพัก  
หมูท่ี 8 บาน
โคกกลาง สาย
ทางกลางบาน
ฝงทิศเหนือ 
(ตอตัวเดิม) 

 

รายละเอียด ขนาดบอ
พักขนาดกวาง 0.80 
เมตร ยาว 1.00 เมตร 
สูง 1.30 เมตร หนา 
0.15 เมตร จํานวน 
12 บอ ทอระบายนํ้า 
คสล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 
0.40 เมตร จํานวน 
110 ทอน ความยาว
รวม 122 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
และใบประมาณการ
ของ ทต.บานบัว   
พรอม ปายโครงการ 1 
ปาย 
 
 
 
 
 

235,000 หมูท่ี 8 
บานโคก
กลาง 

กองชาง             



     -19-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย   
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการ
กอสรางถนน
ผิวจราจรลง
หินคลุก หมูท่ี 
๒  
บานบานบัว  

-รายละเอียด ขนาดผิว
จราจร กวาง 3.00 
เมตร ยาว 1,900 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.๑0 
เมตร 
 ปริมาณหินคลุกไม
นอยกวา 470 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
และใบประมาณการ
ของ ทต.บานบัว 
พรอม ปายโครงการ 1 
ปาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

306,000 หมูท่ี ๒  
บาน 
บานบัว 

กองชาง             



     -20-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย   
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โครงการ
กอสรางถนน
ผิวจราจรลง
หินคลุก หมูท่ี 
6 บานทอง
เรือ  
สายทาง บาน
ทองเรือ ม.6 - 
บานบานบัว 
ม.2 
 

รายละเอียด ขนาดผิว
จราจร กวาง 3.00 
เมตร ยาว 1,900 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.๑0 
เมตร 
 ปริมาณหินคลุกไม
นอยกวา 470 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
และใบประมาณการ
ของ ทต.บานบัว 
พรอม ปายโครงการ 1 
ปาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

274,000 หมูท่ี 6 
บานทอง
เรือ 

กองชาง             



 -21-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย   
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานเคหะชุมชน    งานไฟฟาถนน 
 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 อุดหนุนการ
ไฟฟา 
สวนภูมภิาค 

ขยายเขตพาดดับ 
ไฟฟาสาธารณะภายใน
ตําบลบานบัว ตดิตั้ง
อุปกรณไฟฟาแสงสวาง
หมูบานตําบลบานบัว
และตดิตั้งเพ่ิมขนาด
มิเตอรไฟฟา  
บานบานบัวนอย  
หมูท่ี 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 หมูท่ี 
 1-13 

กองชาง 
 
 
 
 
 

14            



-22-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

 
      ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
      ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรมัย 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ 
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 โครงการสงเสริม
อาชีพใหกับ
ประชาชน เยาวชน 
และสตรี ในตําบล 
บานบัว 
 
 

กลุมอาชีพไดรับ
การพัฒนาฝมือ 
 

30,000 ทต. 
บานบัว 

กองสวัสด ิ
การสังคม 

            

19 โครงการอบรม
เยาวชนตนแบบใน
ชุมชนตําบล 
บานบัว 
 

เพ่ือใหเยาวชนใน
ตําบลบานบัว  ใช
เวลาวางใหเปน
ประโยชนและ
เสรมิสรางพ้ืนฐาน
ดานจิตใจ ปลูกฝง
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 

20,000 ทต. 
บานบัว 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            



-23-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

 
      ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
      ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรมัย 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ 
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 โครงการสงเสริม
อาชีพเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
คนชรา คนพิการ 
 

เพ่ือสรางงาน 
สรางรายไดสูชุมชน 
จํานวน 1 กลุม 
 

20,000 หมูท่ี 13 กองสวัสด ิ
การสังคม 

            

21 โครงการอุดหนุน
กลุมกองทุนขยะ
บนดินตําบล 
บานบัว  
 
 

สงเสริมกลุมขยะ
บนดิน 
จํานวน 1 กลุม 

30,000 ทต. 
บานบัว 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

22 โครงการอุดหนุน
กลุมชมรมผูสูงอายุ
โรงพยาบาล
สงเสริมบานโคก
กลาง 
 
 
 
 

กลุมอาชีพไดรับ
การพัฒนาฝมือ 

30,000 รพสต. บาน
โคกกลาง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            



-24-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

 
            ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

           2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 โครงการ
อุดหนุนกลุม
พัฒนาสตรี
ตําบล ตาม
โครงการ “รวม
พลังองคกรสตรี
ตําบลบานบัว
รวมใจถวายไท
องคราชินี” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือความเปนอยูท่ีดี
ข้ึน 
 

20,000 ทต. 
บานบัว 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            



-25-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานงบกลาง 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
ของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 โครงการสราง
หลักประกันรายได
ใหแกผูสูงอาย ุ
จายเบ้ียยังชีพ  

จายเบ้ียยังชีพ
ทุกเดือนๆละ 1 
ครั้งเพ่ือความ
เปนอยูท่ีดีข้ึน 

8,148,000 ตําบล 
บานบัว 

สวน
สวัสดิการ 

            

25 โครงการสนับสนุน
การเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ 

จายเบ้ียยังชีพ
ทุกเดือนๆละ 1 
ครั้ง เพ่ือความ
เปนอยูท่ีดีข้ึน 
 

2,784,000 ตําบล 
บานบัว 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

26 โครงการสนับสนุน
การสงเคราะห
ชวยเหลือผูปวยเอดส 
 

จายเบ้ียยังชีพ
ทุกเดือนๆละ 1 
ครั้งเพ่ือความ
เปนอยูท่ีดีข้ึน 

90,000 ตําบล 
บานบัว 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

27 อุดหนุนสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
ทต.บานบัว  
 

เพ่ือจายสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.
บานบัว   
จํานวน 1 ครั้ง 
 

110,000 ตําบล 
บานบัว 

สํานักปลดั 
 
 

            



-26-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

 
 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
 3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

            3.1 แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด

ของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน 
จัดสรรใหเด็กอนุบาล
เด็ก -ประถมศึกษา 
ปท่ี 6 
(จํานวน 6 โรงเรยีน) 
 
 

เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการเด็ก 
 
 

2,184,000 รร.ในพ้ืนท่ี
ตําบล 
บานบัว 
จํานวน 6 
แหง 
 

กอง
การศึกษา 

            

29 โครงการอาหารเสรมิ
(นม)สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ทต. 
 
 
 

เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการเด็ก 
 

114,972 ศูนย ทต. 
บานบัว 

กอง
การศึกษา 

            

30 โครงการอาหารเสรมิ
(นม)สําหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา 
 (จํานวน 6 
โรงเรียน) 
 
 

เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการเด็ก 
 

1,046,246 รร.ในพ้ืนท่ี
ตําบล 
บานบัว 
จํานวน 6 
แหง 

กอง
การศึกษา 

            



-27-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

 
 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
 3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

            3.1 แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด

ของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

31 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือจายเปนคา
บริหารการ 
ศึกษา คา 
อาหารกลางวัน 
รายหัว และคา
จัดการศึกษา 
 

438,940 
 
 

ศูนยเด็ก 
ทต. 
บานบัว 

กอง
การศึกษา 

            

32 โครงการจางเหมารถ
รับ-สงนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.
บานบัว 
 

เพ่ืออํานวย
ความสะดวก 
รับ-สง นักเรียน 

120,000 ตําบล 
บานบัว 

กอง
การศึกษา 

            

33 โครงการอบรม
ปลูกฝงประสบการณ
ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 
 ประจําป พ.ศ. 
2563 
 
 
 

เพ่ือเพ่ือปลูกฝง
ประสบการณ
ดานคุณธรรม 
จริยธรรม
นักเรียน 
 

30,000 ศูนย ทต. 
บานบัว 

กอง
การศึกษา 

            



-28-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

 
 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
 3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

            3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
  
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด

ของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

34 โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชนประชาชนใน
ตําบลบานบัว 

กิจกรรมแขงขัน
กีฬาตานยาเสพ
ติดตําบล 
บานบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250,000 รร.บานบัว
วิทยาคม 

กอง
การศึกษา 

            

 



-29-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

 

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
 3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

             3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

35 โครงการจดังานสืบ
สานประเพณีแห
เทียนเขาพรรษา 
ประจําป 2563 
 

เพ่ือสงเสริมงาน
ประเพณีและ
อนุรักษ
วัฒนธรรม 

10,000 ทต. 
บานบัว 

กอง
การศึกษา 

            

36 โครงการจดังานสืบ
สานประเพณี
สงกรานตและวัน
ผูสูงอายุแหงชาต ิ
ประจําป พ.ศ. 
2563 
 

เพ่ือสงเสริมงาน
ประเพณีและ
อนุรักษ
วัฒนธรรม 
 
 

40,000 ทต. 
บานบัว 

กอง
การศึกษา 

            

37 อุดหนุนโครงการการ
จัดงานประเพณีข้ึน
เขาพนมรุง ประจาํป 
พ.ศ. 2563 
 

เพ่ือสงเสริมงาน
ประเพณีและ
อนุรักษ
วัฒนธรรม 
อุดหนุน
วัฒนธรรม
จังหวัด 

10,000 สนง.
วัฒนธรรม
จังหวัด 

กอง
การศึกษา 

            



-30-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

 

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
 3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

             3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

38 โครงการดําเนินการ
ปองกันและอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวง
เทศกาลสาํคัญ 

เพ่ือบริการตั้งจดุ
ตรวจในชวง
เทศกาล 
จํานวน 2 ครั้ง
ตอป 
 
 
 

10,000 วัดบานบัว สํานักปลดั             

39 โครงการอบรมให
ความรูเก่ียวกับการ
จัดการสาธารณภยั 

เพ่ือเปน
คาใชจายในการ
อบรม เชน
คาอาหาร 
เครื่องดื่ม 
คาวัสดุ อุปกรณ 
และอ่ืนๆ 
 
 
 
 

20,000 ทต. 
บานบัว 

สํานักปลดั             



-31-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

 

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
 3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

             3.1 แผนงาน สาธารณสุข งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

40 โครงการรณรงคให
ความรูดาน
สาธารณสุขเพ่ือการ
ปองกันโรค 
 

อบรมเพ่ือให
ประชาชนไดมี
ความรู ปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 
จํานวน 1 ครั้ง 
 
 

20,000 ตําบล 
บานบัว 

สํานักปลดั             

41 จัดซื้อนํ้ายาเคมีพน
ยุง ตามโครงการ
รณรงคปองกันโรค
ไขเลือดออก 
 
 

เพ่ือการจัดซื้อ
นํ้ายาเคมีพนยุง
ตามโครงการฯ 
 

30,000 ตําบล 
บานบัว 

สํานักปลดั             

42 โครงการจดัซื้อ
สารเคมีกําจดัลูกนํ้า
ยุงลาย 

เพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรค
ไขเลือดออกท่ี
ระบาดในพ้ืนท่ี
ตําบลบานบัว 
 

20,000 ตําบล 
บานบัว 

สํานักปลดั 
 

            



-32-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

 

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
 3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

             3.1 แผนงาน สาธารณสุข งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

43 โครงการรณรงค
สงเสริมการลด
ปริมาณขยะและคดั
แยกขยะท่ีตนทาง
ตําบลบานบัว 
 

เพ่ือลดปรมิาณ
ขยะท่ีตนทาง 

30,000 ตําบล 
บานบัว 

สํานักปลดั             

44 โครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนัขบา 

เพ่ือดําเนินการ
จัดซื้อวัคซีน
ปองกันโคพิษ
สุนัขบา 
 

45,000 ตําบล 
บานบัว 

สํานักปลดั             

45 โครงการสํารวจ
ขอมูลจํานวนสตัวท่ี
ข้ึนทะเบียนตาม
โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา 
 
 

เพ่ือจายเปนคา
สํารวจสุนัขแมว
ในพ้ืนท่ีตําบล 
บานบัว 

10,000 ตําบล 
บานบัว 

สํานักปลดั             



-33-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

 

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
 3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

             3.1 แผนงาน สาธารณสุข งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

46 โครงการการแพทย
ฉุกเฉิน กูชีพ กูภัย 
 

เพ่ือจายเปน
คาจางเหมาการ
บริการระชาชน 
ของกูชีพกูภัย
ตําบลบานบัว 

440,000 ตําบล 
บานบัว 

สํานักปลดั 
 

            

47 โครงการแกไขปญหา
ในดานอาชญากรรม 
โรคเอดส การละเมิด
สิทธิเด็กและสตร ี
 

เพ่ืออบรมตาม
โครงการแกไข
ปญหาในดาน
อาชญากรรม 
โรคเอดส การ
ละเมิดสิทธิเด็ก
และสตร ี
จํานวน 1 ครั้ง 

20,000 ตําบล 
บานบัว 

สํานักปลดั 
 

            

48 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการอสม. 
งานสาธารณสุขมลู
ฐาน ในเขต ทต.บาน
บัว จํานวน 13 
หมูบาน 

เพ่ือจายในการ
ดําเนินโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 
ในพ้ืรท่ีตําบล 
บานบัว 

260,000 จํานวน 13 
หมูบาน 

สํานักปลดั 
 

            



-34-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

           4.1 แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
ของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

49 โครงการฝกอบรม
สงเสริมการเกษตร
ตามแนวหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือจายในการ
ดําเนิน
โครงการฯ 
จํานวน 1 ครั้ง 
 
 

30,000 ตําบล 
บานบัว 

สํานักปลดั 
 

            

50 โครงการ อบรมการ
ปองกันศัตรูพืชและ
กําจัดศัตรูพืช ปลอด
สารพิษ 
 
 

เพ่ือจายในการ
ดําเนิน
โครงการฯ 
จํานวน 1 ครั้ง 
 
 
 

20,000 ตําบล 
บานบัว 

สํานักปลดั 
งาน
การเกษตร 

            

51 โครงการไถกลบฟาง
ตอซังขาวและหวาน
ปุยพืชสด 

เพ่ือจายในการ
ดําเนิน
โครงการฯ 
จํานวน 1 ครั้ง 
 
 

20,000 ตําบล 
บานบัว 

สํานักปลดั 
งาน
การเกษตร 

            

 



-35-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 

          5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 
 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

52 โครงการกิจกรรม
สนับสนุนการ
จัดทําประชุม
ประชาคมแผน
ชุมชน 

เพ่ือจัดกิจกรรม
สนับสนุนการ
จัดทําประชุม
ประชาคมแผน
ชุมชนเพ่ือนําขอมูล
มาจัดทําแผน 
พัฒนาทองถ่ิน 
 

10,000 
 
 
 
 
 

ตําบล 
บานบัว 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
 

            

53 ประเภทครภุณัฑ
คอมพิวเตอร 
-เครื่องคอม พิว

เตอร ALL In One 

เครื่องคอม พิว

เตอร ALL In One 

จํานวน 1เครื่องๆ

ละ 17,000 บาท 

รายละ เอียดตาม

ระเบียบพัสด ุ
 

23,000 ทต. 
บานบัว 

กอง
สวัสดิการ 

            

54 ประเภทครภุณัฑ
คอมพิวเตอร 
-เครื่องพิมพแบบ

ฉีดหมึก 

 

เพ่ือจายเปนคา
เครื่องพิมพ 
Multifunction  
ชนิด LED ขาวดํา 

4,300 ทต. 
บานบัว 

กอง
สวัสดิการ 

            



                                                                   
                        - 36-                                              แบบ ผด. 02 

                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 

          5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 
 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

55 โครงการฝกอบรม
และศึกษาดูงาน เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพของ
คณะผูบริหารสภา
เทศบาลตาํบลและ
บุคลากรและผูนํา
ชุมชน  
 

เพ่ือใหผูนํา,
สมาชิกไดมี
วิสัยทัศนและรับ
วิทยาการใหมๆ
มาปรับใชใน
องคกรและ
ชุมชน 

250,000 - สํานักปลดั             

56 โครงการสงเสริม

ความรูการจัดทํา

แผนพัฒนา 

 4 ป 

 

เพ่ือจัดกิจกรรม
จัดทํา
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
 

15,000 ตําบล 
บานบัว 

สํานักปลดั             

57 โครงการบริการ

เลือกตั้งซอม ครบ

วาระสมาชิกสภาและ

ผูบริหารทองถ่ิน 

เพ่ือจายในการ
ดําเนินการ
เลือกตั้ง เชน
คาตอบแทน คา
วัสดุ อุปกรณ 
 
 

300,000 ตําบล 
บานบัว 

สํานักปลดั             



     -37-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 

           5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน งานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

58 โครงการอบรมให
ความรูในการ
ปกปองสถาบัน
สําคัญของชาต ิ

เพ่ือจายในการ
ดําเนินโครงการฯ
เชนคาอาหาร 
เครื่องดื่ม วิทยากร 
และอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ ฯลฯ 
 

30,000 
 
 

ตําบล 
บานบัว 

สํานักปลดั             

59 โครงการ
เสรมิสรางความรู
ประชาธิปไตย 
การเลือกตั้งและ
การออกเสียง
ประชามต ิ

เพ่ือจายในการ
ดําเนินโครงการฯ
เชนคาอาหาร 
เครื่องดื่ม วิทยากร 
และอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ ฯลฯ 
 

10,000 ตําบล 
บานบัว 

สํานักปลดั             

60 โครงการรณรงค
หมูบานไมขาย
เสียงตนแบบ 

เพ่ือจายในการ
ดําเนินโครงการฯ
เชนคาอาหาร 
เครื่องดื่ม วิทยากร 
และอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ ฯลฯ 
 

10,000 หมูบานใน
ตําบล 
บานบัว 

สํานกปลดั             



     -38-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 

           5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

61 อุดหนุนโครงการ
อุดหนุนกิจกรรม
เหลากาชาด
จังหวัดบุรีรมัย 
 

อุดหนุนกิจกรรม
เหลากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย จํานวน 1 
ครั้ง 
 

10,000 ตําบล 
บานบัว 

สํานักปลดั             

62 ประเภทครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 
-เครื่องคอม พิว

เตอร ALL In 

One 

เครื่องคอม พิว

เตอร ALL In One 

จํานวน 2 เครื่องๆ

ละ 17,000 บาท 

รายละ เอียดตาม

ระเบียบพัสด ุ
 
 

34,000 ทต. 
บานบัว 

สํานักปลดั             

63 ประเภทครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 
-เครื่องสํารองไฟ 

เครื่องสํารองไฟ 

ขนาด 800 VA

จํานวน 3 เครื่องๆ

ละ 2,500 บาท 

 
 

7,500 ทต. 
บานบัว 

สํานักปลดั             



    -39-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชคีรุภัณฑ/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 

           5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

64 ประเภทครภุณัฑ
คอมพิวเตอร 
-เครื่องพิมพแบบ

ฉีดหมึก 

 

เครื่องพิมพแบบฉีด

หมึกพรอมตดิตั้งถัง

หมึกพิมพ (Ink 

Tank Printer) 

 

 

4,300 ทต. 
บานบัว 

สํานักปลดั             

65 ประเภทครภุณัฑ
สํานักงาน 
โตะทํางานพรอม
เกาอ้ี 

โตะทํางานพรอม

เกาอ้ี จํานวน 2 

ชุดๆละ 4,800 

บาท 

 

 

9,600 ทต. 
บานบัว 

กองคลัง             

66 ประเภทครภุณัฑ
คอมพิวเตอร 
-เครื่องพิมพแบบ

ฉีดหมึก 

 

 
 

เพ่ือจายเปนคา
เครื่องพิมพ 
Multifunction  
ชนิด LED ขาวดํา 

9,000 ทต. 
บานบัว 

กองคลัง             



-40-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชคีรุภัณฑ/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 

           5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

67 ประเภทครภุณัฑ
สํานักงาน 
เครื่องปรับ 

อากาศแบบ 

แยกสวน จํานวน   

1 เครื่อง 

 

เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกสวน 

จํานวน  1 เครื่อง 

ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิด

แขวน(มีระบบฟอก

อากาศ) 

 
 

47,000 ทต. 
บานบัว 

สํานักปลดั             

68 ประเภทครภุณัฑ
อ่ืนๆ 
เลื่อยเสื้อยนต   

เครื่องยนตเบนซิล 2 
จังหวะ จํานวน 1 
เครื่อง 
 
 

10,000 ทต. 
บานบัว 

สํานักปลดั             

69 ประเภทครุภณัฑ
อ่ืนๆ 
กระจกมมุโคง
หรือกระจกนูน   

กระจกมมุโคงหรือ
กระจกนูนขนาด 24 
น้ิว จํานวน 4 ชุดๆ
ละ 7,000 บาท 
 
 
 

28,000 ทต. 
บานบัว 

สํานักปลดั             



     -41-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชคีรุภัณฑ/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 

           5.1 แผนงานเคหะชุมชน 
 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

70 ประเภทครุภณัฑ
การเกษตร 
เครื่องสูบนํ้า แบบ
หอยโขง  จํานวน 
4 เครื่องๆละ 
ราคา 11,000 
บาท 
 

เพ่ือจายเปนเครื่อง
สูบนํ้า(แบบหอย
โขง) ชนิดมอเตอร
ไฟฟา สูบนํ้าได  
450 ลติรตอนาที 
 

44,000 ทต. 
บานบัว 

กองชาง             

71 ประเภทครุภณัฑ
กอสราง 
สวานไฟฟา  
จํานวน 1 เครื่อง  
 
 

เพ่ือจายเปนคา
จัดซื้อสวานไฟฟา
กระแทกปรับได 2 
ระบบ คือ ระบบ
ธรรมดา และระบบ 
 
 

3,700 ทต. 
บานบัว 

กองชาง             

72 ประเภทครุภณัฑ
กอสราง 
สวานไรสาย 
จํานวน 1 เครื่อง  
 
   

เพ่ือจายเปนคา
จัดซื้อสวานไรสาย  
 

5,500 ทต. 
บานบัว 

กองชาง             



   -42-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชคีรุภัณฑ/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 

           5.1 แผนงานเคหะชุมชน 
 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

73 ประเภทครุภณัฑ
กอสราง 
เครื่องเจียร  4 น้ิว 
จํานวน 1 เครื่อง  
 
    
 

เพ่ือจายเปนคา
จัดซื้อเครื่องเจียร  
4 น้ิว 

3,700 ทต. 
บานบัว 

กองชาง             

74 ประเภทครุภณัฑ
กอสราง 
แทนตัด 14 น้ิว   
จํานวน 1 เครื่อง   
 
 
 

เพ่ือจายเปนคา
จัดซื้อแทนตัด 14 
น้ิว    

7,000 ทต. 
บานบัว 

กองชาง             

75 ประเภทครุภณัฑ
กอสราง 
เครื่องเปาลม
(Blower)     
จํานวน 1 เครื่อง   
 
 

เพ่ือจายเปนคา
จัดซื้อเครื่องเปาลม
(Blower)   
 
 

2,000 ทต. 
บานบัว 

กองชาง             



    -43-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชคีรุภัณฑ/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 

           5.1 แผนงานเคหะชุมชน 
 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

76 ประเภทครุภณัฑ 
กอสราง 
 ปมแช  ขนาด 2 
น้ิว    จํานวน 1 
เครื่อง  
 
 

เพ่ือจายเปนคา
จัดซื้อปมแช  
ขนาด 2 น้ิว     

7,500 ทต. 
บานบัว 

กองชาง             

77 ประเภทครุภณัฑ
กอสราง 
เลื่อยวงเดือน 7 
น้ิว     จํานวน 1 
เครื่อง  
 

เพ่ือจายเปนคา
จัดซื้อเลื่อยวงเดือน 
7 น้ิว   

5,000 ทต. 
บานบัว 

กองชาง             

78 ประเภทครุภณัฑ
กอสราง 
ชุดเครื่องมือ ชุด
บล็อก อเนก 
ประสงค   จํานวน 
1 ชุด   
 
  

เพ่ือจายเปนคา
จัดซื้อชุดเครื่องมือ 
ชุดบล็อก 
เอนกประสงค    
 

2,500 ทต. 
บานบัว 

กองชาง             



    -44-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชคีรุภัณฑ/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 

           5.1 แผนงานเคหะชุมชน 
 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

79 ประเภทครุภณัฑ 
ไฟฟา 
เครื่องปรับแตง
เสียง จํานวน 1 
เครื่อง  
 
 

เพ่ือจายในการ
จัดซื้อเครื่อง
ปรับแตงเสียง 
 

7,000 ทต. 
บานบัว 

กองชาง             

80 ประเภทครุภณัฑ
ไฟฟา 
หมอเพ่ิมไฟฟา 
จํานวน 1 ชุด  
 
 
 

เพ่ือจายในการ
จัดซื้อหมอเพ่ิม
ไฟฟา 
 

8,000 ทต. 
บานบัว 

กองชาง             

81 ประเภทครุภณัฑ
ไฟฟา 
ไมดสาย จํานวน 
2 ตัว  
 
 
 

เพ่ือจัดซื้อไมดสาย 
จํานวน 2 ตัว  
 

3,000 ทต. 
บานบัว 

กองชาง             



    -45-       แบบ ผด. 02 
                                                                                               บัญชคีรุภัณฑ/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 

           5.1 แผนงานเคหะชุมชน 
 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

82 ประเภทครุภณัฑ 
สํารวจ 
กลองระดับ  
 
 
 
 
 
 
 

กลองระดับ ขนาด
กําลังขยาย 30 
เทา จํานวน 1 ชุด 

34,000 ทต. 
บานบัว 

กองชาง             

83 ประเภทครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 
เครื่องพิมพแบบ

ฉีดหมึก 

 
 
 
 
 

เพ่ือจายเปนคา
เครื่องพิมพ 
Multifunction  
ชนิด LED ขาวดํา 

4,300 ทต. 
บานบัว 

กองชาง             
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