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องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองแจง้ใหญ่ 

อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา 

 
 
 

 

 





 
บัญชีสรุปโครงการ/ กิจกรรม 

 แผนการด าเนินงาน ประจ าปี  25๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

 

ยุทธศาสตร/์แผนงาน 
จ านวนโครงการ                

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ                 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อพระราชด าร ิ      
  - แผนงานการเกษตร  3 3.45   80,000.- 0.39 ส านักปลัด 

รวม 3 3.45 80,000.- 0.39  
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 -แผนงานการศึกษา 

 
5 

 
5.75 

 
1,916,904 

 
9.31 

 
ส่วนการศึกษา 

รวม 5 5.75 1,916,904 9.31  
๓.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเกษตร  
       - แผนงานการเกษตร  

       รวม  

 
2 
2 

 
2.30 
2.30 

 
20,000.- 
20,000.- 

 
0.10 
0.10 

 
ส านักปลัด  

๔. ยุทธศาสตร์การด้านพัฒนาสังคม 
     - แผนงานบริหารทั่วไป  
     - แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
     -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
     -  แผนงานงบกลาง  
     -  แผนงานสรา้งความเข็มแข็งของชุมชน 

รวม  

 
1 
4 
3 
3 
2 

13 

 
1.15 
4.60 
3.45 
3.45 
2.30 

14.95 

 
30,000.- 

101,600.- 
83,000.- 

13,243,200.- 
60,000.- 

13,517,800.- 

 
0.15 
0.49 
0.40 

64.32 
0.20 

65.66 

 
ส านักปลัด  
สวัสดิการ 

กองการศึกษา 
สวัสดิการ 
ส านักปลัด  

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.01 
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ                

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ                 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข 
  -  แผนงานสงัคมสงเคราะห์  
    - แผนงานสาธารณสุข 

รวม 

 
1 

35 
36 

 
1.15 

40.23 
41.38 

 
30,000.- 

580,000.- 
610,000.- 

 
0.15 
2.82 
2.96 

 
สวัสดิการ 
ส านักปลัด  

6. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

รวม  

 
5 
5 

 
5.75 
5.75 

 
1,327,000.- 
1,327,000.-  

 
 6.45 
6.45 

 
กองช่าง 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
(อบต.) 
 -  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  

รวม 

 
 

3 
7 

10 

 
 

3.45 
8.04 

11.49 

 
 

305,000.- 
420,000.- 
725,000 

 
 

1.48 
2.04 
3.52 

 
 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
      -  แผนงานบริหารทั่วไป 

      รวม  

 
5 
5 

 
5.75 
5.75 

 
1,540,000.- 
1,540,000.- 

 
7.48 
7.48 

 
ส านักปลัด 

กองการศึกษา 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
      -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
      - แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน  
      - งบกลาง  

รวม  

 
1 
4 
1 
6 

 
1.15 
4.60 
1.15 
6.90 

 
25,000.- 

345,000.- 
442,371.- 
812,371.- 

 
0.12 
1.66 
2.15 
3.95 

 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
       -   แผนงานการเกษตร  

รวม 

 
2 
2 

 
2.30 
2.30 

 
40,000.- 
40,000.- 

 
0.19 
0.19 

 
ส านักปลัด 

 
รวมท้ังสิ้น 87 100 20,589,079.- 100  
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แบบ ผด.01 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  25๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  
 1.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 

1. เพ่ือส่งเสริมการประสานและบริหารจัดการน  าตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่าง
เป็นระบบ 

1.2  แนวทางการพัฒนาการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
  1.  เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ล าดับ   
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม                                                            
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

๑ โครงการ ฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม / 
20,000  บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 
 

๒ โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ   เพ่ือส่งเสริมในการให้บ ารุงรักษา ปรับสภาพดินและน  า 
/ 10,000  บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 

๓ โครงการท้องถิ่น รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว   เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ 
/ 50,000  บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 

 
หมายเหตุ รายการที่ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและ 
   ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื นที่จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับท่ี 2) ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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2.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 ๒.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน  

๒.2  แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

ล าดับ   
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม                                                            
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

1 โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน  เพ่ือให้นักเรียนมีอาหารกลางวันกิน  /2,310,800  
บาท 
 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 2,097,280.- 
 

2 โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนที่เรียนอยู่ในต าบลหนองแจ้งใหญ่ได้รับ
อาหารเสริม(นม)/1,132,493 บาท 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 860,455.80- 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/ 103,960 บาท  

เม.ย. – มิ.ย. 63 51,510.- 

4 โครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล่น /150,000  บาท 

ธ.ค. 62 – พ.ค. 63 150,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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3.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตร 
 3.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 

1 เพ่ือพัฒนาการผลิตสินค้าและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ 
3.2  แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพน าเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณ
สินค้า คุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายสินค้าไปสู่ทั งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชน 

ล าดับ   
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม                                                            
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

1 วัสดุการเกษตร   เพ่ือจัดหาวัสดุทางการเกษตรได้เหมาะสมและ
ถูกต้อง/10,000 บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

ไม่มีความจ าเป็นต้องจัดซื อ 

2 โครงการจัดแสดงผลิตภัณฑ์   เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชน  
/5,000 บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 

 
 
หมายเหตุ รายการที่ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและ 
   ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื นที่จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับท่ี 2) ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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4.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 4.1. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
                  1. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมบทบาทผู้น าชุมชน  และชุมชนให้เข้มแข็งเป็นท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
 4.2. แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
                  1. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการ หมู่บ้าน และชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ  

ล าดับ   
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม                                                            
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

1 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของ
ชาติ   

เพ่ือป้องกันสถาบันส าคัญของชาติ /30,000  บาท ไม่ได้ด าเนินการ ไม่มีการสั่งการจากจังหวัด 

ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
2 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ 

ผู้พิการและผูด้้อยโอกาส   
เพื่อส่งเสริมาพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส /๒1,600  บาท ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 

3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สตรีและการท าหีบห่อบรรจุภัณฑ์   

เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มสตรี /35,000  บาท ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 

4  โครงการส่งเสริมให้ความรู้ยุติความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี  

เพื่อส่งเสริมให้ความรูยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี / 15,000 บาท ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 

5 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพื่อส่งเคราะห์เบี ยยังชีพผูสู้งอายุต าบลฯ/9,258,000 บาท ต.ค. 62 – ก.ย. 63 8,873,300 
6 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อสงเคราะห์เบี ยยังชีพคนพิการต าบลฯ/4,224,000 บาท ต.ค. 62 – ก.ย. 63 3,523,200 
7 เบี้ยยังชีพผู้ปา่ยเอดส์  เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ต าบลฯ /30,000 บาท ต.ค. 62 – ก.ย. 63 12,000 

 
หมายเหตุ รายการที่ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและ 
   ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื นที่จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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แบบ ผด.02 



 

 

 
4.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 4.1. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
                  1. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมบทบาทผู้น าชุมชน และชุมชนให้เข้มแข็งเป็นท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
 4.2. แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
                 ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  (ต่อ)  
 

ล าดับ   
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม                                                            
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

8 โครงการอบรมการตั งครรภ์ก่อนวัยอันสมควรต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่  

 เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั งครรภ์
ก่อนวัยอันควร/30,000 บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 

9 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม การอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ของเยาวชนในท้องถิ่นฯ  

เพื่อส่งเสริมเยาวชนในต าบลให้มีวัฒนธรรมรักการอ่าน / 
20,000 บาท  

ไม่ได้ด าเนินการ ได้รับหนังสือบริจาค
จ านวนมาก 

10 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะ/50,000 บาท  ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 
 
หมายเหตุ รายการที่ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและ 
   ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื นที่จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับท่ี 2) ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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แบบ ผด.02 



 

 

 
4.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 4.1. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
                  1. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 4.2. แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
                  1. ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและ
การจ าหน่ายยาเสพติด   

ล าดับ   
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม                                                            
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

1 โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด    เพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด  
/1๓,๐๐๐ บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 

๒ โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด  
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และรณรงค์
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด /50,000 บาท  

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 

 
 
หมายเหตุ รายการที่ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและ 
   ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื นที่จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับท่ี 2) ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 

9 



 

 

๕.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข 
 1. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร ์
               1.  เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
 2. แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
      ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรกัษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้านและชุมชนท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตกุารณโ์ดยร่วมมือ
กับโรงพยาบาลส่งเสริมต าบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ   
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม                                                             
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อป้องกันโรคเช้เลือดออก และช่วยก าจดัลูกน  ายุงลาย 
/50,000  บาท  

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 

2 โครงการป้องกันโรคต่างๆ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์/ 
๑7๐,๐๐๐ บาท 

พฤศจิกายน  2562 
มีนาคม  2563 

102,750 
36,540.- 

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสนุัขบ้า  เพ่ือให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย/ 60,000  
บาท  

22 มกราคม  2563 
 

15,935.-  

4 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  รณรงค์ และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถ่ินเกิด และบูรณา
การความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม/100,000 บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 

แนวทาง  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้มีการเรียนรู้การดูแลสุขภาพการออกก าลังกาย  การป้องกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง  
การรับประทานอาหาร  ที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพ หรือ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั นตอน
และวิธีการทางการแพทย์ 

5 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์  เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ /30,000  
บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 

6 โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ  ยาวชนและประชาชนในพื นที่  ได้รับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน/6,000  บาท 

กรกฎาคม – กันยายน 2563 6,000.- 

หมายเหตุ รายการที่ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและ 
   ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื นที่จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับท่ี 2) ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

แบบ ผด.02 
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๕.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 1. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
               1.  เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
 2. แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
     ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้มีการเรียนรู้การดูแลสุขภาพการออกก าลังกาย  การป้องกัน
โรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง  การรับประทานอาหาร  ที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพ หรือ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
หรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

ล าดับ   
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม                                                            
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

7 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพฯ  ประชาชนในพื นที่ปลอดจากการเกิดโรคหนอนพยาธิ 
/35,000  บาท 

กรกฎาคม – กันยายน 2563 35,000.- 

8 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนทีส่มเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ 
/25,000  บาท 

กรกฎาคม – กันยายน 2563 25,000.- 

9 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
เทฯ  

ผู้ปกครอง และเด็กขาดสารอาหารมีคุณภาพที่ดีขึ น 
/14,000 บาท 

กรกฎาคม – กันยายน 2563 14,000.- 

10 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพฯ  

โรงเรียนมีสถานที่ประกอบอาหารทีมีสุขอนามัย 
/20,000  บาท 

กรกฎาคม – กันยายน 2563 20,000.- 

11 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 
(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตัน์ฯ   

นักเรียนเป็นสมาชิกชมรมเปน็แกนน าสามารถ
เสริมสร้างภูมิ/คุ้มกันเร่ืองยาเสพติด /33,0000 บาท 

กรกฎาคม – กันยายน 2563 33,000.- 

12 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าตา้นภัยมะเร็งเต้านม  พัฒนาระบบการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ /42,000 บาท 

กรกฎาคม – กันยายน 2563 42,000.- 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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๕.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 1. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
               1.  เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
 2. แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
     ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้มีการเรียนรู้การดูแลสุขภาพการออกก าลังกาย  การป้องกัน
โรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง  การรับประทานอาหาร  ที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพ หรือ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
หรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

ล าดับ   
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม                                                            
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

13 โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค์  หมู่บ้านมีหมอหมู่บ้านที่สามารถช่วยเหลือประชาชน
ในพื นที่ได้อย่างถูกวิธี /7,000 บาท 

กรกฎาคม – กันยายน 2563 7,000.- 

14 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพฯ  

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในพื นที่ 
/ 12,000  บาท  

กรกฎาคม – กันยายน 2563 12,000.- 

15 โครงการช่วยลดการติดเชื อเอดส์ จากแม่สู่ลูก สภากาชาด
ไทย ฯ  

เพ่ือช่วยป้องกันการติดเชื อเอดส์จากแม่สู่ลูกในพื นที่ 
/ 6,000 บาท  

กรกฎาคม – กันยายน 2563 6,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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๖.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 

1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน   
๒. แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการวางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื นฐาน ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการ
ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง  

 
 
 
 

ล าดับ   
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม                                                            
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
ด าเนินการ 

(บาท) 
1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่ 8 
( ทางไปดอนตะหนิน) 
     

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนมะเฟือง  หมู่ที่   
8  (ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
 ยาว  98  เมตร   หนา 0.15 เมตร   หรือพ้ืนท่ี คสล. 
 ไม่น้อยกว่า   392  ตารางเมตร   ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ  0.30 
เมตร  พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ   1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. ก าหนด)  / 
266,000 บาท 

 19 ก.พ. – 4 เม.ย. 63 185,000.- 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน 
อีโค หมู่ที่ 7 

ทางไปวดัป่าบา้นโนนมะเฟือง) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  หมู่ที ่7  บ้านอีโค ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 98  เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า  392 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้าง
ละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอยีดโครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ป้าย 
 (รายละเอียดตามแบบ อบต. ก าหนด ) / 266,000 บาท 

13 ธ.ค. 62 – 27 ม.ค. 63 223,000.- 

แบบ ผด.02 
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ล าดับ   
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม                                                            
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
ด าเนินการ 

(บาท) 
3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านดอนเค็ง  

หมู่ที่  9 (ทางไปบ้านดอนขุนสนิท) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนเค็ง  หมู่ที ่9 ขนาดผวิ
จราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 400  เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 240 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยแต่งบดทับแน่น ตดิตั งป้ายบอก
รายละเอียดโครงการ 1 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. ก าหนด)  / 264,000 บาท 

13 ธ.ค. 62 – 27 ม.ค. 63 
 
 
 

260,000.- 

4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านเสมาทอง หมู่ที่ 5 – คุ้ม
หนองแซง  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเสมาทอง หมู่ที่  5 – คุ้มหนอง
แซง  ลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร   ยาง 400  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  240  ลูกบาศก์เมตร   พร้อมปรับเกรดเกลี่ย
แต่งบดทับแน่นติดตั้งป้ายบอกรายละเอียดโครงการ  1 ป้าย และป้าย
ประชา 
สัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.  
ก าหนด) /264,000 บาท 

11 ก.พ. – 27 มี.ค. 63 
 
  

260,000.- 

5 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไข่
ผ า หมู่ที่  10  
(เส้นรอบบ้าน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าหนองไข่ผ า หมทูี่ 10 
เส้นรอบบ้าน    
ผิวจราจร กว้าง  3.5  เมตร  ยาว 102  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรอืพ้ืนท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า   357  ตารางเมตร  ไหล่ทางดินถมตามสภาพ  
พร้อมติดตั้งป้ายบอกรายละเอียดโครงการ 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 
 (รายละเอียดตามแบบ อบต. ก าหนด)/267,000 บาท 

20 เม.ย. – 4 มิ.ย. 63 
 
 

192,000.- 

 
 
 
 

14 

แบบ ผด.02 



 

 

 
 

ล าดับ   
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม                                                            
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
ด าเนินการ 

(บาท) 
6 โครงการก่อสร้างหลังคามุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านบุเสมา – เสมาทอง  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอก่อสร้างหลังคามุงสนามเด็กเล่นบ้านบุเสมา 
– เสมาทอง  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  12  เมตร  สูง  3.50 เมตร 
พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ 1 ป้าย  
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ก าหนด) /200,000  บาท 
 
 
 

 28 ส.ค. – 26 พ.ย. 63 172,000.- 
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๗.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา (อบต.) 
 1. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 

1. เพ่ือส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี ชุมชนเข้ากิจกรรมการท่องเที่ยว 
๒. แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา (อบต.)  

๑. พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศลิปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว   
ล าดับ   

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม                                                            

(ผลผลติ/งบประมาณ) 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณด าเนินการ 

1 โครงการจัดงานประเพณีงานฉลองชัย 
ท้าวสุรนารี ประเพณบีัวไหม บวัใหญ่     

เพื่อให้ชาวอ าเภอบัวใหญ่ระลึกถึงวีระสตรี ท่านท้าวสุรนารี  
/ 80,000  บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 

2 โครงการจัดงานประเพณสีงกรานต ์ เพื่อสืบสานประเพณีวฒันธรรมของไทย/38,000  บาท  ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 
3 โครงการพัฒนาจิตส านึกและจรรยาบรรณเชิงบูรณาการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผูบ้ริหาร ผู้น าหมู่บ้านสมาชิกสภา อบต. มีการ

พัฒนาจิตส านึกและจรรยาบรรณในวันส าคัญทางศาสนา 
/20,000 บาท 

6  มีนาคม  2563 10,500.- 

4 โครงการแห่เทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้ถึงประเพณีวัฒนธรรมของไทย 
/26,000 บาท  

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 

5 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรจริยธรรมให้กับบุคลากร /50,๐๐๐  บาท ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 
6 โครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ศิลปะพื นบา้นและภูมิ

ปัญญาท้องถิน่  
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ศิลปะพื นบา้น 
/11,000  บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 

7 โครงการจัดงานประเพณสีงกรานต์ (อุดหนุน) เพื่อให้ชาวอ าเภอบัวใหญ่ระลึกถึงวีระสตรี ท่านท้าวสุรนารี 
/ 40,000  บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 

 
หมายเหตุ รายการที่ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและ 
   ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื นที่จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับท่ี 2) ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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๗.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา (อบต.) 
 ๒. แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา (อบต.)  

๑. ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจดัการแข่งขนักีฬาประเภทต่าง ๆ ตั งแตร่ะดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงระดับชาติและการสร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับและนานาชาต ิ    

ล าดับ   
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม                                                            
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณด าเนินการ 

1 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร ท้องถิ่นได้พบปะสังสรรค์กัน 
/50,000 บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 

๒ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. ต้านภัย 
ยาเสพติด 

เพ่ือส่งเสริมเยาวชน ได้เล่นกีฬา/10๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาการกีฬา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา/๑๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 

 
 
หมายเหตุ รายการที่ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและ 
   ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื นที่จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับท่ี 2) ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

แบบ ผด.02 



 

 

๘.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 1. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร ์

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิในการบรหิารงานให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
          ๒. แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

          1.  สนับสนุนการบุคลากรในสังกัด ให้ไดร้ับการศึกษา อบรมการท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และใน
การสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน   

ล าดับ   
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม                                                            
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณด าเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่น 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีได้รับข้อมลูและมกีารปฏิบัติงานราชการให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น /2๐0,000 บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 

แนวทาง บูรณาการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสมีา   
2 โครงการจดัท าแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล ในการับฟังความ
คิดเห็นความต้องการของประชาชน 
/20,000  บาท 

พฤษภาคม  2563 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

3 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชน เพื่อสนับสนุนสถานท่ีกลางในการประสานกับหน่วยงาน
ราชการฯ/15,000 บาท 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63  15,000.- 

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการ ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
4 
 

โครงการจดังานต่าง ๆ / งานรัฐพธิีภายในหน่วยงานของท้องถิ่น  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและเปดิโอกาสให้
ประชาชนไดเ้ข้ามามสี่วนร่วม /75,000 บาท 

ไม่ด าเนินการ ไม่มีหนังสือสั่งการ 
ให้ด าเนินการจากจังหวัด 

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
5 โครงการจดัท าหรือปรับปรุงข้อมลูแผนที่ภาษี  

 
เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีประจ าปี /500,000  บาท 

มิถุนายน – กันยายน 
2563  

36,000.- 

6 ค่าจัดการเลือกตั ง  เพื่อจัดการในการเลือกตั งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา
ท้องถิ่น /700,000 บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ ไม่มีการจัดการเลือกตั ง 

7 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผูม้ีหนา้ที่ช าระภาษ ี เพื่อให้ความรู้กับผูม้ีหน้าที่ช าระภาษ ี/30,000 บาท ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 
 
หมายเหตุ รายการที่ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและ 
   ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื นที่จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับท่ี 2) ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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แบบ ผด.02 



 

 

 
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
      ๑. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  
                   ๑.๑ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    

๒.  แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๒.๑  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศล และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและการ 
           ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

ล าดับ   
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม                                                            
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

1 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติ  
ต่าง ๆ /442,371  บาท 

ต.ค. 2 – ก.ย. 63 138,529.90 

 สนบัสนนุการฝึกอบรมจัดตั งและอบรมฟื้นฟูต ารวจบา้นและอาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นก าลงัสนบัสนุนเจ้าหนา้ที่รัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรใน
ชุมชนหมูบ่้าน  

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่าง ๆ / 25,000  
บาท 

ธ.ค. 62 /เม.ย. 63 4,330.- / ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 

3 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจ าปี  เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 / 200,000  บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 

4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ประจ าปี  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ อปพร. / 30,000  บาท ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 

5 โครงการให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. 
/100,000 บาท 

7 ส.ค. 63 45,970.- 

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพล
เรือน (อปพร.) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิตัิงานของ 
 อปพร. /15,000 บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 

 
หมายเหตุ รายการที่ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและ 
   ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื นที่จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับท่ี 2) ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 

19 

แบบ ผด.02 



 

 

 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
     10.๑. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  
                   ๑.๑  เพ่ือพัฒนาฟื้นฟูอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์  
              10.2 แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
                      1. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม แหล่งน  า 
ลุ่มน  าล าคลอง และป่าไม้ ให้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
                      

ล าดับ   
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม                                                            
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณด าเนินการ 

๑ 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการรักน  า รักป่า รักแผ่นดนิ  

-ส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการรักน  า   
รักป่า  รักแผ่นดิน /3๐,๐๐๐ บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  

เพ่ือสนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในระดับ
หมู่บ้าน/ต าบล  /10,000  บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 

 
หมายเหตุ รายการที่ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและ 
   ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื นที่จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับท่ี 2) ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล 
ประเภทครุภัณฑ์ ส านักงาน  
    แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์  

รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณด าเนินการ 
(บาท)              

1 เก้าอี   เก้าอี ท างาน เบาะบุฟองน  า หุ้มหนังเทียม 1 ตัว  1,800 18  ธันวาคม  2562 1,800.- 
2 เก้าอี คอมพิวเตอร์ เก้าอี คอมพิวเตอร์ ขนาด 56x62x84 750 18  ธันวาคม  2562 700.- 
3 ตู้กระจก ตู้กระจกบานเลื่อน 6 หลัง  23,400 15  มกราคม  2563 21,000.- 
4 โต๊ะท างาน  โต๊ะท างาน ขนาด 150W 75 Hcm  14,000 18  ธันวาคม  2562 7,000.- 
5 ชั นวางเอกสาร ชั นวางเอกสาร 2 ชั น ๆละ 10 ช่อง  5,800 ไม่ได้จัดซื อ ยังไม่มีความจ าเป็นต้องจัดซื อ 

6 ตู้เก็บเอกสาร  ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน  5,500 ไม่ได้จัดซื อ ยังไม่มีความจ าเปน็ต้องจัดซื อ 

รวม      ครุภัณฑ์ส านักงาน  51,550   30,500.- 
 
ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร   
     แผนงาน  การเกษตร 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์  

รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณด าเนินการ 
(บาท)             

1 เครื่องพ่นหมอกควัน  เครื่องพ่นหมอกควัน ปริมาณการฉีดพ่นไม่น้อยกว่า 40 ลิตร  59,000 17 ธันวาคม  2562 59,000.- 
  รวม  ครุภัณฑ์การเกษตร  59,000  59,000.- 

 
หมายเหตุ รายการทีไ่มไ่ด้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควดิ 19 ตามประกาศคณะกรรมการโรคตดิต่อจังหวดันครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและ 
   ควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื นท่ีจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับท่ี 2) ฉบับลงวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 21
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ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 
     แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์  

รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณด าเนินการ              

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอไม่น้อยกว่า 19 นิ ว  
จ านวน 1 เครื่อง  
 

17,000.- 15,500.- 13  ธันวาคม  2562 

2 เครื่องคอม 
พิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) 

โน๊ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผล 22,000  20,000.- 13  ธันวาคม  2562 

3 เครื่องส ารองไฟฟ้า  เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800VA  2,500 2,250.- 13  ธันวาคม  2562 
4 เครื่องคอม 

พิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) 
โน๊ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผล 22,000  20,000.- 29  พฤศจิกายน  2562 

5 เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  1 เครื่อง  8,000 7,200.- 22  พฤศจิกายน  2562 
6 เครื่องพิมพ์  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี  1 เครื่อง  10,000  10,000.- 29  พฤศจิกายน  2562 

รวม      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  81,500  74,950.-  
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 ประเภทครุภัณฑ์ ส านักงาน  
    แผนงาน  การศึกษา  

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์  

รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณด าเนินการ             

1 เก้าอี  เก้าอี ท างาน เบาะบุฟองน  า หุ้มหนังเทียม จ านวน 1 ตัว  1,800 13  มกราคม  2563 1,800.- 
2 ตู้กระจกบานเลื่อน ตู้กระจกบานเลื่อน 4 หลัง 15,600 6  กุมภาพันธ์  2563 14,000.- 
3 โต๊ะคอมพิวเตอร์  โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว    1,600  13  มกราคม  2563 1,800.- 

รวม   ครุภัณฑ์ส านักงาน  24,000.-   17,600.- 
 
 
ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 
    แผนงาน  การศึกษา 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์  

รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณด าเนินการ 
(บาท)              

1 เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ ว  

17,000 8  มกราคม  2563 15,500.- 

2 เครื่องส ารองไฟฟ้า  เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด  800 VA มีก าลังไฟฟ้า  2,500 8  มกราคม  2563 2,250.- 
รวม   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  19,500  17,750.- 
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ประเภทครุภัณฑ์ ส านักงาน 
    แผนงาน สังคมสงเคราะห์  

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์  

รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณด าเนินการ              

1 ชั นวางเอกสาร  ชั นวางเอกสาร 2 ชั น 10 ช่อง  5,800 29  มกราคม  2563 5,400.- 
2 ตู้กระจกบานเลื่อน  ตู้กระจกบานเลื่อน 3 หลัง   11,700  29  มกราคม  2563 10,500.- 
3 ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน  5,500 24  ธันวาคม  2562 5,500.- 

รวม  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  23,000   21,400.- 
 
 
 
ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 
    แผนงาน สังคมสงเคราะห์  

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์  

รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณด าเนินการ 
(บาท)              

1 เครื่องพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานส านักงาน 
 1 เครื่อง  

16,000 3  ธันวาคม  2562 15,000.- 

รวม  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  16,000   15,000.- 
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ประเภทครุภัณฑ์ ส านักงาน  
    แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์  

รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ    
(บาท)           

1 ตู้กระจกบานเลื่อน  ตู้กระจกบานเลื่อน จ านวน 4 หลัง  115,600  26 ธ.ค. 2563 14,000.- 
รวม   ครุภัณฑ์ส านักงาน  15,600  14,000.- 

 
ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง 
    แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์  

รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณด าเนินการ 
(บาท)              

1 เลื่อยโซ่ยนต์   เลื่อยโซยนต์ มีปริมาตรกระบอกสูบ 59 CC ประสิทธิภาพ
เครื่องยนต์ 3,400 วัตต์  46 แรงม้า  
เครื่องเบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดี่ยว น  าหนัก 5.6KG  สตาร์ท
เชือกดึงสตาร์ท อุปกรณ์มาตรฐาน แผ่นบังคับ 20 นิ ว ขนาดโซ่ 
3/8 นิ ว ฯลฯ  จ านวน 1 เครือ่ง  

21,400.- ไม่ได้จัดซื อ ยังไม่มีความจ าเป็น 

รวม   ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  21,400.-   0 
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ประเภทครุภัณฑ์ โรงงาน  
    แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์  

รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณด าเนินการ 
(บาท)              

1 ตู้เชื่อมไฟฟ้า  ตู้เชื่อมไฟฟ้า เป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ Inverter ใช้
กระแสไฟฟ้า  DC ในการเชื่อมโลหะ มีมาตรฐานความปลอดภัย
ไม่ต่ ากว่า IP 21 จ านวน 1 ตู ้ 

20,000.- 19 มิ.ย. 63 20,000.- 

2 สว่านไฟฟ้า  สว่านไฟฟ้าชนิดเจาะคอนกรีต ขนาด ½ นิ ว แบบมือถือ สว่าน
โลหะสามารถจับดอกสว่านและเจาะงานโลหะได้ไม่น้อยกว่า 13  
มม. (1/2 นิ ว) สว่านเจาะคอนกรีตเป็นแบบกระแทก สามารถจับ
ดอกสว่านและเจาะงานคอนกรีตได้ไม่น้อยกว่า 13 มม. ปรับ
ความเร็วได้  

3,400.- 19 มิ.ย. 63 3,400.- 

รวม   ครุภัณฑ์โรงงาน   23,400  23,400.- 
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ประเภทครุภัณฑ์ ส ารวจ 
    แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์  

รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณด าเนินการ 
(บาท)              

1 กล้องวัดมุม  กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์  43,500 25 มี.ค. 63 110,000.- 
2 เครื่องทดสอบหาค่าก าลัง

ต้านทานของคอนกรีต  
เครื่องทดสอบหาค่าก าลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ท าลาย  23,000  18 มี.ค. 63 23,000.- 

รวม   ครุภัณฑ์ส ารวจ   66,500   133,000.- 
หมายเหตุ  รายการกล้องวัดมุม มีการโอนงบประมาณ จ านวน 66,500 บาท โอนจากรายการเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งนายช่างโยธา  
 
 
ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 
    แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์  

รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณด าเนินการ             

1 เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบ 2  30,000 4 ธ.ค. 62 27,000.- 
2 เครื่องพิมพ์  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  6,300  4 ธ.ค. 62 6,000.- 

รวม   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   36,300    33,000.- 
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บัญชีสรุปโครงการ/ กิจกรรม 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปี  25๖3 

  อบต. อุดหนนุงบประมาณให้หน่วยงานอื่น 
  

 
ล า 
ดับ 

 
โครงการ /กิจกรรม 

 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
งบประมาณด าเนินการ 

(บาท) 

1 
 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  

10,000 ต.ค. 62 – ก.ย. 63 10,000.- 

2 โครงการจัดงานประเพณี
งานบัวไหมบัวใหญ่ 

เพ่ือให้ประชาชนในอ าเภอบัวใหญ่เกิดความรักและสามัคคีใน
การจัดงาน  

40,000 มี.ค. 63 40,000.- 

3 งานรัฐพิธี 
 

 เพ่ือสนับสนุนในการด าเนินการจัดงานรัฐพิธี/ราชพิธีของทาง
อ าเภอบัวใหญ่ 

9,000 ต.ค. 62 – ก.ย. 63 9,000.- 

4 โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซื อการจ้าง  
ของ อบต. ระดับอ าเภอ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 

15,000 ต.ค. 62 – ก.ย. 63 15,000.- 

5 อุดหนุนการไฟฟ้า  เพ่ือสนับสนุนการไฟฟ้าฯ ในการขยายเขตไฟฟ้าในพื นที่ต าบลฯ 1,200,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
 

ไม่มีการขยายแนวเขต
ไฟฟ้าในพื นที่ 

รวม 1,274,000  74,000.- 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  25๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  
 1.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 

1. เพ่ือส่งเสริมการประสานและบริหารจัดการน  าตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่าง
เป็นระบบ 

1.2  แนวทางการพัฒนาการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
  1.  เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ล าดับ   
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม                                                            
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณด าเนินการ 
(บาท) 

๑ โครงการ ฝึกอบรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม / 20,000  บาท ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 

๒ โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรติ   

เพ่ือส่งเสริมในการให้บ ารุงรักษา ปรับสภาพดินและน  า / 10,000  บาท ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 

๓ โครงการท้องถิ่น รวมใจภักดิ์ รักษ์
พ้ืนที่สีเขียว   

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ / 50,000  บาท ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 

 
หมายเหตุ รายการที่ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและ 
   ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื นที่จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับท่ี 2) ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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