รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
องค์การบริหารส่วนตาบลแดงใหญ่ อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สังคมแห่งภูมปิ ัญญาและการเรียนรู้
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ส่งเสริมการศึกษายึดหลักคุณธรรมนาความรู้
1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างบท
บาทของเด็กและเยาวชน

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

นักเรียนในเขตรับผิดชอบ
จานวน 3 โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

40,000
(งบ อบต.)

40,000
(งบ อบต.)

40,000 ผู้ใหญ่ได้ตระหนักถึงความ
(งบ อบต.) สาคัญของเด็กและเยาวชน

1.เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆเช่น
ประเพณีวนั สาคัญ วันเข้า
พรรษา วันสงกรานต์ เป็นต้น
2.เพื่อจัดกิจกรรมนอกสถานที่
3.เพื่อจัดกิจกรรมการประชุม
ผู้ปกครองเกี่ยวกับนโยบาย
ต่างๆ ฯลฯ

นักเรียนของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก อบต. แดงใหญ่

60,000
(งบ อบต.)

60,000
(งบ อบต.)

60,000 เด็กเกิดความภาคภูมิใจและ
(งบ อบต.) ให้ความสาคัญกับการศึกษา

3 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)และ
อาหารกลางวัน

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
อาหารกลางวัน

- เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
- โรงเรียนวัดสุคันธารมย์,
วัดอิสาณ , วัดวนาสันต์

300,000
(งบ อบต.)
1,400,000
(งบอุดหนุน)

300,000
(งบ อบต.)
1,400,000
(งบอุดหนุน)

300,000
(งบ อบต.)
1,400,000
(งบอุดหนุน)

4 ก่อสร้างและปรับปรุงสนาม
เด็กเล่น

เพื่อเป็นสถานที่สาหรับ
เสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก

สนามเด็กเล่น จานวน 4 แห่ง
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 1 แห่ง
ร.ร.วัดอิสาณ 1 แห่ง
ร.ร.วัดสุคันธารมย์ 1 แห่ง
ร.ร.วัดวนาสันต์ 1 แห่ง

800,000
(งบ อบต.)

800,000
(งบ อบต.)

800,000 ใช้เป็นสถานที่สาหรับ
(งบ อบต.) เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก

2 โครงการจัดกิจกรรมต่างๆของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
อบต.แดงใหญ่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา

เด็ก นักเรียนใด้รับอาหาร
เสริม(นม)และอาหาร
กลางวันครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ

ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5 โครงการก่อสร้างศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก อบต.แดงใหญ่ เพิ่มเติม

เพื่อเป็นศูนย์เตรียมความพร้อม
ของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

อาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จานวน 1 หลัง

1,000,000
(งบ อบต.)

1,000,000
(งบ อบต.)

1,000,000 เป็นศูนย์เตรียมความพร้อม
(งบ อบต.) ของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

ส่วนการศึกษา

6 โครงการปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก อบต.แดงใหญ่

เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม ของศูนย์ฯ

ปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
อบต.แดงใหญ่

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

20,000 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีสภาพ
(งบ อบต.) แวดล้อมที่ดีและเหมาะสม

ส่วนการศึกษา

7 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียน
การสอน และครุภณ
ั ฑ์ทางการ
ศึกษา

เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอนและครุภณ
ั ฑ์ทาง
การศึกษา

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
วัดอิสาณ,วัดวนาสันต์

300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

300,000 เด็ก นักเรียนมีวสั ดุอุปกรณ์
(งบ อบต.) สื่อการเรียนการสอนและ
ครุภณ
ั ฑ์ทางการศึกษา

ส่วนการศึกษา

8 สนับสนุนทุนการศึกษา

เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบารุง
การศึกษา ค่าธรรมเนียม

นักเรียน นักศึกษา และผู้
ด้อยโอกาส 9 หมู่บา้ น

45,000
(งบ อบต.)

45,000
(งบ อบต.)

45,000 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้
(งบ อบต.) กับนักเรียน นักศึกษาและ

ส่วนการศึกษา
ที่มท0808.2/ว1365

9 โครงการฝึกอบรมค่ายคุณธรรม

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ให้กับนักเรียน

นักเรียน นักศึกษา เยาวชน
และประชาชน ต.แดงใหญ่

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
(งบ อบต.) และค่านิยมอันพึงประสงค์

ส่วนการศึกษา

10 โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้
มูลมังบ้านเฮา

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

ปรับปรุงศูนย์ฯจัดหารวบรวม
วัสดุอุปกรณ์ภมู ิปญ
ั ญาท้องถิ่น

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000 ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
(งบ อบต.) ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

11 โครงการฝึกอาชีพเบื้องต้น

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการหารายได้ระหว่างเรียน
2.เพื่อให้นักเรียนนาความรู้ไป
ใช้ในชีวติ ประจาวันได้

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6มีความรู้ความเข้าใจในการ
เพาะเห็ดร้อยละ 80
2.นักเรียนทุกคนสามารถนา
ความรู้ไปใช้ในครอบครัวและ
หารายได้ในระหว่างเรียนเป็น
การช่วยเหลือผู้ปกครอง

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

20,000 1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
(งบ อบต.) 4-6 มีความรู้ความเข้าใจในการ
เพาะเห็ดเบื้องต้นถึงร้อยละ 80
2.นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
เป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองอีก
ทางหนึ่ง

รร.วัดวนาสันต์
1.โรงเรียนวัดอิสาณ
2.อบต.แดงใหญ่

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

12 เข้าค่ายอบรมวิชาการ

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของนักเรียน

เข้าค่ายวิชาการ ภาษาไทย
อังกฤษ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์

60,000
(งบ อบต.)

60,000
(งบ อบต.)

60,000 นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการ
(งบ อบต.) เรียนวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้น

ร.ร.วัดสุคันธารมย์
รร.วัดอิสาณ

13 จัดหาเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
(เพิ่มเติม)

เพื่อให้โรงเรียนมีเครื่องดนตรี
พื้นบ้านไว้ศึกษา

เครื่องดนตรีโปงลาง
จานวน 1 ชุด

80,000
(งบ อบต.)

80,000
(งบ อบต.)

80,000 โรงเรียนมีเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
(งบ อบต.) เพียงพอในการศึกษาเล่าเรียน

รร.วัดสุคันธารมย์

14 โครงการส่งเสริมระบบสุขา
ภิบาลในโรงเรียน

เพื่อให้เด็กนักเรียนเยาวชนและ
ประชาชนมีน้าดื่มที่สะอาด
ปลอดภัยได้มาตรฐาน

จัดซื้อเครื่องทาน้าเย็นพร้อม
เครื่องกรองน้าสาหรับบริโภค
จานวน 3 เครื่อง

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

150,000 นักเรียนมีน้าสาหรับบริโภค
(งบ อบต.) อย่างเพียงพอ

15 สนับสนุนบุคคลากรด้าน
การศึกษา

ครูเพียงพอกับจานวนนักเรียน

บุคลากร จานวน 1 อัตรา

108,000

108,000

108,000

การเรียนการสอนเป็นไปตาม
หลักสูตร

16 จัดหาเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

เพื่อให้หมู่บา้ นมีเครื่องดนตรีไว้
ศึกษาและเป็นราวงชาวบ้าน

ประชาชนในพื้นที่ต.แดงใหญ่
ทั้ง 9 หมู่บา้ น

900,000

900,000

900,000

17 โครงการศูนย์การเรียนรู้ใน
โรงเรียน

เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน

20,000

20,000

20,000

18 โครงการพัฒนาทักษะชีวติ
คนรุ่นใหม่ใส่ใจ 3D

1.เพื่อพัฒนาการใช้ทกั ษะชีวติ
ในสังคมให้แก่นักเรียนและมี
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของ
โรงเรียนและหลักสูตรการศึก
ษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. ๒๕๕๑
2.เพื่ออบรมให้นักเรียนเป็นผู้มี
ความรักในประชาธิปไตย ใฝ่
คุณธรรมจริยธรรม

นักเรียนและชุมชนได้เรียนรู้
และสามารถนาไปใช้ในชีวติ
ประจาวันได้
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่๑-๓ ได้รับการอบรมทุกคน

ประชาชนชาวต.แดงใหญ่มี
เครื่องดนตรีพร้อมกับจัดเป็น
ราวงชาวบ้าน
นักเรียนและชุมชนได้ใช้ศูนย์
การเรียนรู้ในการเรียนรู้

20,000

20,000

20,000

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก
ษาปีท๑ี่ -๓มีความจงรักใน
ประชาธิปไตยใฝ่คุณธรรม
จริยธรรมการใช้ทกั ษะชีวติ
ในสังคมและมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของโรงเรียนและ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑

รร.วัดสุคันธารมย์
รร.วัดอิสาณ
ร.ร.วัดวนาสันต์
รร.วัดวนาสันต์

ส่วนการศึกษา

ร.ร.วัดอิสาณ
โรงเรียนวัดสุคัน
ธารมย์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

19 โครงการโปงลางสร้างวินัย
นาฏศิลป์ไทยกล่อมเกลาใจให้
งดงาม

1.เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆใน
ชุมชน
2.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีวนิ ัย
ในตนเองและมีจิตใจที่งดงาม
สามารถดารงชีวติ ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
3.เพื่อปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะ
นาฏศิลป์ไทยให้แก่ผู้เรียน

นักรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่๑-มัธยมศึกษาปีท๓ี่

20,000

20,000

20,000

1.โรงเรียนและชุมชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆใน
ชุมชน
2.นักเรียนมีวนิ ัยในตนเอง
และมีจิตใจที่งดงามสามารถ
ดารงชีวติ ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข
3.นักเรียนมีค่านิยมและวัฒน
ธรรมไทย โดยเฉพาะโปงลาง
และนาฏศิลป์ไทยให้แก่ผู้เรียน

โรงเรียนวัดสุคัน
ธารมย์

20 ยกระดับผลสัมฤทธิท์ าง
การเรียน

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์ าง
การเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

นักเรียนโรงเรียนวัดสุคัน
ธารมย์ทกุ คนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

20,000

20,000

20,000

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
นักเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สูงขึ้นร้อยละ ๕

โรงเรียนวัดสุคัน
ธารมย์

21 ยกระดับผลสัมฤทธิก์ ารทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

ยกระดับผลสัมฤทธิก์ ารทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่๖และมัธยมศึกษาปีท๓ี่ ให้
สูงขึ้น

ยกระดับผลสัมฤทธิก์ ารทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ของโรงเรียนวัดสุคันธารมย์
สูงขึ้น

20,000

20,000

20,000

ยกระดับผลสัมฤทธิก์ ารทด
สอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)ของโรงเรียนวัดสุ
คันธารมย์สูงขึ้นร้อยละ๕

โรงเรียนวัดสุคัน
ธารมย์

22 ห้องสมุดมีชีวติ

1.เพื่อเป็นหล่งรวบรวมและให้
บริการวัสดุสารนิเทศด้วยระบบ
ห้องสมุดที่ทนั สมัย
2.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมวัสดุ
สารนิเทศส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ

1.นักเรียนใช้บริการและร่วม
กิจกรรมห้องสมุดร้อยละ ๘๐
2.ครู ผู้สนใจใฝ่รู้ใช้บริการและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ห้องสมุด
3.ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้

20,000

20,000

20,000

1.ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
ได้มาตรฐาน
2.นักเรียนใช้บริการและร่วม
กิจกรรมของห้องสมุดร้อยละ
๘๐
3.นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รัก

โรงเรียนวัดสุคัน
ธารมย์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

สนใจ
3.เพื่อเป็นแหล่งรวมและให้
บริการวัสดุสารนิเทศทางศิลป
วัฒนธรรมภูมิปญ
ั ญาไทยและ
สากล
4.เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์
ความรู้ใหม่ครอบคลุมทุกสาระ
วิชา
5.นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้รักการอ่าน
6.เพื่อพัมนาห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้สู่มาตรฐาน

มาตรฐานและให้บริการวัสดุ
สารนิเทศด้วยระบบห้องสมุด
ที่ทนั สมัย
4.นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้รัก
การอ่าน
5.ครู นักรียนใช้หอ้ งสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

23 ส่งเสริมพัฒนาระบบICT
เพื่อการเรียนรู้

1.เพื่อจัดหาสื่อการเรียนรู้
ระบบ ICT
2.เพื่อพัฒนาการจัดทาwebsite
3.เพื่อส่งเสริมการใช้Internet
เพื่อการเรียนรู้

สถานศึกษามีการจัดหาสื่อทาง
เทคโนโลยี และการสื่อสาร
เพื่อการเรียนรู้

24 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก อบต.แดงใหญ่

เพื่อจัดสร้างรั้วพร้อมประตู
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
อบต.แดงใหญ่

รั้วขนาด 3x129x2.10 เมตร
พร้อมประตูทางเข้าออก
ขนาด2.10x4.50จานวน2ชุด
ตามแบบที่อบต.แดงใหญ่
กาหนด
งบประมาณตามแนวทางการพัฒนาที่ 1.1

งบประมาณและที่มา
2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การอ่าน
4.ครู นักเรียนใช้หอ้ งสมุด
เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยเน้นผู้
เรียนเป็นสาคัญ

20,000

20,000

20,000

สถานศึกษามีการจัดหาสื่อ
เทคโนโลยี และการสื่อสาร
เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิ
ภาพ

260,000

260,000

260,000

เพื่อสร้างรั้วให้ความปลอด
ภัยกับเด็กเล็กในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กอบต.แดงใหญ่

5,743,000

5,743,000

5,743,000

โรงเรียนวัดสุคัน
ธารมย์

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เสริมสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีองค์ความรูภ้ มู ิปญ
ั ญาท้องถิ่น
1 โครงการจัดกิจกรรมเยาวชน
เด็ก นักเรียน นักศึกษา
เพื่อสืบสานและอนุรักษ์
สืบสานอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
เยาวชนตาบลแดงใหญ่
วัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่น
2 โครงการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมทางศาสนา

3 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และรดน้าดาหัว

เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์
และแสดงออกถึงความกตัญญู

4 อนุรักษ์วฒ
ั นธรรมและประเพณี

เพื่อสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี

งบประมาณและที่มา
2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

40,000
(งบ อบต.)

40,000
(งบ อบต.)

40,000 เยาวชนร่วมสืบสานประเพณี
(งบ อบต.) และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา
วธต./วธอ./วธจ.

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000 ประชาชนได้ร่วมทาบุญ
(งบ อบต.) และร่วมกิจกรรมทางศาสนา

ส่วนการศึกษา

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000 ประชาชนร่วมสืบสาน
(งบ อบต.) ประเพณีสงกรานต์

ส่วนการศึกษา

- ประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ
ตาบลแดงใหญ่
ประเพณีลอยกระทงต.แดงใหญ่
- ประเพณีกู่สวนแตง
และบุญบั้งไฟ
- ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
จังหวัดบุรีรัมย์
- ประเพณีทาบุญมหาชาติ
- ประเพณีแข่งเรือยาว อ.สตึก

350,000
(งบ อบต.)
(งบอุดหนุน)

350,000
(งบ อบต.)
(งบอุดหนุน)

350,000 ประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วม
(งบ อบต.) สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(งบอุดหนุน) และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

จัดกิจกรรมทางศาสนา
ประชาชนจานวน 9 หมู่บา้ น
จัดงานประเพณีสงกรานต์
ปีละ 1 ครั้ง

ส่วนการศึกษา
วธต./วธอ./วธจ.

5 โครงการจัดตั้งศูนย์วฒ
ั นธรรม
ประจาตาบล

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
วัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่น

ศูนย์วฒ
ั นธรรมประจาตาบล
จานวน 1 แห่ง

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000 ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
(งบ อบต.) วัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่น

ส่วนการศึกษา
วธต./วธอ./วธจ.

6 วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกัน
อนุรักษ์วฒ
ั นธรรมไทย

ประชาชนชาวตาบลแดงใหญ่
9 หมู่บา้ น

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

20,000 ประชาชนร่วมสืบสาน
(งบ อบต.) วัฒนธรรมไทย

ส่วนการศึกษา
วธต./วธอ./วธจ.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7 ก่อสร้างศาลาธรรมะ
บริเวณอ่างท่าเสียว

เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมประเพณีและ
กิจกรรมอื่น ๆ

8 โครงการอุดหนุนจัดงานพระราช
พิธวี นั เฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 12 สิงหาคม

เพื่อแสดงออกถึงความจงรัก
ภักดีต่อสถาบันพระมหา
กษัตริย์

9 อุดหนุนการจัดงานปรางค์กู่สวน
แตงและบุญบั้งไฟ

เป้าหมาย

2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

250,000
(งบ อบต.)

250,000
(งบ อบต.)

250,000 ใช้เป็นสถานที่สาหรับจัด
(งบ อบต.) กิจกรรมทางวัฒนธรรมและ
กิจกรรมอื่น ๆ

ส่วนโยธา

งานพระราชพิธี 12 สิงหาคม
และพระราชพิธี 5 ธันวาคม

22,000
(งบ อบต.)

22,000
(งบ อบต.)

22,000 ประชาชนได้แสดงออกถึง
(งบ อบต.) ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

อาเภอบ้านใหม่ฯ

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

จัดประเพณีปรางค์กู่สวนแตง
1 ครั้ง

40,000
(งบ อบต.)

40,000
(งบ อบต.)

40,000 ประชาชนได้ร่วมสืบสาน
(งบ อบต.) ประเพณีปรางค์กู่สวนแตง

อาเภอบ้านใหม่ฯ

10 โครงการงานกาชาดประจาปี
ของ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
งานสาธารณะกุศล

งานกาชาดอ.บ้านใหม่ไชยพจน์

80,000

80,000

11 สืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
การทาบุญมหาชาติ

เพื่อสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่น

ส่งเสริมและอนุรักษ์การทาบุญ
มหาชาติ

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

10,000 ประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วม
(งบ อบต.) สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

12 โครงการค้นหาปราชญ์ชุมชน

เพื่อค้นหาและสืบสานภูมิ
ปัญญาจากปราชญ์ชุมชนแต่
ละด้าน

ค้นหาปราชญ์ชุมชนทั้ง 9
หมู่บา้ น

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

10,000 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
(งบ อบต.) ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นเพื่อการ
อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

เพื่อให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม
และห่างไกลจากยาเสพติด

จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้
แก่เด็กนักเรียน

10,000

10,000

13 โครงการค่ายยุวพุทธธรรมประ
สานใจต้านภัยยาเสพติด

ศาลาธรรมะ 1 หลังพร้อม
ห้องน้า 4 ห้อง

งบประมาณและที่มา

80,000

10,000

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
งานสาธารณะกุศล

เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรมและห่างไกลจาก
ยาเสพติด

อบต.แดงใหญ่
ส่วนการศึกษา
วธต./วธอ./วธจ.

ส่วนการศึกษา

ร.ร.วัดวนาสันต์

ที่

โครงการ

14 โครงการกิจกรรมค่ายเยาวชน

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม
ในมิติวฒ
ั นธรรม

เป้าหมาย

เด็กและเยาวชนในศูนย์เฝ้า
ระวังในสถานศึกษาพื้นที่
อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
จานวน ๑๒๐ คน
งบประมาณตามแนวทางการพัฒนาที่ 1.2

งบประมาณและที่มา
2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท)
60,000

60,000

-

1,122,000

1,122,000

1,062,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
เด็กและเยาวชนในพื้นที่
อ.บ้านใหม่ฯมีภมู ิคุ้มกัน
ของสังคมในมิติวฒ
ั นธรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 ส่งเสริมการกีฬา
1 จัดการแข่งขันกีฬา
เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
และกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

2 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ตาบล

เพื่อให้ประชาชนออกกาลังกาย
ใช้และเวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เพื่อห่างไกลยาเสพติด

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาของ
สถานศึกษากลุ่มโรงเรียนบ้าน
ใหม่ไชยพจน์ 1

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

4 โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่
บ้าน ม.6,ม.8,ม.9

5 โครงการอุดหนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

เป้าหมาย

- แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ต.แดงใหญ่
-การแข่งขันกีฬาส่วนราชการ
สัมพันธ์ อ.บ้านใหม่ฯ
- การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทานฯ จ.บุรีรัมย์
-กีฬาเยาวชนอาเภอ
สนามกีฬาขนาดมาตรฐาน
จานวน 1 แห่ง

งบประมาณและที่มา
2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท)
200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

200,000 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
(งบ อบต.) ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและ
การเล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

3,000,000
3,000,000
3,000,000 ประชาชนมีสถานที่สาหรับ
(งบ อบต.)
(งบ อบต.)
(งบ อบต.) ออกกาลังกายและเล่นกีฬา
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)

นักเรียนในเขตพื้นที่
ตาบลแดงใหญ่

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000 นักเรียนมีทกั ษะทางด้าน
(งบ อบต.) กีฬาและมีสุขภาพแข็งแรง

เพื่อให้ประชาชน เยาวชนออก
จานวน 3 แห่ง
กาลังกายและใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์และเพื่อให้เด็ก
เยาวชนได้หา่ งไกลจากยา
เสพติด
เพื่อให้นเด็กนักเรียนได้ออก
โรงเรียนในเขตพื้นที่
กาลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิด
อบต.แดงใหญ่
ประโยชน์และห่างไกล
ยาเสพติด
งบประมาณตามแนวทางการพัฒนาที่ 1.3

300,000
(งบ อบต.)
(งบอุดหนุน)

300,000
(งบ อบต.)
(งบอุดหนุน)

300,000 ประชาชน เด็ก เยาวชน มี
(งบ อบต.) สนามที่ออกกาลังและกีฬา
(งบอุดหนุน)

15,000
(งบ อบต.)

15,000
(งบ อบต.)

15,000 เด็กนักเรียนในพื้นที่อบต.
(งบ อบต.) แดงใหญ่หา่ งไกลยาเสพติด

3,545,000

3,545,000

3,545,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา
อ.บ้านใหม่ฯ

ส่วนการศึกษา

รร.วัดสุคันธารมย์
รร.วัดอิสาณ
รร.วัดวนาสันต์

ส่วนการศึกษา

สานักปลัด

