


 

                                              บทนำ 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ อง ถ่ิน พ .ศ . ๒๕๔๘  และ พ .ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่   ๒ )  กำหนดให้ดำเนินการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาห้าปี  และแผนการดำเนินงาน  เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการ
พัฒนาให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาห้าปี  และงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

          เพื่ อ ให้ การดำเนินการพัฒ นาองค์การบริห ารส่วนตำบล บ้ านใหญ่  เป็ น ไปตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้  และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ .ศ.  ๒๕๔๘  หมวด ๕  และ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่  ๒) 
ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน 

                    วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนนิงาน 
          แผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่ งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด  ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม  
ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ  พ .ศ.  ๒๕๖๓  ทำให้แนวทางการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบล บ้านใหญ่ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  มีการประสานและบูรณาการ  การ
ทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม  ในแผนการ
ดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งข้ึน 

           ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
     ข้ันตอนที่  ๑    การเก็บรวบรวมข้อมูล   โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่    เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนา/กิจกรรมที่จะ
ดำเนินการจริงในพื้นที่  ทั้งโครงการพัฒนา/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่เอง  และ
ของหน่วยงานอื่น 
     ข้ันตอนที่ ๒   การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่   จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
ใหญ่ กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาห้าปี   
     ข้ันตอนที่ ๓  การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่  นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่   
      ข้ันตอนที่ ๔ การประกาศแผนการดำเนินงาน  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร              
ส่วนตำบลบ้านใหญ่พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี พ .ศ. ๒๕๖๓  และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชน
ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
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       ประโยชนข์องแผนการดำเนินงาน 
  ๑.  แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาห้าป ี ไปสู่
การปฏิบัต ิ
  ๒.  แสดงความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา  แผนพัฒนาห้าป ี และ
งบประมาณรายจ่ายประจำป ี
  ๓.  เพื่อสะดวกในการปฏิบัตงิานตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
  ๔.  ทำใหส้ะดวกในการการติดตามและประเมินผลการดำเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ
พัฒนา/กิจกรรมในปีนั้น 

                 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติม 
        ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ เพิ่มเติมจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดำเนินการจัดทำ
แผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้ง
แผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่น ๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ ,…………..) 

               บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑) 
      แบบ ผด. ๐๑  เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ             
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้ งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้ งหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
       การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑  นี้  จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  
แผนงาน     ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และ
จะต้องรวมผลในภาพรวม            ทั้งหมดด้วย 
        การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒) 

          แบบ ผด. ๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมี
ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ(บาท) สถานที่
ดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ปีงบประมาณแต่ละเดือนโดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่ง
ไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑) 

          แบบ ผด.๐๒/๑ เป็นแบบบัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ
พัฒนา แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ประกอบด้วย ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียด
ของครุภัณฑ์ งบประมาณ(บาท) สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ปีงบประมาณแต่ละ
เดือนโดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สารบญั 

 
หน้า 

บทนำ 
วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน                          ๑                                   
ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน      ๑ 
ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน       ๒ 
แผนการดำเนินงานประจำปี  ๒๕๖๒  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๑   ๗  
แผนการดำเนินงานประจำปี  ๒๕๖๒  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ๑๑ 
แผนการดำเนินงานประจำปี  ๒๕๖๒  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๓   ๑๓  
แผนการดำเนินงานประจำปี  ๒๕๖๒  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๔   ๑๗  
แผนการดำเนินงานประจำปี  ๒๕๖๒  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๕   ๒๕  
แผนการดำเนินงานประจำปี  ๒๕๖๒  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๖   ๒๗  
แผนการดำเนินงานประจำปี  ๒๕๖๒  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๗   ๓๑  
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 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวน
โครงการ 

ท่ีดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณ

ท้ังหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  ด้านการพัฒนาศักยภาพคน และความเข้มแข็งของชุมชน 

๑.๑  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  
                     ๑.๒  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  ๑.๓  แผนงานการศึกษา 
  ๑.๔  แผนงานสาธารณสุข 
  ๑.๕  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   
 
 
   

 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๑ 

๑๐ 
 

 
 

๑.๘๒ 
๓.๖๓ 
๕.๔๕ 
๑.๘๒ 

๑๘.๑๘ 

 
 

๖๐,๐๐๐ 
๙๐,๐๐๐ 
๔๕,๐๐๐ 

๑๔๐,๐๐๐ 
๓๙๐,๐๐๐ 

 
 

๐.๔๒ 
๐.๖๓ 
๐.๓๑ 
๐.๙๘ 
๒.๗๓ 

 
 

สำนักปลัด  
สำนักปลัด 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
สำนักปลัด 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ๑๗ ๓๐.๙๐ ๗๒๕,๐๐๐ ๕.๐๘  
 
 
 
 
 
 
 

  แบบ  ผด.๐๑ 



-  ๕  - 
 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวน
โครงการ 

ท่ีดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณ

ท้ังหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๑  แผนงานสาธารณสุข 
  ๒.๒  แผนงานการเกษตร 

 
 
 

๖ 
๒ 

 
 
 

๑๐.๙๐ 
๓.๖๓ 

 
 
 

๒๙๕,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒.๐๖ 
๐.๓๕ 

 
 
 
กองสาธารณสุข 
สำนักปลัด 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ๘ ๑๔.๕๔ ๓๔๕,๐๐๐ ๒.๔๒  
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต และคณุคา่ทางสังคม 
                    ๓.๑ แผนงานการศึกษา 
  ๓.๒  แผนงานงบกลาง 
 
 
 
 

 
๑ 
๓ 

 
๑.๘๒ 
๕.๔๕ 

 
๑๓๐,๐๐๐ 

๖,๔๘๕,๔๐๐ 

 
๐.๙๑ 

๔๕.๕๐ 

 
กองการศึกษา 
สำนักปลัด 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ๔ ๗.๒๗ ๖,๖๑๕,๔๐๐ ๔๖.๔๑  

  แบบ  ผด.๐๑ 



-  ๖ – 
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวน
โครงการ 

ท่ีดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณ

ท้ังหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร 
                    ๔.๑  แผนงานบรหิารทั่วไป 
                      

 
 

๓ 
 

 
๕.๔๕ 

 
 

๔๙๐,๐๐๐ 
 

 
๓.๔๓ 

 
 
สำนักปลัด 
 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ๓ ๕.๔๕ ๔๙๐,๐๐๐ ๓.๔๓  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
                    ๕.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

๘ 

 
 

๑๔.๕๔ 

 
 

๓,๓๔๔,๐๐๐ 

 
 

๒๓.๔๖ 

 
 
กองช่าง 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ๘ ๑๔.๕๔ ๓,๓๔๔,๐๐๐ ๒๓.๔๖  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
                      ๖.๑   แผนงานการศึกษา 
                      ๖.๒   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 

๑๓ 
๔ 

 
 

๒๓.๖๓ 
๗.๒๗ 

 
 

๒,๒๑๗,๒๒๐ 
๕๑๕,๐๐๐ 

 
 

๑๕.๕๕ 
๓.๖๑ 

 
 

กองการศึกษา 
กองการศึกษา 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ๑๗ ๓๐.๙๐ ๒,๗๓๒,๒๒๐ ๑๙.๑๗  

  แบบ  ผด.๐๑ 



-  ๗  - 
 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

แผนงาน 
จำนวน
โครงการ 

ท่ีดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ 
ด้านเศรษฐกิจ 

  -   

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี ๗ - - - -  
รวมท้ังหมด ๕๕ ๑๐๐ ๑๔,๒๕๑,๖๒๐ ๑๐๐  

 
 
 

  แบบ  ผด.๐๑ 



                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                    

                           -   ๘   -                  
 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นใหญ ่
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน   
๑.๑  แผนงานบริหารท่ัวไป    

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑. โครงการตั้งจุดตรวจช่วง
เทศกาลสำคัญ 
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี ๒๕๖๓  
หน้า ๔๔) 
 
 
 
 
 
 

- ตั้งจุดตรวจและ
แก้ปัญหาอุบัตเิหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สำคัญ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

อบต. 
 

สำนักปลัด 
 

            

รวม ๑  ๖๐,๐๐๐               

 
  

ผด.๐๒ 



 
-  ๙  -          

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นใหญ ่
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑. โครงการฝกึอบรมและ
ฝึกทบทวน  อปพร.  
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓ 
หน้า ๕๒) 

จัดทบทวน เพิ่มความรู้
ความสามารถและเพิม่
ทักษะให้แก่ อปพร. ใน
สังกัด 

๖๐,๐๐๐ อบต. 
 

สำนักปลัด             

๒. โครงการออกตรวจของ
อาสาสมัครปอ้งกันภัย 
ฝ่ายพลเรอืน ฯ
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี  ๒๕๖๓  
หน้า  ๕๒) 
 
 
 

ชุดเจ้าหน้าทีอ่อก 
ตรวจตราสอดสอ่งดูแล 
และเฝ้าระวังทรพัย์สิน
ของทางราชการ และ
ประชาชนในพื้นที่เขต
รับผิดชอบ 

๓๐,๐๐๐ 
 

อบต. 
 

สำนักปลัด             

รวม ๒  ๙๐,๐๐๐               
 
 
 

ผด.๐๒ 



 
-   ๑๐    - 

 
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นใหญ ่

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน  
๑.๓ แผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑. โครงการโรงเรียนสีขาว 
โรงเรียนวัดท่าข่อย 
(ศาสนกิจโกศล) 
(ข้อบัญญัติ ป ี๒๕๖๓ 
หน้า ๖๐) 

จัดกิจกรรมปอ้งกัน
และแก้ไขปัญหายา 
เสพติดในโรงเรียน 

๑๕,๐๐๐ 
 

โรงเรียน 
วัดท่าข่อย 

 

กองการศึกษา 
 

            

๒. โครงการโรงเรียนสีขาว 
โรงเรียนวัดวังตูม 
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓ 
หน้า ๖๐) 

จัดกิจกรรมปอ้งกัน
และแก้ไขปัญหายา 
เสพติดในโรงเรียน 

๑๕,๐๐๐ 
 

โรงเรียน 
วัดวังตูม 

 

กองการศึกษา 
 

            

๓. โครงการโรงเรียนสีขาว 
โรงเรียนวัดวังไทร 
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓ 
หน้า ๖๐) 

- จัดกิจกรรมปอ้งกัน
และแก้ไขปัญหายา 
เสพติดในโรงเรียน 

๑๕,๐๐๐ 
 

โรงเรียน 
วัดวังไทร 

 

กองการศึกษา 
 

            

รวม ๓  ๔๕,๐๐๐               
 

ผด.๐๒ 



 
-  ๑๑  - 

 
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นใหญ ่

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 
๑.๔ แผนงานสาธารณสขุ   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑. โครงการพระราชดำริ
ด้านการสาธารณสุข 
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓ 
หน้า ๖๘) 

อุดหนุนสำหรบัการ
ดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข จำนวน 
๗ หมู่บ้าน ๆ  ละ 
๒๐,๐๐๐  บาท 
 
 
 

๑๔๐,๐๐๐ อบต. 
 

กองสาธารณสุข             

รวม   ๑๔๐,๐๐๐               

 
 
 

ผด.๐๒ 



 
-   ๑๒    - 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นใหญ ่
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 
๑.๕  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑. โครงการสง่เสรมิ
ศักยภาพ สนับสนุน
กิจกรรม ศึกษาดูงานเด็ก
และเยาวชน 
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี ๒๕๖๓ 
หน้า  ๗๕) 

อบรมให้ความรู้แกเ่ด็ก
และเยาวชน,  
จัดกิจกรรมสำหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
พัฒนาศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชนตำบล
บ้านใหญ ่

๕๐,๐๐๐ 
 

อบต. 
 

สำนักปลัด 
 

            

๒. โครงการสง่เสรมิพัฒนา
สตรีและครอบครัว   
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี ๒๕๖๓  
หน้า  ๗๕) 

ฝึกอบรบให้ความรู ้
ต่าง  ๆ ที่จำเป็นแก่
สตรีและครอบครัว 
ส่งเสริมใหส้มาชิกใน
ครอบครัวและคนใน
ชุมชนมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

๕๐,๐๐๐ อบต. 
 

สำนักปลัด 
 

            

 
 

ผด.๐๒ 



 
-   ๑๓   - 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นใหญ ่
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 
๑.๕  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๓. โครงการสง่เสรมิ
สนับสนุนการจัดทำแผน
ชุมชน  (ข้อบัญญัติ ฯ  
ปี ๒๕๖๓ หน้า  ๗๕) 

- จัดประชุมเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนจัดทำ
แผนชุมชนและ
กิจกรรมสนบัสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบรูณาการ 

๒๐,๐๐๐ 
 

อบต. 
 

สำนักปลัด 
 

            

๔. โครงการสร้างความ
เข้มแข็งชมรมผูสู้งอายุ
เพื่อสง่เสรมิสุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี ๒๕๖๓  
หน้า  ๗๕) 

จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิ 
สวัสดิการต่าง ๆ ให้กบั
ผู้สงูอายุ และทำ
กิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้
ได้รับการพัฒนาด้าน
ร่างกาย การใช้ชีวิตใน
วัยสูงอายุอย่างมีคุณค่า
และมีความสุข 

๕๐,๐๐๐ อบต. 
 

สำนักปลัด 
 

            

 

ผด.๐๒ 



 
-  ๑๔  - 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

องค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านใหญ ่
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 
๑.๕  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๕. โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ  ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพยีง 
(ข้อบัญญตัิ ฯ ปี ๒๕๖๓ 
หน้า  ๗๖) 

จัดฝึกอบรมให้ได้รับ
ความรู้ ทักษะ เพื่อเป็น
แนวทางในการดำรงชวีิต 
การสร้างรายได้เสริม 
เพื่อให้เกิดการออม 
ตลอดจนทักษะในการ
ทำงาน 

๓๐,๐๐๐ 
 

อบต. 
 

สำนักปลัด 
 

            

๖. โครงการ อบต.สญัจร 
(ข้อบัญญัต ิฯ ป ี๒๕๖๓  
หน้า  ๗๓) 

จัดประชุมเพื่อสง่เสริม
สนับสนุนการจัดทำแผน
ชุมชน และกิจกรรมการ
สนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบูรณา
การ 

๓๐,๐๐๐ อบต. 
 

สำนักปลัด 
 

            

๗. โครงการฝึกอาชีพคน
พิการ ผู้สงูอาย ุ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์
และครอบครัว (ข้อบญัญตัิ 
ปี ๒๕๖๓  หน้า ๗๓) 

จัดทำโครงการฝึกอาชีพ
คนพิการ ผู้สงูอาย ุ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์
และครอบครัว 

๓๐,๐๐๐ อบต. 
 

สำนักปลัด 
 

            

ผด.๐๒ 



 
-  ๑๕  - 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

องค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านใหญ ่
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 
๑.๕  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๘. โครงการรักปลอดภยัสง่เสริม
อนามัยเจริญพันธุแ์ละป้องกัน
การตังครรภ์ในวัยรุ่น 
(ข้อบัญญตัิ ฯ ปี ๒๕๖๓  
หน้า  ๗๔) 

จัดอบรมเชงิปฏบิัติการ
ให้กลุ่มเป้าหมายเร่ือง
เพศศึกษา ปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร 

๓๐,๐๐๐ 
 

อบต. 
 

สำนักปลัด 
 

            

๙. โครงการสง่เสริมทักษะชีวติ 
ทักษะอาชีพ เด็กเยาวชน        
รู้คิดรู้ทำ   (ข้อบญัญตัิ ฯ 
ปี ๒๕๖๓  หน้า  ๗๔) 

จัดฝึกอบรมพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการ   
เพิ่มแรงจงูใจและให้
เยาวชนในพื้นที่มีความ
ตระหนักถึงภาวะความ
เป็นผู้นำทั้งในชุมชนและ
ต่อสังคมภายนอก 

๕๐,๐๐๐ อบต. 
 

สำนักปลัด 
 

            

๑๐. โครงการสง่เสริมพฒันากลุ่ม
อาชีพและศึกษาดงูาน 
(ข้อบัญญัตฯิ ปี ๒๕๖๓  
หน้า ๗๔) 

จัดฝึกอบรมพัฒนากลุ่ม
อาชีพและศึกษาดงูาน
กลุ่มอาชีพที่เข้มแขง็ 
และร่วมฝึกปฏิบตัิใน
แหลง่เรียนรู้ 

๕๐,๐๐๐ อบต. 
 

สำนักปลัด 
 

            

รวม ๑๐  ๓๙๐,๐๐๐               

ผด.๐๒ 



 
-   ๑๖    - 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

องค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านใหญ ่
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๑  แผนงานสาธารณสุข  

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑. โครงการรณรงค์การลด
ขยะและแยกขยะ 
(ข้อบัญญัตฯิ ปี ๒๕๖๓ 
หน้า ๖๔) 
 
 

จัดอบรมให้ความรู้ 
และศึกษาดงูานแก่ 
ผู้นำ, จัดกิจกรรมลด 
คัดแยกและใช้ประโยชน์
จากขยะกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

๕๐,๐๐๐ 
 

อบต. 
 

กอง
สาธารณสุข 
 

            

๒. โครงการสง่เสริมดูแล
สุขภาพคนในชุมชน 
(ข้อบัญญัต ิฯ ป ี๒๕๖๓ 
หน้า ๖๔) 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
ส่งเสริมสขุภาพ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมใน
การควบคุมและลด
ความเสีย่งของ
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง 

๒๐,๐๐๐ อบต. กอง
สาธารณสุข 

            

๓. โครงการอบรม/ศึกษาดู
งานและสง่เสริมกิจกรรม
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.) (ข้อบญัญตัฯิ 
ปี ๒๕๖๓   หน้า ๖๔) 

- จดัอบรมและศึกษาดู
งานนอกพื้นที่ เพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรม
อาสาสมัครท้องถิ่น 
รักษ์โลก (อถล)  

๑๕๐,๐๐๐ อบต. กอง
สาธารณสุข 

            

ผด.๐๒ 



 
 

-   ๑๗   - 
บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
องค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านใหญ ่

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๔. โครงการรณรงค์กำจดัแหล่ง
เพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายทั้ง
กายภาพและชีวภาพ
(ข้อบัญญัต ิฯ  
ปี ๒๕๖๓ หน้า  ๖๗) 

จัดอบรมให้ความรู้แก่ 
อสม. กิจกรรมแจก
ทรายอะเบททุก
ครัวเรือน,รณรงค์กำจดั
ลูกน้ำยุงลายด้วย
มาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค 

๕,๐๐๐ อบต. กอง
สาธารณสุข 

            

๕. โครงการรณรงค์ฉดีวคัซีน
ป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า
(ข้อบัญญัต ิฯ ป ี๒๕๖๓   
หน้า  ๖๗) 

ดำเนินการรณรงค์ฉดี
วัคซีนป้องกันโรคพษิ
สุนัขบ้าในเขตพื้นที่ 
อบต. บา้นใหญ ่

๖๐,๐๐๐ อบต. กอง
สาธารณสุข 

            

๖. โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ประชาสัมพันธ์โรคตดิต่อและ
โรคไม่ติดต่อฯ(ข้อบัญญัต ิฯ 
ปี ๒๕๖๓  หน้า  ๖๘) 

จัดฝึกอบรมและ
นิทรรศการให้ความรู้ใน
การประชาสัมพันธ์เรื่อง
โรคตดิต่อและโรคไม่
ติดต่อ 

๑๐,๐๐๐ อบต. กอง
สาธารณสุข 

 
 

           

รวม ๖  ๒๙๕,๐๐๐               
 

ผด.๐๒ 



 
-   ๑๘   - 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นใหญ ่
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๒  แผนงานการเกษตร  

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑. โครงการ ส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ข้อบัญญัต ิฯ ปี 
๒๕๖๒  หน้า  ๘๒) 

จัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ
โดยการปลูกต้นไม้เพื่อเป็น
การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

๓๐,๐๐๐ อบต. 
 

สำนักปลัด 
 

            

๒. โครงการรักษ์แม่น้ำ
นครนายก 
(ข้อบัญญัต ิฯ ป ี
๒๕๖๓  หน้า  ๘๒) 

ร่วมกันดำเนินกิจกรรมกำจัด
วัชพืช และสิ่งปฏิกูลอ่ืนๆ ใน
แม้น้ำนครนายก   

๒๐,๐๐๐ 
 

อบต. 
 

สำนักปลัด 
 

            

รวม ๒  ๕๐,๐๐๐               

 
 
 
 

ผด.๐๒ 



 
-  ๑๙   - 

 
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นใหญ ่

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต และคณุคา่ทางสังคม 
 ๓.๑   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ   งานกีฬาและนันทนาการ 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาตำบล (ข้อบญัญัติ  
ปี ๒๕๖๓ หน้า  ๗๗) 
 

ดำเนินการจัดการแข่งขัน
กีฬาตำบลบ้านใหญ ่
เพื่อสง่เสรมิและสร้าง
ความสามัคคีของเยาวชน 
ประชาชน ผู้นำชุมชน ใน
ตำบลบ้านใหญ่  ทั้ง  ๗ 
หมู่บ้าน 
 

๑๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

อบต. 
 
 
 

กอง
การศึกษา 
 
 
 

            

รวม ๑  ๑๓๐,๐๐๐               

 
 

  
 

ผด.๐๒ 



 
-  ๒๐   -   

 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นใหญ ่
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต  และคณุค่าทางสังคม 
๓.๒  แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 
๒๕๖๓ หน้า ๘๓) 
 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 

๔,๘๑๒,๐๐๐  
 

อบต. สำนักปลัด             

๒ เบี้ยยังชีพคนพกิาร 
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 
๒๕๖๓ หน้า ๘๔) 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพคนพกิาร  

๑,๖๗๐,๔๐๐  อบต. สำนักปลัด             

๓. เบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส์
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 
๒๕๖๓ หน้า ๘๔) 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลบ้าน
ใหญ ่

๓๐,๐๐๐ อบต. สำนักปลัด             

รวม ๓  ๖,๔๘๕,๔๐๐               

 
 

 
 

ผด.๐๒ 



 
-   ๒๑    -   

 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นใหญ ่
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
๔.๑  แผนงานบริหารท่ัวไป 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม (ข้อบัญญัต ิ
ปี ๒๕๖๓ หน้า ๔๕) 

จัดฝึกอบรมตาม
โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่คณะผู้บรหิาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง 
ลูกจ้างและผูเ้กี่ยวข้อง 

๔๐,๐๐๐ อบต. สำนักปลัด             

๒. โครงการฝกึอบรมพฒันา
ศักยภาพและศึกษาดูงาน
ผู้สงูวัยและเครือข่ายดูแล
ผู้สงูอายุ (ข้อบญัญัติฯ  
ปี ๒๔๖๓ หน้า ๔๔) 

จัดฝึกอบรมพฒันา
ศักยภาพและศึกษาดู
งานผูสู้งวัยและ
เครือข่ายดูแลผู้สงูอายุ 
 

๒๐๐,๐๐๐ อบต. สำนักปลัด            
 

 

 
 
 

ผด.๐๒ 



 
-   ๒๒    -   

 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นใหญ ่
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
๔.๑  แผนงานบริหารท่ัวไป 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๓. โครงการฝกึอบรม
และทัศนศึกษาดู
งานในการพฒันา
บรหิารงาน อบต. 
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 
๒๕๖๓  หน้า ๔๕) 
 

 

-  จัดอบรมแก่คณะผูบ้รหิาร 
สมาชิกสภา อบต. กำนัน
,ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญบ่้าน สารวัตรกำนัน 
พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
กลุ่มมวลชนต่าง ๆ ในพื้นที่ 
อบต. บ้านใหญ่ และศึกษาดู
งานนอกสถานที ่
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

อบต. สำนักปลัด             

รวม ๓  ๔๙๐,๐๐๐               

 
 
 
 

ผด.๐๒ 



-  ๒๓   - 
บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
องค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านใหญ ่

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณปูการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
๕.๑  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
มณีเวช ๑ (ต่อจากเดิม) 
หมู่ท่ี ๓ ข้อบัญญตั ิ
ปี ๒๕๖๓ หน้า ๗๙) 

ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง ๓.๐๐ ม. 
ยาว ๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑๓๕  ตารางเมตร 

๑๐๐,๐๐๐ สายมณีเดช ๑  
(ต่อจากเดิม)  
หมู่ท่ี  ๓ 

กองช่าง  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

      

๒. โครงการซ่อมแซมถนน
ซอยทุ่งแค ๑ หมู่ท่ี ๗ 
(ข้อบัญญัตปิี ๒๕๖๓  
หน้า ๗๙) 
 

ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก(บริเวณทรุดตัว) 
กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๑๓๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๕๔๐ ตารางเมตร 

๔๙๐,๐๐๐ ซอยทุ่งแค  ๑  
หมู่ท่ี ๗ 

กองช่าง             

๓. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง/คอนกรีต
ภายในตำบล (ข้อบญัญตัิ 
ปี ๒๕๖๓  หน้า ๗๙) 

ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กสายวังไทร – วังตูม 
(บริเวณทรุดตัว) หมู่ท่ี ๖ 
กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๑๑๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๔๔๐  ตารางเมตร 

๔๙๕,๐๐๐ สายวงัไทร –  
วังตูม  หมู่ท่ี ๖ 

กองช่าง             

 

ผด.๐๒ 



-  ๒๔  - 
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นใหญ ่

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค  สาธารณูปการ  โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
๕.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๔. โครงการซ่อมสร้างผิว
จราจรสายบ้านมะลิ 
หมู่ที่ ๖  (ข้อบัญญัติ  
ปี ๒๕๖๓  หน้า ๗๙) 

 ลงลูกรังถนนสายบ้านมะลิ 
ความยาวไม่น้อยกว่า  
๓๕๐ ม. ใช้ปริมาณลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยแต่ง 

๒๑๐,๐๐๐ ถนนสาย
บ้านมะลิ  
หมู่ที่  ๖ 

กองช่าง             

๕. โครงการซ่อมสร้างผิว
จราจรสายวัดดง ๑ 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๖  
(ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๓  
หน้า ๘๐) 

ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๓๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๑,๕๕๒ ตารางเมตร 

๑,๑๘๖,๐๐๐ ผิวจราจร
สายวัดดง 
๑ หมู่ที่  ๖ 

กองช่าง             

๖. โครงการซ่อมสร้าง 
ผิวจราจรสายวัดดง  ๒ 
หมู่ที่ ๖  (ข้อบัญญัติ  
ปี ๒๕๖๓  หน้า ๘๐ ) 

ลงลูกรงัถนนสายวัดดง ๒ ให้
ได้ความยาวไม่น้อยกว่า 
๒๙๐ ม. ใช้ปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า ๒๙๐ ลบ.ม. พร้อม
เกลี่ยแตง่ 

๒๑๘,๐๐๐ ถนนสาย
วัดดง ๒  
หมู่ที่ ๖ 

กองช่าง             

 
 

ผด.๐๒ 



 
-   ๒๕   - 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นใหญ ่
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค  สาธารณูปการ  โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
๕.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๗. โครงการลงลกูรงั/หิน
คลุกภายในตำบล
บ้านใหญ่ (ข้อบัญญัติ 
ปี ๒๕๖๓ หน้า ๘๐) 

ลงลูกรงัถนนสายคลอง 
ปลาดุก หมู่ที่ ๑  ให้ได้ความ
ยาวไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ม. ใช้
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
๑๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่ง 

๑๕๓,๐๐๐ ถนนสาย
คลองปลาดุก  
หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง             

๘. โครงการเสรมิ
ไหล่ถนนสายหนอง
ปราจีน ซอย ๒  
หมู่ที่ ๔ (ข้อบญัญัติ  
ปี ๒๕๖๓ หน้า ๘๐) 

ลงดินเสริมไหล่ถนนและ
ลูกรงัให้ได้ กว้างข้างละ ๑ ม. 
ความยาวรวม ๒ ข้าง ไม่น้อย
กว่า ๑,๔๐๐ ม. สูงเท่าผิว
จราจรคอนกรีตเดมิ 

๔๙๒,๐๐๐ ถนนหนอง
ปราจีนซอย 
๒ 

กองช่าง             

รวม ๘  ๓,๓๔๔,๐๐๐               

 
 
 
 
 

ผด.๐๒ 



 
-    ๒๖    - 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นใหญ ่
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                        
๖.๑  แผนงานการศึกษา   

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑. อาหารเสริม (นม) 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทัง้ ๓ ศูนย ์  
(ข้อบัญญัตฯิ ปี ๒๕๖๓ 
หน้า ๕๙) 

ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรบั
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตำบล 
บ้านใหญ ่๓ แห่ง  

๑๑๔,๙๘๐ อบต. กอง
การศึกษา 

            

๒. อาหารเสริม (นม) 
สำหรับนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด ๓ แห่ง 
(ข้อบัญญัตฯิ ปี ๒๕๖๓ 
หน้า ๕๙) 
 
 
 
 

ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรบั
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
ตำบลบ้านใหญ ่ จำนวน ๓ 
แห่ง  

๓๘๓,๒๔๐ อบต. กอง
การศึกษา 

            

 
 
 

ผด.๐๒ 



 
-   ๒๗   - 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นใหญ ่
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๖.๑  แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๓. โครงการอาหารกลางวัน
เด็ก ๓ โรงเรียน
(ข้อบัญญัตปิี ๒๕๖๓ 
หน้า ๖๐) 

ค่าอุดหนุน ในโครงการ
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน  
๓  แห่ง (อ.๑ – ป.๖) 

๘๐๐,๐๐๐ อบต. กอง
การศึกษา 

            

๔. โครงการอาหาร
กลางวันเดก็ ศพด.  
๓ ศูนย์ (ข้อบัญญัติปี 
๒๕๖๓ หน้า ๕๕) 
 
 
 
 

ค่าอุดหนุน อาหาร
กลางวัน สำหรบัเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ จำนวน  ๓ 
ศูนย์ 
 
 
 

๒๙๔,๐๐๐ อบต. กอง
การศึกษา 

            

 
 

ผด.๐๒ 



 
-   ๒๘   - 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นใหญ ่
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๖.๑  แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๕. อุดหนุนโครงการจัด
นิทรรศการทางวชิาการ
(ข้อบัญญัติฯปี ๒๕๖๓  
หน้า ๖๑) 

อุดหนุนการจัด
นิทรรศการทางวชิาการ
กลุ่มโรงเรียนบ้านใหญ ่

๑๕,๐๐๐ 
 

 อบต. กอง
การศึกษา 

            

๖. อุดหนุนโครงการแข่งขันกฬีา 
กลุ่มโรงเรียนบ้านใหญ ่
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓ 
หน้า ๖๑) 

อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬา กลุ่มโรงเรียน 
บ้านใหญ ่

๑๕,๐๐๐ อบต. กอง
การศึกษา 

            

๗. อุดหนุนโรงเรียนวัดท่าข่อย 
(ศาสนกจิโกศล) (ข้อบัญญัติฯ 
ปี ๒๕๖๓ หน้า ๖๐) 

จัดทำโครงการและ
กิจกรรมปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและ
หน้าที่จิตอาสาของ
โรงเรียนวัดท่าข่อย 

๑๕,๐๐๐ 
 

โรงเรียน 
วัดท่าข่อย 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 

ผด.๐๒ 



-   ๒๙   - 
 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นใหญ ่
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๖.๑  แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๘. อุดหนุนโรงเรียนวัดวังไทร 
(ข้อบัญญัติฯ ปี  ๒๕๖๓  
หน้า ๖๐) 

จัดทำโครงการและ
กิจกรรมปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและ
หน้าที่จิตอาสาของ
โรงเรียนวัดวังไทร 

๑๕,๐๐๐ 
 

โรงเรียน 
วัดวังไทร 

กอง
การศึกษา 

            

๙. อุดหนุนโรงเรียนวัดวังตูม   
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓ 
หน้า ๖๑) 
 
 
 
 
 

จัดทำโครงการและ
กิจกรรมปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและ
หน้าที่จิตอาสาของ
โรงเรียนวัดวังตูม 

๑๕,๐๐๐ 
 
 

 

โรงเรียน 
วังวังตูม 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 

ผด.๐๒ 



 
-   ๓๐    - 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นใหญ ่
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
๖.๑  แผนงานการศึกษา   

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑๐. โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓ 
หน้า ๕๙) 

จัดกิจกรรมเพื่อพฒันาด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม 
อารมณ์ และสติปญัญา
ของเด็ก 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๑๑. โครงการทัศนศึกษา
สำหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็(ข้อ
บัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓
หน้า ๕๙) 
 

จัดทำโครงการทัศนศึกษา
สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อเสรมิสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
สำหรับเด็กปฐมวัยจาก
แหล่งเรียนรูจ้ริง 

๑๐๐,๐๐๐ อบต. กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 

ผด.๐๒ 



 
 

-   ๓๑   - 
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นใหญ ่

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๖.๑  แผนงานการศึกษา   

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑๒. โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา 
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓ 
หน้า ๕๗) 

จัดทำโครงการก่อสร้าง
สนามเดก็เล่นสร้างปัญญา 

๑๐๐,๐๐๐ ศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

๑๓. โครงการปรับปรงุศูนย์
พัฒนาเด็ก(ข้อบญัญัติฯ 
ปี ๒๕๖๓ หน้า ๕๗) 

ปรับปรงุศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของ อบต.บ้านใหญ่  
โดยทำรางน้ำ, ปรบัปรุง
ห้องน้ำ, ปรับปรงุหน้าต่าง 
ประต ู

๒๐๐,๐๐๐ ศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

รวม ๑๓  ๒,๒๑๗,๒๒๐               

 
 
 
 

ผด.๐๒ 



 
 
 

-   ๓๒   - 
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นใหญ ่

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๖.๒  แผนงานการศาสนา   

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ งานประเพณีสงกรานต์
และวันผูสู้งอายุ
แห่งชาติ 
(ข้อบัญญัติปี  ๒๕๖๓
หน้า ๗๘) 

จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ, 
รดน้ำดำหัวผูสู้งอายุ,  
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น, 
กิจกรรมนนัทนาการกีฬา
ผู้สงูอายุ และประกวด 
รำวงย้อนยุค 

๒๐๐,๐๐๐ อบต. กอง
การศึกษา 

            

๒ การจัดกจิกรรมวัน
สำคัญทางพุทธศาสนา 
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓ 
หน้า ๗๘) 

จัดกิจกรรมหล่อเทียนและ
ถวายเทียนพรรษาตามวัด
ต่าง  ๆ  ในเขตพื้นที่ อบต. 
บ้านใหญ่ เพื่อสบืสาน
ประเพณีวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

๑๕,๐๐๐ 
 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

 
 

ผด.๐๒ 



 
-  ๓๓   - 

 
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นใหญ ่

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๓.๑   แผนงานการศาสนา   

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๓ งานประเพณีลอย
กระทง (ข้อบญัญัติฯ ปี
๒๕๖๓ หน้า ๗๘) 

จัดทำโครงการประเพณี
ลอยกระทรง ณ วัดท่าข่อย 
เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ให้คงอยู่สบืไป 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

วัดท่าข่อย กอง
การศึกษา 

            

๔ งานประเพณีลงแขก 
เกี่ยวข้าว(ข้อบัญญัติฯ 
ปี ๒๕๖๓ หน้า ๗๘) 

จัดทำโครงการประเพณี 
ลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลง
นาสาธิต  ข้างที่ทำการ 
อบต. หมูท่ี่  ๕ โดยมี
กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว 
การจัดนิทรรศการอปุกรณ์
การเกษตรที่ใช้ในการ 
ทำนาในอดีต 

๑๕๐,๐๐๐ แปลงนา
สาธิต หมู่
ที่ ๕ 

กอง
การศึกษา 

            

รวม ๔  ๕๑๕,๐๐๐               
 

ผด.๐๒ 


