
 
 

ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  การศึกษา 

ล าดับ 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
ของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมา
ณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  พัฒนาการศึกษา
เรียนรู้ในระบบ (ขั้นพ้ืนฐาน)หรือ นอก
ระบบ หรือศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัย  
ค่าฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้  
การจัดระบบรถโรงเรียน   การสนับสนุน
วัสดุการศึกษา  สื่อการเรียนการสอน  
การจัดเก็บ ส ารวจ  บันทึกและวิเคราะห์
ข้อมูลการศึกษา  โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าตอบแทนผู้มาช่วยปฏิบัติงาน  ค่าวัสดุ
การศึกษา สื่อการเรียนการสอน ค่า
เตรียมและตกแต่งสถานที่  ค่าเช่า
พาหนะ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่ากระดาษ  เครื่องเขียนและ
แบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น 

849,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

กอง
การศึกษา 

            



 
ผด  2  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ด าเนินการเอง 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  การศึกษา 

ล าดับ 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
ของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
2564 2565 

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

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 
ศพด.ทต.แม่ท่า
ช้าง 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ให้มีความ
เหมาะสม ปลอดภัย เป็นแหล่งเรียนรู้
และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
เช่นจัดซื้อหญ้าเทียมปูสนามเด็กเล่น 
จัดซื้อดอกไม้ ต้นไม้ จัดสวนหย่อม 
ปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 



 
ผด  2  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ด าเนินการเอง 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  การศึกษา 

ล าดับ 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
ของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
2564 2565 

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

นิทรรศการ 
เปิดบ้าน
วิชาการ ผลงาน
ครูและนักเรียน 

                      เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายใน
การจัดโครงการจัดงานนทิรรศการ เปิด
บ้านวิชาการ ผลงานครูและนักเรียน  โดย
จ่ายเป็นคา่รับรอง ค่าอาหารวา่งและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่าเครื่องเสียง  เต้นท์ เวที 
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด คา่ตกแต่ง  
จัดสถานที่  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล ค่าเงนิหรือของ
รางวัล ค่าจา้งเหมาจัดนิทรรศการ ค่า
มหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร  ค่ากระดาษ
และเครื่องเขียนแบบพิมพ์  ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าป้าย ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ตา่งๆ ค่า
ประชาสัมพนัธ์ทางสื่อต่างๆ กระเช้า
ดอกไม้  ค่าพาหนะ  คา่จัดริ้วขบวน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ 

10,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

กอง
การศึกษา 

            



 
ผด  2  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ด าเนินการเอง 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  การศึกษา 

ล าดับ 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
ของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
2564 2565 

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

ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.แม่ท่าช้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย ดิน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตร ค่าจัดท า
ป้าย ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ารับรอง ค่ากรดาษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าป้าย ค่าหนังสือ แผ่นพับ ค่าปรับภูมิ
ทัศน์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่จ าเป็น เป็นต้น 

3,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  การศึกษา 

ล าดับ 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
ของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
2564 2565 

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

นักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ
และจัด
นิทรรศการ
ผลงาน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่ง
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ
และจัดนทิรรศการผลงาน  โดยจ่ายเป็น
ค่ารับรอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  
ค่าเคร่ืองเสียง  เต้นท์ เวที ค่าจา้งเหมาท า
ความสะอาด คา่ตกแต่ง  จัดสถานที่  
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสนิ ค่าโล่ หรือ
ถ้วยรางวัล ค่าเงนิหรือของรางวัล ค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง 
และค่าใช้จา่ยในการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์  ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าตอบแทนพิธีกร  ค่ากระดาษและ
เครื่องเขียนแบบพิมพ์  คา่พิมพ์เอกสาร 
ค่าป้าย คา่สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่า
ประชาสัมพนัธ์ทางสื่อต่างๆ กระเช้า
ดอกไม้  ค่าพาหนะ  คา่จัดริ้วขบวน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ 

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

กอง
การศึกษา 

            

 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  การศึกษา 

ล าดับ 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
ของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
2564 2565 

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

น้อยฟันสวย
สุขภาพดี 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี โดย
การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และ
นักเรียนในการดูแลสุขภาพฟัน  มีความรู้
เกี่ ยวกับการป้องกันโรคฟันผุ ในเด็ก 
ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การดูแลสุขภาพปากและฟันของลูก และ
เพื่อให้เด็กดูแลสุขภาพฟันได้ด้วยตนเอง 
โดยจ่ายเปน็ค่าตอบแทน คา่สมนาคุณ
วิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ คา่พิมพ์เอกสาร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย คา่ดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
พาหนะ ค่าเช้าที่พัก คา่อาหาร ค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลกึและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 

10,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  การศึกษา 

ล าดับ 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
ของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
2564 2565 

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

ฝึกอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม
ส าหรับเด็ก 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน
โครงการ ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความรับผิดชอบและปฏิบัตติามข้อตกลง 
มีความกตัญญูกตเวที มีมารยาทปฏิบัติ
ตนตามวฒันธรรมไทยและหลักศาสนาที่
ตนนบัถือโดยจ่ายเปน็ค่าตอบแทน ค่า
สมนาคุณวทิยากร ค่ารับรอง คา่กระดาษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปา้ย ค่า
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าพาหนะ คา่เช้าที่พัก ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของที่
ระลึกและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็   

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  การศึกษา 

ล าดับ 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
ของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
2564 2565 

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

ปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่
ท่าชา้ง โดยจ่ายเปน็ค่าตอบแทน ค่า
สมนาคุณวทิยากร ค่ารับรอง คา่กระดาษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปา้ย ค่า
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าพาหนะ คา่เช้าที่พัก ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของที่
ระลึกและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็ 

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  การศึกษา 

ล าดับ 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
ของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
2564 2565 

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

ฝึกอบรมให้
ความรู้ป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อใน
เด็กและ
สถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อในเด็กและ
สถานศึกษา โดยการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน และครู 
ผู้ดูแลเด็ก โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่า
กระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ 
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้าย ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 

10,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  การศึกษา 

ล าดับ 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
ของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
2564 2565 

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

ส่งเสริมรักการ
อ่าน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมรักการอ่าน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ตามอัธยาศัย รณรงค์การอ่านหนังสือ 
ของเด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขต
พ้ืนที่ เพื่อจะได้มีความรู้มากข้ึน โดย
จ่ายเป็นค่าต่างๆ เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
หนังสือ ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าหนังสือ แผ่นพับ ค่าปรับภูมิทัศน์ 
ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็น 

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

กอง
การศึกษา 

            

 


