
d:snlnrmnu, adrua{srier
doa
$a {r ur{un'l To1 ruu{1u rJ *rirt.lud:stJ1 fir }t. fi .bdleer

d:u tvnuras{ruai.:rirq 16's{rrfiunr:6'nlir ur.runr:drrfiutrud:vdrflruil:utrlru
y'r.fl.bdben rfiot{r{Juuururtlunr:r.irrfiurruludufitorryrrurn dqrfludnnrucu,erudrrfiunr:fiuapr.lfir

tfltauruTn:{n1::luautduprtarfitn::urowurj:ru',ru dufionvfn.r:yuvna, ddrrfiunr:oir{nroulunr:
do"r,ouauornrruoiocn''r:nocil:sr'trulufr'a{fiulffir.J:sf,yrBnruuasufiqrj:s&Jtr!ruaa

gl

-{,d'ltiu tvnuradruairilx firtarJ:vnrsl{uarunr:pirrfir.llru rj:s,frrflqurJ:surru
Y{.Fl.bdben orfiudrurtflril:slfiBunrvvr:']{xJ14T prlvru'ir6':unt:q-odrunurieruumardn:{nn:otai:u
vd,qA-vydoroyya

vl0{6lu (fluuvlb) fl.fi.bdd6( nfuvn?:3Jn1:firuu'Ifio{fiufra1tfu']i't{tri-rljrrt:d'lrfrulruu6:mua{u5u1:
-Y,-a r .dt -----,,--o--F & &qu^. I o a .t a y u a ro ;iilo{flu u?sn'lfltuuttriunli9llLuu{1u 14{uLyilflu:ufl1flrLzuun't:9[1tilu{1ufl1utuau141iur]uusifufr

rJ:gnrnrfio'hirj:ut1{ulufr'orfiuvr:rulquri':fiuuasfrarilnrjrsnT sl{adrqiaera'u.rf,uiu

6cil:vnr nilr rfi ovr:T u1erufr'rfiu

rj:vnrn cu iufi G( rfiou rra1nil ?t.n.bdbb

Ofi*{r
(uruaruvr 6ruprr)

u1 u n rfl fi lJunieirlairrir.r



 
 

 
 

แผนการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

 
 
 

ของ 
 
 

เทศบาลตําบลวังมวง 
อําเภอวังมวง   จังหวัดสระบุรี 

 
 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

 
 



 

คํานํา 
 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน            
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 25 59  กําหนดใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน
อ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  แลวคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน  โดยใหจัดทํา ใหแลว เสร็จภายใน สามสิบวันนับจากวันประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณ นั้น 
  

ดังนั้น เทศบาลตําบลวังมวง  ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   มีภารกิจหลักสําคัญในการ
บริการสาธารณะพัฒนาทองถ่ิน   ใหมีความเจริญกาวหนาในดานตาง ๆ  อยางทัดเทียมกัน และมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชน   โดยใหทุกภาคสวน    ท้ังภาคประชาชน  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  เขามามีสวนรวมคิด 
รวมสราง รวมตัดสินใจ  ในการบริหารจัดการ  พัฒนาปรับปรุง  แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในดาน
ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม การอนุรักษ ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมในทองถ่ิน ใหตรงกับความตองการของประชาชนและสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคท่ีเทศบาลได
กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาไว  เทศบาลตําบลวังมวง  จึงไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 25 6๓      ซ่ึงเปนแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลวังมวง  ท่ีแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม     ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาล  ทําใหแนวทางในการ
ดําเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน               เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและทองถ่ิน
ใหตรงความตองการและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีตอไป 
 
 

                                                                                                    สํานักปลัดเทศบาล 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 
สารบัญ 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                  8-32  
             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  สวนท่ี 1 
บทนํา 

 
บทนํา 
 

    แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25 6๓ ของเทศบาลตําบลวังมวง   ไดจัดทําข้ึนเพ่ือใช
เปนแนวทางในการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 25 6๓  ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน  ไดมีการ
วางแผนเปนการพิจารณาและกําหนดแนวทางการพัฒนาใหมีจุดมุงหมายท่ีคาดวาจะไดผลการปฏิบัติงานท่ีดีและมี
แบบแผนในอนาคต  ในการจัดทําแผนพัฒนาของหนวยงานไดดําเนินการตามรูปแบบและวิธีการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2559 ซ่ึงได
กําหนดแผนงาน /โครงการ /กิจกรรม    อีกท้ังวิธีไดมาของงบประมาณ  ซ่ึงเม่ือดําเนินการแลว  จักตองมี
คณะกรรมการประเมินและติดตามผลในสวนนี้  จึงเปนสวนสําคัญท่ีสุดวาคณะกรรมการดังกลาวจะนําผลและ
วิธีการอยางไรมาประเมินผลวาในการจัดทําแผนพัฒนานั้น     จะไดผลเปนอยางไร  ตรงตามเปาหมายท่ีวางไว
หรอืไมอยางไร  หนวยงานจึงตองจัดทําแผนการดําเนินการข้ึนวาในแตละแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ตาง ๆ จะ
ดําเนินการใหแลวเสร็จในชวงใด  เวลาใดแผนการดําเนินงาน  มีจุดมุงหมายเม่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน /
โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําป
งบประมาณนั้น  เพ่ือใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  ลดความซํ้าซอนของโครงการ   มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและ
จําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ท้ังนี้ ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไว 6 ยุทธศาสตร 
ประกอบดวย 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและ 
การทองเท่ียว 
  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการทองเท่ียว  
  4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
  6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร  
 

  หวังเปนอยางยิ่ง  แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25 6๓  ของเทศบาลตําบลวังมวง    
จะเปนประโยชนในการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ในพ้ืนท่ีเทศบาลอยางบูรณาการ  ตลอดจนการติดตามผล
การปฏิบัติงานตอไป 
 
 
 

1 
 

 



วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
 

    แผนดําเนินงานเปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีสุดของการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน  ก็คอื แผนการ
ดําเนินงานนั้นเอง  เพ่ือใชเปนการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแผนการ
ดําเนินงานจะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีของเทศบาล โดยโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีท่ีมาจาก 
 

   1 .  งบประมาณรายจายประจําปของเทศบาล 
   2 .  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของเทศบาลดําเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ 
   3 .  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืน  ๆ     
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีเทศบาล 
   4 .  โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน  ๆ ท่ีเทศบาลพิจารณาเห็นวาจะเกิดประโยชนในการ
ประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
   5.  เพ่ือมุงเนนกา รพัฒนา  ปรับปรุงและขยายระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  ใหเพียงพอและท่ัวถึงกับ
ความตองการของประชาชน 
  6.  เพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชน ฟนฟูประเพณี กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
  7. เพ่ือพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนสังคมดานรักษาความสงบเรียบรอย   สงเสริม เผยแพรการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหแกราษฎรในทองถ่ิน 
  8.  เพ่ือพัฒนา   สงเสริมการศึกษา การกีฬา กิจกรรม นันทนาการใหกับเยาวชนและประชาชน
ใหมีความรู   ความเขาใจและสรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน 
  9.  เพ่ือสงเสริมการบริการ  ปองกัน รักษาสุขภาพอนามัยใหประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง
ปราศจากโรคติดตอ 
  10.  เพ่ืออนุรักษสืบสาน  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   ภูมิปญญาของทองถ่ิน  
  11.  เพ่ือพัฒนาแหลงทองเท่ียว  ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  

 
ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 

   จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2559 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําแผนดําเนินงาน  โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

2 
 



1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  รวบรวมแผนงาน /โครงการพัฒนาจาก
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.256๓ ท่ีตองดําเนินงานในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลวังมวง ท้ังหมด  

2. คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทําแผน พัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนางาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.256๓  โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ จากงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 256๓  

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน นํารางแผนดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

4. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พิจารณารางแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
แลว เสนอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหความเห็นชอบ 

5. เม่ือผูบริหารทองถ่ิน ใหความเห็นชอบรางแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๓     
ใหประกาศใหปดประกาศแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ีประกาศ 
เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน  

แผนภูมิแสดงกระบวนการและบทบาทคณะกรรมการ การจัดทําแผนดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

                                                                                                             3 

คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนา 

ทองถ่ิน 
ผูบริหารทองถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 1 : รวบรวม
แผนงาน โครงการของ
เทศบาลฯและหนวยงานอ่ืน 
  

ข้ันตอนท่ี 4 : พิจารณาราง
แผนดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.256๓ 

ข้ันตอนท่ี 5 : พิจารณาให
ความเห็นชอบ ประกาศใช
เปนแผนดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. 256๓ 

 
ข้ันตอนท่ี 2 : จัดทํารางแผน
ดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 256๓  

และเสนอรางแผนดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. 256๓ ตอผูบริหาร
ทองถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 3 : เสนอรางแผน
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.256๓ ตอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  

ประกาศใชแผนดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. 256๓ ภายใน 15 
วัน นับแตวันท่ีประกาศ 
เพ่ือใหประชาชนรับทราบ 
และปดประกาศ อยางนอย 
30 วัน  



ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 
 

ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนการดําเนินงานตามวรรคหนึ่ง สําหรับ 
เทศบาล   ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอได    เม่ือมีการขยายเวลาใหแจงใหจังหวัดทราบ 
การแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
 

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
 
  แผนการดําเนินงานเปนเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด
ในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณ ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น 
ๆ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนก
รายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการในการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปความสะดวก
มากอีกดวย    โดยแยกความสําคัญไดดังนี้ 
 

1. เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน 
2. สามารถควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. เปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล 
4. แผนดําเนินงานมีลักษณะเปนแผนดําเนินการท่ีแสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดของกิจการ 

งบประมาณและระยะเวลาท่ีชัดเจน ทําใหประชาชนไดทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนท่ี
ดําเนินการไดอยางชัดเจน สามารถนําไปสูการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง 

 
********************************* 
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สวนที ่2 
 
 
 
     

    - บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
อาหารเสริม (นม)โรงเรียนอนุบาลวัง

มวง

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน

อนุบาลวังมวง คนละ 7.37 บาท

จํานวน 260 วัน

   1,650,000 ร.ร.อนุบาลฯ กองการศึกษา

2
"เงินอุดหนุนสวนราชการ "อาหาร

กลางวัน โรงเรียนอนุบาลวังมวง

อุดหนุนคาอาหารกลางวัน ใหกับ

นักเรียน ใหไดรับอาหารใหครบ     

5 หมู

   3,450,000 ร.ร.อนุบาลฯ กองการศึกษา

3
คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กของเทศบาลตําบลวังมวง

จัดซื้ออาหารเสริมนม ใหครบตาม

จํานวนเด็ก คนๆ7.37 บาท x 260

 วัน

        77,000 ศพด. กองการศึกษา

4 โครงการสนับสนุนหอง ICT

จัดอบรมใหความรู ดาน IT อบรม

การใชคอมพิวเตอรและการสงเสริม

การเขาถึงขอมูลขาวสารจากการใช

เทคโนโลยีอยางถูกตอง

        10,000 ทต.วังมวง กองการศึกษา

5
โครงการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีวันลอยกระทง

จัดกิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรม
ลอยกระทงใหกับเด็กศพด.โดย
มีคาใชจายประกอบดวย คา
วัสดุอุปกรณ,คาใชจายอื่นที่
จําเปนฯลฯ

        3,000 ศพด.
กอง

การศึกษา
พ.ย.

19  

แบบ ผด.02

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการกิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

 3.1  แผนงานการศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาดําเนินงาน  (เดือน)

ต.ค.62-ก.ย.63

ต.ค.62-ก.ย.63

ต.ค.62-ก.ย.63

พ.ย.62  - ก.ย.63



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
โครงการแหลงเรียนรูพืชผักสวนครัวหนู

นอยกินได

จัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวใหเด็ก

ไดเรียนรู โดยมีคาใชจายประกอบดวย 

คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม ฯลฯ

             3,500 ในพื้นที่ กองการศึกษา ธ.ค.

7
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวทุง

ทานตะวัน

จัดกิจกรรการทองเที่ยวทุงทานตะวัน 

โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตกแตง

สถานที่ คาปายโครงการ คาจัดสถานที่

 คาอาหารและเครื่องดื่ม

           15,000 ในพื้นที่ กองการศึกษา ธ.ค.

8 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

จัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ

ระหวางวัย โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย คาจางเหมาตกแตง

สถานที่และจัดเวที คาวัสดุ คาของ

รางวัลฯลฯ

           50,000 ทต.วังมวง กองการศึกษา ม.ค.

9 โครงการมหัศจรรยวันของหนู

จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามัคคี

ใหกับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยมี

คาใชจายประกอบดวย คาของรางวัล 

คาปายโครงการ คาอุปกรณตกแตง

สถานที่ ฯลฯ

           10,000 ศพด. กองการศึกษา ม.ค.

10
โครงการแขงขันกีฬาชุมชน สราง

ความสัมพันธในชุมชน

จัดการแขงขันกิจกรรมแขงขันกีฬา

เชื่อมความสัมพันธในชุมชน โดยมี

คาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ

กีฬา คาถวยรางวัล  ฯลฯ

           75,000 ในพื้นที่ กองการศึกษา

20

ลําดับ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระยะเวลาดําเนินงาน  (เดือน)

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

 3.1  แผนงานการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๒โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการกิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.พ.-เม.ย.



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สนับสนุนคาใชจายการบริหารการศึกษา 

คาหนังสือเรียน อัตรา คนละ 200 บาท 

ตอคน/ป จํานวน 40 คน เปนเงิน 8,000

 บาท, คาอุปกรณการเรียน อัตรา คนละ

200 บาท ตอคน/ป เปนเงิน 8,000 

บาท , คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ

 300 บาท ตอคน/ป จํานวน 40คน เปน

เงิน 12,000 บาท , คากิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท ตอคน/ป 

เปนเงิน 17,200 บาท

        45,200 ศพด. กองการศึกษา

จัดซื้อการเรียน การสอน ของศพด.  

อายุ 2-5 ป อัตรา คนละ 1,700 บาท

  ตอคน/ป จํานวน 40 คน เปนเงิน 

68,000 บาท

        68,000 ศพด. กองการศึกษา

จายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก

เล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 40

 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 

245 วัน

      196,000 ศพด. กองการศึกษา

12
โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอก

สถานที่

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาใหกับเด็กเล็ก

 พาเด็กเล็กไปศึกษาดูงานนอก

สถานที่ ณ วัดมวง ต.หัวตะพาน อ.

วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง

        30,000 นอกสถานที่ กองการศึกษา ก.พ.

 งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

ต.ค.62-ก.ย.63

21

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

 3.1  แผนงานการศึกษา

ระยะเวลาดําเนินงาน  (เดือน)

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการกิจกรรม

แบบ ผด.02

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ต.ค.62-ก.ย.63

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา
11

ต.ค.62-ก.ย.63



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13
โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น 

ทําขนมไทย

จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปญญา

ทองถิ่น สอนเด็กเล็กทําขนมไทย

โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา

วัสดุอุปกรณสําหรับใชในกิจกรรม 

คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

           4,000 ในพื้นที่ กองการศึกษา มี.ค.

14
โครงการอนุรักษความเปนไทยในเด็ก

ปฐมวัย

จัดกิจกรรมการละเลนของไทย ของ

เด็กในศพด.อาทิเชน มอญซอนผา 

มากานกลวย เดินกะลา โดยมี

คาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ

อุปกรณสําหรับกิจกรรม ฯลฯ

           5,000 ศพด. กองการศึกษา เม.ย.

15
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ธรรมะเล็กๆจูงเด็กเขาวัด

จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 ธรรมะเล็กๆ ดวยการพาเด็ก ศพด.เขา

วัดปฏิบัติธรรม โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย คาวิทยากร,คาวัสดุ

อุปกณสําหรับใชในกิจกรรม ฯลฯ

           3,000 ศพด. กองการศึกษา เม.ย.

16
โครงการยอนวันวานสงกรานตที่บาน

เกิด

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณียอน

วันวานสงกรานตที่บานเกิดดวยการจัด

กิจกรรมสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมของ

ไทย ไดแก กิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ

 กิจกรรมสรงน้ําพระ กิจกรรมประกวด

ขบวนสงกรานต โดยมีคาใชจาย  อาทิ

เชน คาใชจายในการจัดงาน คาตกแตง

ริ้วขบวน การรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ ฯลฯ

        75,000 ทต.วังมวง กองการศึกษา เม.ย.

22

ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
 3.1  แผนงานการศึกษา

 งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาดําเนินงาน  (เดือน)
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการกิจกรรม

แบบ ผด.02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17
โครงการสงเสริมสุขภาพและ
ทันตสุขภาพนักเรียน

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพชองปาก

ใหกับเด็ก ศพด.โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร 

คาวัสดุอุปกรณที่ใชในโครงการ ฯลฯ

      10,000 ศพด.
กอง

การศึกษา
พ.ค.

18

โครงการจัดงานสัปดาหสงเสริม

พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา (กวน

ขาวทิพย)

จัดกิจกรรมกวนขาวทิพย ที่วัด โดย

มีประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรม มี

คาใชจายประกอบดวย คาวัตถุดิบ

,คาเชาเต็นท,คาปาย,คาเครื่องเสียง,

คาจางเหมาประกอบอาหาร,คาวัสดุ

อุปกรณสําหรับใชในกิจกรรม ฯลฯ

        20,000 ทต.วังมวง กองการศึกษา พ.ค.

19 โครงการวันไหวครู

จัดกิจกรรมวันไหวครู เปนการ

แสดงความกัญูรูคุณครู ปลูก

จิตสํานึกที่ดีใหแกนักเรียนศพด.โดย

มีคาใชจายประกอบดวย คาอุปกรณ

ในการทําพาน,คาดอกไม,คาธูป

เทียนแพ ฯลฯ

        3,000 ศพด.
กอง

การศึกษา
ม.ิย.

23

ระยะเวลาดําเนินงาน  (เดือน)
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

แบบ ผด.02

 3.1  แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการกิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20

โครงการใหความรูกับพอแม 

ผูปกครอง เด็กปฐมวัย เกี่ยวกับโรคมือ

 เทา ปาก และโรคติดตอ ที่มักเกิด

ขึ้นกับเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลวังมวง

จัดกิจกรรมใหความรูกับพอแม

ผูปกครองใหรูจักวิธีปองกันโรคมือ

เทาปาก โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาปายโครงการ คาวัสดุ

อุปกรณที่จําเปน ฯลฯ

        5,000 ศพด.
กอง

การศึกษา
ก.ค.

21 โครงการออกกําลังกายสบายชีวี

จัดกิจกรรมออกกําลังกายใหเด็ก ศพด.

เปนการสงเสริมสุขภาพรางกายแข็งแรง

 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา

อุปกรณในการจัดโครงการ คาใชจาย

อื่นที่จําเปน ฯลฯ

        3,500 ศพด.
กอง

การศึกษา
ก.ค.

22

โครงการจัดงานสัปดาหสงเสริม

พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา 

และวันเขาพรรษา หลอเทียน หลอใจ

ถวายวัด

จัดกิจกรรมหลอเทียนและถวาย

เทียนใหกับวัดในเขตอําเภอวังมวง 

โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา

วัสดุอุปกรณ,คาเครื่องเสียง,คาปาย

โครงการ,คาน้ําดื่ม,คาตกแตงสถานที่

,คาใชจายที่เกี่ยวของในการจัดงาน 

ฯลฯ

        30,000 ทต.วังมวง กองการศึกษา ก.ค.

24

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาดําเนินงาน  (เดือน)

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

 3.1  แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการกิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

23
โครงการสายใยรัก (วันแม
แหงชาติ)

จัดกิจกรรมใหเด็กปฐมวัยไหวแม   

 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยมี

คาใชจายประกอบดวย คาพวงมาลัย

 ,คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ

        3,000 ศพด.
กอง

การศึกษา
ส.ค.

24
ฝกอบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

สงบุคลากรทางการศึกษาเขารับ

การฝกอบรมเพิ่มเติมความรู ความ

เขาใจและประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

        5,000 ศพด.
กอง

การศึกษา

25
ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาของศพด.

        5,000 ศพด.
กอง

การศึกษา

26
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

ของศพด.
        5,000 ศพด.

กอง
การศึกษา

25

ระยะเวลาดําเนินงาน  (เดือน)
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

พ.ย.62-ก.ย.63

พ.ย.62-ก.ย.63

แบบ ผด.02

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการกิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

 3.1  แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

ม.ค. - ก.ย.



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27 โครงการสราง/ปรับปรุงลานกีฬา

ปรับปรุงลานกีฬาบริเวณหนาบริษัท

 บีบีซี โดยมีคาใชจายประกอบดวย 

คาจางเหมาปป.ลานกีฬา ,คาใชจาย

อื่นที่จําเปน ฯลฯ

      10,000
บริษัท บีบีซี
ตรงขาม   
สหชัย

กอง
การศึกษา

ส.ค.

28 ครุภัณฑสํานักงาน
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16
 นิ้ว จํานวน 2 ตัว

        3,500
  ศพด.ทต. 

วังมวง
กอง

การศึกษา
ม.ค.

29 ครุภัณฑคอมพิวเตอร
จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1

ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

เดือน มีนาคม 2562

30 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
ติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) พรอมติดตั้งถังหมึก

ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรฉบับเดือนมีนาคม

2562

26

   ศพด.ทต.  
 วังมวง

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

ม.ค.

ม.ค

 3.1  แผนงานการศึกษา

      22,000

        4,300

   ศพด.ทต.  
 วังมวง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการกิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาดําเนินงาน  (เดือน)
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

ลําดับ
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