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1 โครงการจ้างเหมาบริการบคุคล
ธรรมดาปฏบิติังานด้านการศึกษา

จ้างเหมาบคุคลเพื่อ
ช่วยงานศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นหนองหวา้ 
จ านวน 2 คน

216,000          ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการปฐมนิเทศศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลชะมาย

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
และประชุมผู้ปกครองใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลชะมาย

15,000            ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการปอ้งกันเด็กจมน  า จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
โครงการปอ้งกันเด็ก
จมน  าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลชะมาย

15,000            ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล

2.3  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

                            บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด. ๒
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4

เทศบาลต าบลชะมาย   อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคนและสังคม
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ที่ โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

4 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลชะมาย

30,000            ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันทกัษะทางวชิาการ

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
เข้าร่วมแข่งขันทกัษะ
ทางวชิาการมหกรรม
การศึกษาทอ้งถิ่นใน
ระดับต่างๆ

50,000            องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่รับเปน็เจ้าภาพงานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล
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ที่ โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

1.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาแก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลชะมาย
 จ านวน 1,131,900 บาท
2.เงินส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน
การสอน(รายหัว) ค่าวัสดุ
การศึกษาเด็กเล็ก อายุ 2- 5
 ปีจ านวน  392,700 บาท
3.เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า
เคร่ืองแบบ ค่าหนังสือ ค่า
อุปกรณ์ ค่ากิจกรรมพัฒนา 
จ านวน  226,000 บาท

1,750,600       ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล
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ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

7 ค่าอาหารเสริม(นม) เปน็ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)ใหแ้ก่นักเรียน

โรงเรียนในเขตเทศบาล
นักเรียนสังกัด สพฐ.และ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้รับ

อาหารเสริมนม     
จ านวน 260 วนั

       3,113,825 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กและนักเรียน
สังกัด สพฐ.

งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล

8 โครงการอาหารกลางวนัใหเ้ด็ก
นักเรียนระดับชั นอนุบาล-
ประถมศึกษาปทีี่ 6

อุดหนุนอาหารกลางวนั
ใหก้ับนักเรียนระดับชั น
อนุบาล-ประถมศึกษาปทีี่
 6 โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตพื นที่ต าบลชะมาย
 จ านวน 3 โรงเรียน

5,576,000       โรงเรียนสังกัด 
สพฐ จ านวน 3 
โรงเรียน

งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล

     10,766,425 บาทรวม              8                   โครงการ
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