
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
2.2 แผนงานการศึกษา

 รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก

แห่งชาติ

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ทัง้  4  ศูนย์ฯ  และ

เด็กในพืน้ทีต่ าบลรังกาใหญ่

5,000 ส านักงานเทศบาล

ต าบลรังกาใหญ่

กองการศึกษา

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บญัชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่

ที่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

แบบ ผด.02
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
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พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่ โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

แบบ ผด.02

2 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  จัดกิจกรรมโดยมี เด็ก  เยาวชน  

ข้าราชการ  พ่อค้าประชาชนชาว

ต าบลรังกาใหญ่ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติฯ    โดยกิจกรรม มี

ดังนี้    1.มีการลงนามถวายพระพร   

 ชมการแสดง  ร าถวายพระพร  ของ

นักเรียน  2.พิธีวางพานพุม่  ถวาย

เคร่ืองราชสักการะ  ของหมู่บ้าน   

หน่วยงาน  และสถานศึกษา           

 3. พิธีมอบรางวัลลูกตัวอย่าง  ลูก

ดีเด่น แม่ตัวอย่างและมอบโล่ห์แม่

ดีเด่นต าบลรังกาใหญ่  ,พิธีวางพาน

พุม่มะลิ  4. พิธีเปิดกรวยเคร่ืองราช

สักการะ  วางพานพุม่เงินพานพุม่ทอง 

 กล่าวถวายพระพรชัยมงคลฯ และ

ปรกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

80,000 โรงเรียนพิมาย

สามัคคี ๑

กองการศึกษา
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
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สถานที่ด าเนินการ

แบบ ผด.02

3 โครงการจัดซ้ือหนังสือ นิตยสาร  

ให้กับทีอ่่านหนังสือประจ า

หมู่บ้านและบ้านท้องถิ่นรักการ

อ่าน

จัดซ้ือหนังสือ  นิตยสาร  เพือ่แจกให้

ทีอ่่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน  จ านวน 

 20 หมู่บ้าน  และบ้านท้องถิ่นรักการ

อ่าน

90,000 ต าบลรังกาใหญ่ กองการศึกษา

4 โครงการน าเด็กเล็กศึกษาแหล่ง

เรียนรู้เสริมประสบการณ์

น าเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ของเทศบาล ทัง้  4  ศูนย์  ศึกษา

แหล่งเรียนรู้เสริมประสบการณ์  เช่น 

สวนสัตว์นครราชสีมา  แหล่งเรียนรู้

ในท้องถิ่น  ฯลฯ

40,000 สวนสัตว์

นครราชสีมา

กองการศึกษา

5 โครงการศึกษาดูงานมหกรรม

การศึกษาท้องถิ่น ของคณะ

ผู้บริหาร เจ้าหน้าทีแ่ละบุคลากร

ทางการศึกษา

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที ่และ

บุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาดูงาน

 มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น  ประจ าปี

17,000 ตามสถานทีจ่ัด

งานทีก่รมส่งเสริม

การปกครอง

ท้องถิ่นก าหนด

กองการศึกษา

-19-



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
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ที่ โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

แบบ ผด.02

6 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม

ส าหรับเด็กและเยาวชนต าบลรัง

กาใหญ่

จัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนใน

ต าบลรังกาใหญ่  ดังนี้                   

1. พัฒนาจิตเข้าค่ายพุทธธรรม         

2.ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและ

เยาวชนต าบลรังกาใหญ่                

 3.เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม   และ

ค่ายศิลปะ                               

4.จิตอาสาร่วมใจพัฒนาชุมชนเนื่องใน

วันเข้าพรรษา                           

5.ค่าใช้จ่ายในโครงการ พัฒนา

ศักยภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

และภาษาสู่อาเซียนเด็ก                 

6.โครงการกิจกรรมเด็กและเยาวชน

จัดเก็บข้อมูลจัดเก็บข้อมูล   ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  และทีอ่่านหนังสือ

ประจ าหมู่บ้าน

200,000 ทต.รังกาใหญ่ กองการศึกษา

-20-
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แบบ ผด.02

7 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการ

อ่าน  ทีอ่่านหนังสือท้องถิ่นรัก

การอ่าน

จัดซ้ือหนังสือ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ 12,000 ทต.รังกาใหญ่ กองการศึกษา

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

การศึกษา 1.อาหารกลางวันศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก   2.จัดการเรียนการ

สอน (วัสดุรายหัว)   3.จัดซ้ือหนังสือ 

(อัตราคนละ 200  บาท/ป)ี             

 4.จัดอุปกรณ์การเรียน (อัตราคนละ 

300  บาท/ป)ี                             

 5.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (อัตราคน

ละ  430บาท/ป)ี

1,603,420 ศพด. 4 ศูนย์ กองการศึกษา

9 โครงการอาหารเสริม (นม) 

โรงเรียน

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 2,492,976 โรงเรียนในพืน้ที่

ต าบลรังกาใหญ่

กองการศึกษา

10 โครงการอาหารเสริม (นม)  ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กต าบลรังกาใหญ่  ทัง้  4  ศูนย์

421,564 ศพด. 4  แห่ง กองการศึกษา
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แบบ ผด.02

11 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กทัง้  4  ศูนย์

200,000 ศพด. 4  แห่ง กองการศึกษา

12 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน จัดซ้ืออาหารกลางวันเด็กนักเรียนและ

ประถมศึกษาในพืน้ทีต่ าบลรังกาใหญ่

4,324,000 โรงเรียนในพืน้ที่

ต าบลรังกาใหญ่

กองการศึกษา

รวม 12 9,485,960
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