
๓.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๑๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๒ ๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

โครงการรณรงค์การป้องกนั
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๓๔ หน้า ๑๒๑)

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔
เทศบาลต าบลปราณบุรี

ล าดับ
ที่

เพื่อให้ครูแกนน าและเจา้หน้าที่
 อปท. ให้รับการอบรม
เกีย่วกบัการป้องกนัยาเสพติด
ในสถานศึกษา

สถานศึกษาในสังกดั
เทศบาลฯ

โครงการโรงเรียนพอเพยีง   
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๕          
ผ.๐๒ ข้อ ๑ หน้า ๒๖)

พฒันาครูและนักเรียนในสังกดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การเรียนการสอนให้ดีย่ิงขึ้น
ตามแนวทงของหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

กองการศึกษาและ
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลฯ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

      แผนงานการศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา



๓.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓ ๙,๑๖๔,๒๐๐ กองการศึกษา

๔ ๑๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา

แบบ ผด. ๒

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย
การบริหารสถานศึกษา 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๑ หน้า ๑๐๗)

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษา

สถานศึกษาในสังกดั
เทศบาลฯ

      แผนงานการศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและส่ิงกอ่สร้าง
โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี 
(บ้านปลายน้ า)              
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๓๕ หน้า ๑๒๑)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนเทศบาล
ปราณบุรี (บ้าน
ปลายน้ า)

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบและ
ส่ิงกอ่สร้างให้อยู่ในสภาพดี



๓.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕ ๑๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๖ ๑,๑๖๘,๕๐๐ กองการศึกษา

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

โรงเรียนบ้านต าหรุ 
(วิงประชาสงเคราะห์)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและส่ิงกอ่สร้าง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ปราณบุรี (สอน ฤทธ์ิเดช) 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๓๖ หน้า ๑๒๒)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบและ
ส่ิงกอ่สร้างให้อยู่ในสภาพดี

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลปราณบุรี 
(สอน ฤทธ์ิเดช)

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

      แผนงานการศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

แบบ ผด. ๒

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

อดุหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้กบัเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านต าหรุ(วิง
ประชาสงเคราะห์)
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๒๙ หน้า ๑๑๙)

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวันที่มี
คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
และมีปริมาณที่พอเหมาะ



๓.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๗ ๓,๒๐๒,๑๐๐ กองการศึกษา

๘ ๓๐,๐๐๐ กองการศึกษา

รวม ๑๓,๙๒๔,๘๐๐

      แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

โรงเรียนอนุบาล
ปราณบุรี (บ้านเมือง
เกา่)

สถานศึกษาในเขต
เทศบาลฯ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. ๒

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวันที่มี
คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
และมีปริมาณที่พอเหมาะ

อดุหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้กบัเด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลปราณบุรี       
(บ้านเมืองเกา่)   
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๓๐ หน้า ๑๑๙)

อดุหนุนโครงการการศึกษา
เพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติด
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. 
ประเทศไทย)                
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๓๑ หน้า ๑๑๙)

เพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติด
ในเด็กนักเรียน



๓.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๕๐๐,๐๐๐ เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

๒ ๑๐๐,๐๐๐ เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

โครงการแข่งขันกฬีา  
นักเรียนอปท.ปราณบุรี - 
สามร้อยยอด           
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๒๒ หน้า ๑๓๑)

เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชนได้พฒันาทักษะ
ด้านกฬีา

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ

แบบ ผด. ๒

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการส่งเสริมและจดั
กจิกรรมศูนย์เยาวชน
เทศบาลต าบลปราณบุรี 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๕ หน้า ๑๒๕)

เพื่อส่งเสริมและจดักจิกรรม
ศูนย์เยาวชนเทศบาลต าบล
ปราณบุรี



๓.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓ ๕๐,๐๐๐ เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

รวม ๖๕๐,๐๐๐

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ผด. ๒

      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ

พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการส่งเสริมและจดั
กจิกรรมสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลปราณบุรี      
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๓ หน้า ๑๒๔)

เพื่อส่งเสริมและจดักจิกรรม
สภาเด็ก และเยาวชนเทศบาล
ต าบลปราณบุรี



๓.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๕๐,๐๐๐ จงัหวัดประจวบฯ กองการศึกษา

๒ ๑๐๐,๐๐๐ วัดเขาน้อย(บน) กองการศึกษา

๓ ๕๖๐,๐๐๐ เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

เพื่อจดักจิกรรมมหัศจรรย์
เมืองสามอา่วและ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยว
จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการตักบาตรเทโว     
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๑๓ หน้า ๑๒๘)

เพื่ออนุรักษวั์ฒนธรรมวัน
ส าคัญทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป

แบบ ผด. ๒

พ.ศ. ๒๕๖๔ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓

      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

โครงการประเพณีลอยกระทง 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๘ หน้า ๑๒๖)

เพื่อเป็นการอนุรักษวั์ฒนธรรม
ประเพณีและขนบธรรมเนียม
อนัดีงามของไทย และเพื่อ
สร้างความสนุกสนานร่ืนเริง
และความรักสามัคคีในหมู่คณะ

โครงการจดักจิกรรม
มหัศจรรย์เมืองสามอา่ว 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๑๔ หน้า ๑๒๙)



๓.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๔ ๓๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๕ ๕๐๐,๐๐๐ เขตเทศบาลฯ กองการศึกษาเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ให้คงอยู่สืบไป,ประชาชนได้
ส่งเสริมท านุ ท านุบ ารุงศาสนา

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ

      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

เพื่อเป็นการอนุรักษป์ระเพณี
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
อนัดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป
,เพื่อสร้างความสนุกสนานร่ืน
เริง ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
อ าเภอปราณบุรี และเพื่อ
ส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ

โครงการวันขึ้นปีใหม่   
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน       
 ผ.๐๒ ข้อ ๙ หน้า ๑๒๖)

พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๒

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการประเพณีสงกรานต์ 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
 ผ.๐๒ ข้อ ๑๒ หน้า ๑๒๘)



๓.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖ ๔๘๐,๐๐๐ เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

๗ ๓๐๐,๐๐๐ เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

๘ ๖๐,๐๐๐ วัดในเขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

รวม ๒,๓๕๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด ๑๖,๙๒๔,๘๐๐

แบบ ผด. ๒

      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่ออดุหนุนให้วัดในเขตเทส
บาลฯมีงบประมาณในการจดั
กจิกรรมส่งเสริมให้เยาวชนได้
กล่อมเกลาจติใจเกดิความ
เล่ือมใสศรัทธาต่อพทุธศาสนา

เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซ่ึง
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี
และเพื่อเป็นการสืบทอดพทุธ
ศาสนา

โครงการหล่อและถวาย
เทียนพรรษา               
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๑๐ หน้า ๑๒๗)

โครงการอดุหนุนบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน         
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๑๗ หน้า ๑๓๐)

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อให้ความส าคัญกบัเด็กที่จะ
เติบโตเป็นก าลังส าคัญของ
ชาติต่อไปในอนาคต

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๑๑ หน้า ๑๒๗)














