
ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

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. 

1 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบ
สานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณี เช่น การจัดค่าย
คุณธรรมจริยธรรม  การจัดงาน
ประเพณี และวันส าคัญทาง
ศาสนา  การจัดงานบวช
บรรพชา  ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 

 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

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

อนุรักษ์และ
ส่งเสริม
ประเพณี
เข้าพรรษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม 
อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี เช่น 
การจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม  การจัด
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  และ
วันส าคัญทางศาสนา  การจัดงานบวช
บรรพชา  ฯลฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน  ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าตอบแทนพิธีกร  ค่ารับรอง  ค่า
กระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์  ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่าสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ 
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  ค่าเตรียม
และตกแต่งสถานที่ 

6,500 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 



 
ผด  2  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ด าเนินการเอง 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

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 โครงการธรรมะเพ่ือ
ประชาชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบ
สานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณี เช่น การจัดค่าย
คุณธรรมจริยธรรม  การจัดงาน
ประเพณี และวันส าคัญทาง
ศาสนา  การจัดงานบวช
บรรพชา การเทศน์ธรรมศาสนา 
กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม ฯลฯ 

15,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

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 โครงการอนุรักษ์
และสืบสาน
ประเพณียี่เป็งแม่
ท่าช้าง 

จัดงานประเพณียี่เป็งเทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้าง เพ่ือให้เยาวชน
และประชาชนได้รู้จักและสืบสาน
ต่อไป  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน  
ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าตอบแทนพิธีกร ค่ารับรองค่า
กระดาษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์  ค่าพิมพ์เอก สาร ค่าป้าย 
ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าประ ชา
สัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ดอก ไม้ กระเช้าดอกไม้  ค่า
เตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
ของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าของ
รางวัลหรือเงินรางวัล ค่าปัจจัย
เครื่องไทยทาน ค่าจัดซื้อเทียน
พรรษา  ค่าพาหนะ  ค่าจัดริ้ว
ขบวน  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น 

20,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

            



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

ของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
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 โครงการเชิดชู
เกียรติครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีต
ประเพณี เช่น การจัดค่ายคุณธรรม
จริยธรรม  การจัดงานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา  และวันส าคัญ
ทางศาสนา  การจัดงานบวช
บรรพชา  ฯลฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน  ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าตอบแทนพิธีกร  ค่ารับรอง  ค่า
กระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์  
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่าสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าประชาสัมพันธ์
ทางสื่อต่างๆ ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้  ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ 

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

            

 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

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 โครงการอนุรักษ์
และสืบสาน
ประเพณีดงพระ
เจ้านั่งโก๋น 

จัดงานอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีดงพระเจ้านั่งโก๋น เพ่ือให้
เยาวชนและประชาชนได้รู้จักและ
สืบสานต่อไป โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าตอบแทนพิธีกร  ค่ารับรอง  ค่า
กระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์  
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่าสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าประชาสัมพันธ์
ทางสื่อต่างๆ ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้  ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญหรือ
ของที่ระลึก ค่าของรางวัลหรือเงิน
รางวัล ค่าปัจจัยเครื่องไทยทาน ค่า
จัดซื้อเทียนพรรษา ค่าพาหนะ  ค่า
จัดริ้วขบวน และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็น 

40,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

            



 
ผด  2  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ด าเนินการเอง 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

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 โครงการอนุรักษ์
และสืบสาน
ประเพณีปี๋ใหม่
เมือง (ด าหัว
ผู้สูงอายุ) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง(ด าหัว
คนเฒ่า) เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์  
ฟ้ืนฟูและสืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น เช่น จัด
กิจกรรมพิธีทางศาสนา รดน้ าขอพร
จากผู้สูงอายุ  การตรวจสุขภาพ วัด
ความดัน เบาหวาน ส่งเสริมอาชีพ 
โดยจ่ายเป็นพิธีทางศาสนา  เครื่อง
สักการะส าหรับรดน้ าด าหัวขอพร
ผู้สูงอายุ ปัจจัยเครื่องไทยทาน ค่า
สถานที่ ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ 
การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและ

40,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

            



เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  
ค่าตอบแทน  ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าตอบแทนพิธีกร      ค่ารับรอง  
ค่ากระดาษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์  ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่า
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าประชาสัมพันธ์
ทางสื่อต่างๆ ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้  ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่า
ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่า
พาหนะ  ค่าจัดริ้วขบวน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผด  2  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ด าเนินการเอง 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

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 โครงการอุ๊ยสอน
หลาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการอุ้ยสอนหลาน (ท าข้าว
แต๋น ขนมจ๊อก)   เพ่ือส่งเสริม 
อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านอาหาร ศิลปวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
ให้สืบทอดต่อไป  เช่น การฝึกอบรม  
การจัดการเรียนการสอน การจัด
นิทรรศการ โดยจ่ายเป็นคา่ตอบแทน 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่า
กระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ 
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่า
ป้าย ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่า
ตกแต่งสถานที่ คา่พาหนะ ค่าเชา้ที่
พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึกและ
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  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

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. 

9 โครงการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 120 ปี 
ของดีแม่ท่าช้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 120ปี
ของดีแม่ท่าช้าง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ 
อุปกรณ์จัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดริ้ว
ขบวน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าเครื่องเสียง เต็นท์ เวที 
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าตกแต่ง
จัดสถานที่ ค่ามหรสพการแสดง และ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ค่ากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้าย สิ่งพิมพ์
ประชาสัมพันธ์สื่ต่างๆ กระเช้าดอกไม้ 
ค่าพาหนะ ค่าจัดริ้วขบวน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 

10,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

            

 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

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 โครงการแข่งขัน
กีฬาสานสายใย
สามวัยเพื่อสุขภาพ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ส่งเสริมการกีฬา เช่น การฝึก 
อบรมเพ่ิมทักษะการเล่นกีฬา 
การจัดการแข่งขันกีฬา  การ
สนับ สนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
การส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา
ต่างๆ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่า 
ตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าตอบ แทนผู้ฝึกสอน ค่าตอบ 
แทนพิธีกร กรรมการตัดสินและ
เจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ป้าย ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่า
เช่าและค่าเตรียมสนามและ
สถานที่แข่งขัน ค่าโล่รางวัล ค่า
ของรางวัลหรือเงินรางวัล  ค่า
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ ค่าเช่า 

20,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

กอง 
การศึกษา 

            



 
ผด  2  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ด าเนินการเอง 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

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. 

11 โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับต่างๆ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ส่งเสริมการกีฬา เช่น การ
ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะการเล่นกีฬา 
การจัดการแข่งขันกีฬา  การ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา การ
ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาต่างๆ 
ฯลฯ 

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

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. 
12 โครงการ

จัดการ
แข่งขัน
กีฬาศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก
เทศบาล
ต าบลแม่
ท่าช้าง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแมท่่าชา้ง เพื่อ
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มีคณุธรรม 
จริยธรรม สร้างความรักความสามัคคี และเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีความพร้อม 
เหมาะสมตามวัย โดยจา่ยเป็นคา่ตอบแทน
เจ้าหน้าทีป่ระจ าสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าเงนิหรือของรางวัล ค่า
จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา  ค่าริ้วขบวน ค่า
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าชุดกีฬา 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าตอบแทน  ค่า
สมนาคุณวทิยากร  ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน 
ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าป้าย คา่ประชาสัมพันธ์
ทางสื่อตา่งๆ  ค่าพาหนะ  คา่ทีพ่ัก ค่าเช่าและ
ค่าเตรียมสนามและสถานที่แข่งขัน ค่าดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเปน็ 

25,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

กอง 
การศึกษา 

            



 
ผด  2  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ด าเนินการเอง 
 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

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. 

13 โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กระดับ
ด าเภอหางดง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง เพื่อ
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม สร้างความรัก
ความสามัคคี และเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้มีความพร้อม 
เหมาะสมตามวัย โดยจา่ยเป็น
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีป่ระจ า
สนาม คา่ตอบแทนเจ้าหน้าที่
จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วย
รางวัล ค่าเงนิหรือของรางวัล ค่า
จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา  
ค่าริ้วขบวน ค่าเวชภัณฑ์และ
อุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าชุดกีฬา 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี

5,000 ทต. 
แม่ท่าช้าง 

กอง 
การศึกษา 

            



แอลกอฮอล์  ค่าตอบแทน  ค่า
สมนาคุณวทิยากร  ค่าตอบแทนผู้
ฝึกสอน ค่าตอบแทนพิธีกร ค่า
ป้าย ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
ต่างๆ  ค่าพาหนะ  คา่ที่พัก ค่า
เช่าและคา่เตรียมสนามและ
สถานที่แข่งขัน คา่ดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องเสียง 
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน่ที่
จ าเป็น 

 
 
 
 
 


