
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจ า

ต าบล

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้กับเด็ก  

เยาวชน  และประชาชนในพืน้ที ่ โดย

จัดการแข่งขันกีฬา  9  ประเภท  

ประกอบด้วย  1) ฟุตบอลประชาชนชาย

 2) ฟุตซอลอาวุโส   40  ปีขึ้นไป         

 3) ฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน  13  ปี        

 4) ฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน  15  ปี        

 5) ฟุตซอลประชาชนหญิง                

 6) วอลเลย์บอลชาย 7) วอลเลย์บอล

หญิง 8) เซปัคตะกร้อประชาชนชาย     

  9) เปตอง    รวมระยะเวลาการแข่งขัน

  7  วัน

300,000 ต าบลรังกาใหญ่ กองการศึกษา

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บญัชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่

ที่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท)

แบบ ผด.02
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2 โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขัน

กีฬาประชาชนระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอพิมาย

ประจ าปี

ส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ประชาชนระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ าเภอพิมายประจ าปี

60,000 ท้องถิ่นทีรั่บเป็น

เจ้าภาพ

กองการศึกษา

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

อุปกรณ์กีฬา

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แต่ละหมู่บ้าน

จ านวน 20 หมู่บ้าน และอุปกรณ์ประจ า

ต าบล  จ านวน  1  ชุด  ส่งเสริมการ

เล่นกีฬา/ การออกก าลังกาย  ห่างไกล

ยาเสพติด

98,000 ต าบลรังกาใหญ่ กองการศึกษา

4 การจัดกิจกรรมทางศาสนาและวัน

ส าคัญทางราชการ

จัดกิจกรรมในพิธีทางศาสนาและวัน

ส าคัญทางราชการ เช่น ปิยมหาราช วัน

เฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ

120,000 ต าบลรังกาใหญ่ กองการศึกษาฯ

5 โครงการจัดงานประเพณีลอย

กระทงประจ าปี

จัดกิจกรรมลอยกระทง   โดยการ

ประกวดกระทง   ประกวดนางนพมาศ  

 หนูน้อยนพมาศ  การขอขมาแม่น้ าคงคา

40,000  สวนสุขภาพ   

สระหนองโทน  

หมู่ที ่5  บ้านตะปัน

กองการศึกษาฯ

6 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

ประจ าต าบล

จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในพืน้ที่

ต าบลรังกาใหญ่   และกิจกรรมวัน

ผู้สูงอายุ  การแสดงร าโทนพืน้บ้าน

20,000 ส านักงานเทศบาล

ต าบลรังกาใหญ่

กองการศึกษาฯ
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7 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยร่วม

ใจพัฒนาเด็กเล็ก

ให้ความรู้เผยแพร่ภูมิปัญญาให้กับเด็ก

เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยปราชญ์

ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพืน้ที่

20,000 ต าบลรังกาใหญ่ กองการศึกษาฯ

8 โครงการจัดส่งเรือยาวเข้าแข่งขันใน

งานเทศกาลเทีย่วพิมาย

จัดส่งเรือยาวเข้าร่วมการแข่งขันในงาน

เทศกาลเทีย่วพิมาย   และส่งกิจกรรม

เข้าร่วมประกวดแข่งขัน  กองเชียร์ทีม

เรือยาว

200,000 อ าเภอพิมาย กองการศึกษาฯ

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรมที่

เกี่ยวเนื่องกับศาสนาวัฒนธรรม

และประเพณี

จัดกิจกรรมร่วมกับวัด  โรงเรียน  ชุมชน

และองค์กรต่างๆ  เช่น วันวิสาขบูชา  

วันอาสาฬหบูชา  ฯลฯ

50,000 ต าบลรังกาใหญ่ กองการศึกษาฯ

10 โครงการอุดหนุนเทศกาลเทีย่วพิ

มาย  ประจ าปี 2561

อุดหนุนให้ทีท่ าการปกครองอ าเภอพิมาย

ใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลเทีย่วพิมาย

200,000 อ าเภอพิมาย กองการศึกษาฯ

รวม 10 1,108,000
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