
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๕๘ 
เทศบาลต าบลจระเข้หิน  อ าเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา 

************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

  เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ  และทางรัฐบาลได้ก าห นดให้เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งได้ถือเป็นนโยบายและปฏิบัติ  ก าหนดจัด
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน  และร่วมส่งเสริมพระคุณและบทบาทของสตรีที่เป็นแม่ ที่มี บทบาท
ส าคัญยิ่งต่อบุคคลในครอบครัว  สังคม  ประเทศชาติ  เพื่อเป็นการยกย่องให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งปี 
 

  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน  
เทศบาลต าบลจระเข้หิน  จึงร่วมกับหน่วยงานราชการ  ตลอดทั้งชุมชน  วัด  และโร งเรียน  ในเขตเทศบาลต าบล
จระเข้หิน  ประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่มพลังมวลชน  ประชาชน  เด็กและเยาวชน ได้
ร่วมกันจัดกิจกรรม  จัดท าโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ (๑๒ สิงหาคม ) ข้ึน ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชินีนาถ  และเพื่อสร้างความรัก  ความสมัครสมานสามัคคีแก่ประชาชนในชุมชน
แล้วยังร่วมส่งเสริมให้ลูกทุกคนได้ร าลึกนึกถึงคุณงามความดีของแม่ตนเองด้วย  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อเป็นการเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน

วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  ประชาชนทั่วไป  และกลุ่มพลังมวลชน   ได้แสดงออกถึงความ

กตัญญูกตเวที  และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ 
๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  ประชาชนทั่วไป  ได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ผูใ้ห้ก าเนิดซึ่งเป็นผู้มี   

พระคุณอย่างสูง  มีความส าคัญยิ่งต่อครอบครัวและสังคม 
๒.๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงพลังสามัคคีของส่วนราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  ในการ 

ร่วมใจกันจัดกิจกรรม   
 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  หน่วยงานส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน ชุมชน วัด โรงเรียน ในเขตเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 ๓.๒  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ า พนักงานจ้างทุกคน 
 ๓.๓  เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
  ๓.๔  คณะครู และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจระเข้หิน จ านวน ๒ แห่ง 

 

๔. วิธีด าเนินการ 
  ๔.๑  ประชุมผู้เกีย่วข้องเพื่อการปรึกษาหารือในการจัดท าโครงการ และกิจกรรม  

๔.๒  เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดงาน 

  ๔.๔  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเชิญชวน ให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกิจกรรม 
           /๔.๕  ประสาน… 
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  ๔.๕  ประสานผู้น าชุมชน เพื่อการคัดเลือกแม่ดีเด่นในชุมชน 
  ๔.๖  ด าเนินงานจัดกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ   ประกอบด้วย 
   วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
   - ร่วมกิจกรรมท าความสะอาดพัฒนาชุมชน  ครัวเรือน ในแต่ละชุมชน ทั้ง  ๖  ชุมชน  
     และร่วมกิจกรรมปลูกป่าสมุนไพร ปลูกตน้ไม้ บวชต้นไม้ ณ สวนสมุนไพรเทศบาลต าบล
     จระเข้หิน  
   วันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
   -  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ 
   -  ส่วนราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  ร่วมท าพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม 
                                 ดอกมะลิในงานวันแม่แห่งชาติ (๑๒ สงิหาคม)  พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น
     ที่มีความขยัน มานะ อดทน และประกอบคุณงามความดี ในเขตเทศบาลต าบลจระเข้หิน
     และมอบประกาศเกียรติคุณส าหรับลูกกตัญญูกตเวทีประจ าชุมชนในเขตเทศบาลต าบล 
     จระเข้หิน  ณ  วัดจระเข้หิน  ต.จระเข้หิน  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา 
   - ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ กับส่วน 
     ราชการอ าเภอครบุรี   ณ   ศาลาประชาคมอ าเภอครบุรี  ภาคเช้า  เวลา ๐๖.๓๐ น. และ
     ภาคค่ า  เวลา ๑๖.๐๐ น. 
   -  ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมในเขตเทศบาลร่วมปฏิบัติธรรมในวันแม่แห่งชาติ   เพื่อ 
     ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ณ วัดจระเข้หินและ
              วัดสว่างหนองแวง 
    วันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
   -  ร่วมกิจกรรม  “Bike  for  MOM  ปั่นเพื่อแม่” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จ 
     พระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ภาคบ่าย  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ณ  สนามหน้าส านักงาน
     เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
  ๔.๗  สรุปผล/ประเมินผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
                

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
  - ระหว่างวันที่  ๑๑ - ๑๒ , ๑๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘   
 

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา   เทศบาลต าบลจระเข้หิน   อ าเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา 
 

๗. งบประมาณ 
  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ซึ่งปรากฏในแผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน  (๐๐๒๖๓) 
โครงการที่ ๕   (หน้า ๑๐๕)   โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  (๑๒ สิงหาคม)  เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ   
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  ๕๐,๐๐๐.-  บาท   (ห้าหมื่นบาทถ้วน)   ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันไดด้ังนี ้

(รายละเอียดดูจากภาคผนวก  ก. ) 
            /๘.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ… 
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๘.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ๘.๑  เด็ก  เยาวชน  ประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลได้มสี่วนร่วมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ-
นางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘    
  ๘.๒ เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและแสดงความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ผู้ที่เป็นแม่ของแผ่นดิน 
           ๘.๓ เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้ก าเนิด 
  ๘.๔ เกิดความรัก ความสมัคร สมานสามัคคีในชุมชนที่ตนอาศัยอยู ่
  ๘.๕ เกิดชุมชนเข้มแข็งทุกคนอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข  
 

รายละเอียดภาคผนวก ก. 
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  (๑๒ สิงหาคม) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  ปรากฏในแผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ตั้งจ่ายไว้   ๕๐,๐๐๐.-  บาท   
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)  ส าหรับโครงการนี้ ตั้งไว้  ๓๘,๐๐๐.- บาท ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามรายการ ดังนี ้
 
 

ล าดับท่ี รายการ งบประมาณ 
๑ ค่าชุดของขวัญส าหรบัแม่ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๘  จ านวน  ๖  ชุมชน

ชุมชนละ ๑ คน รวม  ๖  คน ๆ ละ ๔๐๐.- บาท  เป็นเงิน 
 

๒,๔๐๐.- บาท 
 ๒ เงินรางวัลชุดการแสดงร าถวายพระพรบนเวท ี

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 
จ านวน ๒ โรงเรียน ๆ ละ ๒,๐๐๐.- บาท  
และ ศูนย์เด็กเล็ก จ านวน ๒ ศูนย์ๆ ละ ๑,๕๐๐.- บาท 

  
 ๗,๐๐๐.- บาท 

๓ ค่าชุดเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ที่ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ 
จ านวน  ๙  ชุด ๆ ละ ๑๕๐.- บาท                              เป็นเงิน                  

 
๑,๓๕๐.- บาท 

๔ เงินปัจจัยถวายพระสงฆ์ จ านวน ๙ รูป ๆละ ๒๐๐.- บาท จ านวน ๘ 
รูป และประธานสงฆ์ ๑ รูป จ านวนเงิน ๔๐๐ บาท       เป็นเงิน 

 
๒,๐๐๐.- บาท 

๕ ค่าจัดท าป้ายโครงการเพื่อการเฉลิมพระชนมพรรษาและการ
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๓ ป้าย ขนาด กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๕ เมตร  
จ านวน ๓ ป้าย                                                     เป็นเงิน   

 
 

๖,๓๐๐.- บาท 
๖ ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่จัดกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะ และ

ค่าจ้างเหมาจัดท าดอกไมแ้สตน จ านวน ๒ ชุด  โต๊ะเครื่องราชสักการะ 
พานดอกไม้สด ๒ ชุด กรวยดอกไม้สด จ านวน ๑ ชุด ดอกไม้โต๊ะหมู่
บูชา จ านวน ๔ ชุด ดอกไม้เครื่องราชสักการะ ๒ ชุด ดอกไม้ถวาย
พระสงฆ์ในการประกอบพิธีสงฆ์ จ านวน ๙ ก า  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง         
เป็นเงิน                                       

 
 
 
 
 

๘,๐๐๐.- บาท 
๗ ค่าน้ าแข็ง  ค่าน้ าด่ืม และค่าผ้าเย็น ฯลฯ ส าหรับกิจกรรมท าความ

สะอาด กิจกรรมการปลูกต้นไม้ และกิจกรรมในวันจัดงาน และถวาย
 
 



พระสงฆ์ที่ร่วมกิจกรรมสงฆ์ ในวันที่ ๑๑ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘                                
เป็นเงิน 

 
๘,๐๐๐.- บาท 
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ล าดับท่ี รายการ งบประมาณ 
๘ ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานในการจัดท าใบประกาศแม่ดีเด่น ลูกกตัญญู และ 

วัสดุในการเตรียมการจัดงาน การส่งหนังสือเชิญทุกภาคส่วนเข้าร่วม
กิจกรรม ค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อเขียนป้ายเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถานที่
จัดกิจกรรม และอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้แต่ไม่ได้ก าหนดไว้  เป็นเงิน 

 
 

๒,๙๕๐.- บาท 

 รวมประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๓๘,๐๐๐.- บาท 
 
 
 
 

      (ลงช่ือ)         ผู้ประมาณการ 
                                       (นางเพชรา  มักขุนทด) 

                        รองปลัดเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
                                          รักษาการ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 
 
 

      (ลงช่ือ)         ผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ 
                                          (นายสิรกิจ  วาปธีรรม) 

                                          ปลัดเทศบาลต าบลจระเข้หิน 


