
2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม, 

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพือ่สืบสานอนุรักษ์

ประเพณีท้องถิ่น

ด าเนินการจัด

กิจกรรมต่างๆ เพื่อ

อนุรักษ์

ศิลปะวฒันธรรม 

ประเพณีและภมูิ

ปญัญาทอ้งถิ่นของ

ประชาชนทกุเพศ 

ทกุวยั จ านวน 13 

กิจกรรม ในเขต

พื้นที่เทศบาลต าบล

ชะมาย

1,005,000 1,005,000 1,005,000 ประชาชนมี

ส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์

ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

ประเพณีและ

 ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นใน

ระดับมาก

สามารถรักษาประเพณี

ให้คงมีต่อไป

ส านักปลัด

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2558 - 2560)

เทศบาลต าบลชะมาย

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม

แนวทางที่ 3 อนุรักษ์เผยแพร่ และปลูกฝังศิลปะวัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 - กิจกรรมที ่1 การจัดงานประเพณี

ชักพระ

เพือ่สืบสานอนุรักษ์

ประเพณีท้องถิ่น

ค่าตกแต่งเรือ

พนมพระ ค่า

ขบวนแห่เรือ 

ค่าอาหาร

เคร่ืองด่ืม ค่าเช่า

เคร่ืองเสียงและ

เต็นท์ ค่าตกแต่ง

สถานที ่ค่าปัจจยั

ไทยธรรม ค่าป้าย

ประชาสัมพนัธ์ 

ค่าวัสดุอปุกรณ์

และค่าพธิีการ

ต่าง ๆ และ

ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง วัดเขา

กลาย / วัดวังหีบ

100,000 100,000 100,000 เยาวชน ประชาชนได้

ร่วมสืบสานประเพณี

วัฒนธรรม

งานการศึกษา

กิจกรรมที ่2 การจัดงานเทศกาล

ประเพณีชักพระ อ าเภอทุง่สง ประจ าปี

 2557

เพือ่สืบสานอนุรักษ์

ประเพณีท้องถิ่น

กิจกรรมแห่เรือ

พนมพระ 

(อุดหนุนอ าเภอ

ทุง่สง)

25,000 25,000 25,000 ได้ร่วมสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรมให้

คงอยู่สืบไป

อ าเภอทุง่สง
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)
กิจกรรมที ่3 การจัดงานประเพณี

เดือนสิบ ประจ าปี 2557

เพือ่สืบสานอนุรักษ์

ประเพณีท้องถิ่น

จัดกิจกรรม

ส าหรับงานบุญ

เดือนสิบ 

(อุดหนุนอ าเภอ

ทุง่สง)

15,000 ได้ร่วมสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรมให้

คงอยู่สืบไป

อ าเภอทุง่สง

กิจกรรมที ่4 การถวายเทียนพรรษา

และผ้าอาบน้ าประจ าปี 2558

เพือ่สืบสานอนุรักษ์

ประเพณีท้องถิ่น

จัดกิจกรรมถวาย

เทียนพรรษา 

(อุดหนุนสภา

วัฒนธรรมต าบล

ชะมาย)

20,000 ได้ร่วมสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรมให้

คงอยู่สืบไป

ลานกิจกรรม

ต าบลชะมาย

 กิจกรรมที ่5 งานประเพณีมาฆบูชา

แห่ผ้าขึ้นธาตุประจ าปี 2558

เพือ่สืบสานอนุรักษ์

ประเพณีท้องถิ่น

อุดหนุนอ าเภอ

ทุง่สงในการจัด

งานประเพณี

มาฆบูชาแห่ผ้า

ขึ้นธาตุ ประจ าปี

 2558

5,000 ประชาชนได้ร่วมสืบ

สานประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

อ าเภอทุง่สง
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 กิจกรรมที ่6 โครงการจัดงาน

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่

เพือ่สืบสานอนุรักษ์

ประเพณีท้องถิ่น

คชจ.ในการจัด

งานวันขึ้นปีใหม่

ของเทศบาลเช่น

 จัดกิจกรรม

ท าบุญตักบาตร

และกิจกรรม

ต่างๆในวันขึ้นปี

ใหม่ ในเขต

เทศบาลต าบล

ชะมาย

25,000 25,000 25,000 เพือ่เป็นการรักษา

ขนบธรรมเนียมอันดี

งามของประเพณี

ท้องถิ่น

ส านักปลัด
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)
กิจกรรมที ่7 โครงการจัดงานวันเด็ก

แห่งชาติ

เพือ่จัดกิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาติ เสริมสร้าง

ความสามัคคีในชุมชน 

(ศพด.ชะมาย)

จัดพิธีการและกิจกรรม

ต่าง ๆ เนื่องในวันเด็ก

แห่งชาติ เช่น 

ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม 

ส าหรับเด็กและ

เยาวชนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม พร้อม

เจ้าหน้าที่และ

คณะกรรมการในการ

ด าเนินงานค่าของขวัญ

ของรางวัล ค่าตกแต่ง

สถานที่ ค่าสมนาคุณ 

ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่า

เช่าเคร่ืองขยายเสียง ค่า

เช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมา

วงดนตรี และอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการจัด

โครงการและสามารถ

เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ

 ฯ

200,000 200,000 200,000 เด็กและเยาวชนได้เข้า

ร่วมกิจกรรมวันเด็ก

งานการศึกษา
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 กิจกรรมที ่8 โครงการจัดงาน

ประเพณีสงกรานต์

เพ่ือสืบสานอนุรักษ์

ประเพณไีทย

จดักจิกรรมต่าง ๆ ค่าปัจจยั

ไทยธรรม ดอกไมถ้วาย

สังฆทาน ค่าดอกไมพ้านรด

น้ าผู้สูงอาย ุประดับแท่นพูด 

โต๊ะรับแขก  ค่าเช่าเคร่ือง

แต่งกายนางสงกรานต์ระลึก

ผู้สูงอายแุละนางสงกรานต์ 

ของรางวัลผู้เขา้แขง่ขนักฬีา

พืน้บ้าน ค่าวัสดุตกแต่งรถ

พระพุทธรูป และเวทีงาน

สงกรานต์ ค่าวัสดุส านักงาน

ในการเชิญแขก เช่น 

กระดาษ ซอง หมกึ เป็นต้น

และบริวาร ค่าจา้งเหมา

คณะกลองยาว ค่าจดัท า

และตกแต่งรถเทพีสงกรานต์

 ค่าวัสดุและค่าเขยีนป้าย

ประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์

 ค่าวัสดุกอ่สร้างใช้ในการ

จดัท าเวทีต่าง ๆ ค่าเช่าเต็นท์

 ค่าเช่าเคร่ืองขยายเสียง

พร้อมติดต้ัง ค่าอาหาร ค่า

เคร่ืองด่ืม น้ าแขง็ น้ าด่ืม 

แกว้พลาสติกและค่าใช้จา่ย

อืน่ทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ามารถ

เบิกจา่ยได้ตามระเบียบ

160,000 160,000 160,000 ประชาชนได้ร่วมสืบ

สานประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นใน

วันสงกรานต์

ส านักปลัด
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)
  -กิจกรรมที ่9 โครงการจัดงานลอย

กระทง

เพือ่สืบสานประเพณี

ของไทย

จดักจิกรรมในการจดังาน

ลอยกระทงประจ าปี ส าหรับ

จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยพิธีการ

และกจิกรรมต่าง ๆ เช่น ค่า

ถว้ยรางวัล เงินรางวัลการ

ประกวดกระทง การ

ประกวดนางนพมาศ และ

ประกวดอืน่ ๆ ค่าของขวัญ

ของรางวัลตอบแทน

คณะกรรมการตัดสินการ

ประกวด ผู้เขา้ร่วมประกวด

ผู้แสดงบนเวที ค่าเช่าเคร่ือง

แต่งกาย ค่าดอกไม ้ค่าวัสดุ

กอ่สร้าง ส าหรับใช้ในการ

ตกแต่งสถานทีท่ีจ่ดังาน

ประเพณีลอยกระทง เช่น 

เวทีการประกวดและเวที

อืน่ ๆ ค่าวัสดุ และรายจา่ย

อืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดังาน

ประเพณีลอยกระทง ที่

สามารถเบิกจา่ยได้ตาม

ระเบียบ ฯ

300,000 300,000 300,000 ประชาชนได้ร่วมสืบ

สานประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นใน

วันลอยกระทง

งานพัฒนา

ชุมชน
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 - กิจกรรมที ่10 กิจกรรมแจกยิ้มอิ่ม

ธรรม

ประชาชนได้เข้าร่วม

ท าบุญ และเสริมสร้าง

ความสามัคคีในชุมชน

เปน็ค่าใช้จ่ายในการ

จัดกจิกรรมต่าง ๆ 

ตามโครงการแจกยิ้ม

อิ่มธรรม เช่น ค่า

ตกแต่งสถานที่ 

ค่าจ้างเหมาบริการ

เคร่ืองขยายเสียง ค่า

ปจัจัย ค่าอาหารเพล

 ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ค่าประดับ

ตกแต่งดอกไม ้ค่า

ปา้ยประชาสัมพนัธ์ 

ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่า

พระเทศน ์และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่

สามารถเบกิจ่ายได้

ตามระเบยีบ ฯ

30,000 30,000 30,000 ประชาชนในชุมชน

เป็นผู้ประพฤติดี มี

คุณธรรม สามารถอยู่

ร่วมกันในสังคมได้ย่าง

ปกติสุข

ส านักปลัด

 - กิจกรรมที ่11 กิจกรรมท าบุญ 30,000 30,000
ตักบาตรในวันส าคัญทางศาสนารัฐพิธี

หรืองานประจ าปีของท้องถิ่น

ประชาชนได้ร่วมสืบ

สานประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

30,000ประชาชนในเขต

พืน้ทีเ่ทศบาล

ต าบลชะมาย

ส านักปลัดประชาชนในเขตพื้นที่

เทศบาลต าบลชะมาย ร่วม

จัดกิจกรรมวนัส าคัญทาง

ศาสนาหรือรัฐพธิอีื่น เช่น 

วนัทอ้งถิ่นไทย ฯลฯ
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 - กิจกรรมที ่12 การจัดงานวันส าคัญ

ทางศาสนาหรืองานรัฐพิธีอื่นๆ

ประชาชนในเขตพืน้ที่

เทศบาลต าบลชะมาย 

ร่วมจัดกิจกรรมวัน

ส าคัญทางศาสนาหรือ

รัฐพิธีอื่น เช่น วัน

ท้องถิ่นไทย ฯลฯ

เขตพืน้ที่

เทศบาลต าบล

ชะมาย

60,000 60,000 60,000 ประชาชนได้ร่วมสืบ

สานประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

ส านักปลัด

 - กิจกรรมที ่13 วันเทศบาล 24 

เมษายน

จัดกิจกรรมวันเทศบาล

 24 เมษายน 2558 

เพือ่ระลึกถึง

ความส าคัญของเทศบาล

จัดกิจกรรมต่างๆ

 เนื่องในวัน

เทศบาล 24 

เมษายน 2558 

ในเขตเทศบาล

ต าบลชะมาย

25,000 25,000 25,000 พนักงานเทศบาลเกิด

ขวัญก าลังใจและสร้าง

สัมพันธ์ทีดี่ระหว่าง

เทศบาลกับประชาชน

ส านักปลัด
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2  โครงการปฏิบัติธรรมไหว้พระสุขใจ ผู้สูงอายไุด้เขา้ร่วมปฏิบัติ

ธรรม
เพือ่ต้ังจ่ายเป็น

คชจ.ในการ

ฝึกอบรมทัศน

ศึกษาให้กับ

ผู้สูงอายุในเขต

เทศบาลต าบล

ชะมาย เช่น ค่า

พาหนะ

ค่าอาหาร/

อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าเช่า

เคร่ืองเสียง ค่า

วัสดุอุปกรณ์

ต่างๆและ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่

จ าเป็นในการท า

40,000 40,000 40,000 น าหลักธรรมของ

ศาสนามาปรับใช้ในวิถี

ชีวิต ด้วยการ

เสริมสร้างพืน้ฐาน

จิตใจ ให้มีส านึกใน

คุณธรรม จริยธรรม ที่

เหมาะสมในการ

ด าเนินชีวิต

ส านักปลัด
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)
3 โครงการพาน้องไปวัด ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลชะมาย

เด็กและเยาวชนได้เข้า

ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา

เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัด

กิจกรรมให้เด็ก

นักเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาล

ต าบลชะมาย ได้

ร่วมกิจกรรมใน

วันส าคัญทาง

ศาสนา การ

ท าบุญตักบาตร

และทัศนศึกษา

วัดต่าง ๆ เช่น 

ค่าสังฆทาน ค่า

ดอกไม้ ธูป 

เทียนและ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

30,000 30,000 30,000 เยาวชนได้ศึกษาค า

สอนทาง

พระพุทธศาสนาและ

รักษาไว้ซ่ึง

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทยอันดีงาม

ส านักปลัด

4 โครงการจัดงานรัฐพิธี จัดกิจกรรมพิธีต่างๆ 

จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)
กิจกรรมที ่1 กิจกรรมวันที ่12 สิงหา

มหาราชินี

ประชาชนได้เขา้ร่วม

กจิกรรมวันแม่        

(ศพด.ชะมาย และสถานี

ขนส่งผู้โดยสาร เทศบาล

ต าบลชะมาย)

จัดกิจกรรม

บ าเพ็ญ

ประโยชน์

ปรับปรุงพืน้ที่

ประดับธงตรา

สัญลักษณ์, พิธี

ถวายพระพร 

เนื่องในวันแม่

แห่งชาติ

65,000 65,000 65,000 ประชาชนมีความ

จงรักภักดีในสถาบัน

พระมหากษัตริย์

งานการศึกษา

 ส านัก

ปลัดเทศบาล,

 งานกิจการ

สถานีขนส่ง

กิจกรรมที ่2 กิจกรรมวันที ่5 ธันวา

มหาราช

ประชาชนได้เขา้ร่วม

กจิกรรมวันพอ่      

(ศพด.ชะมาย และสถานี

ขนส่งผู้โดยสาร เทศบาล

ต าบลชะมาย)

จดักจิกรรม

บ าเพญ็ประโยชน์

ปรับปรุงพืน้ที่

ประดับธงตรา

สัญลักษณ์, พธิี

ถวายพระพร 

เนื่องในวันพอ่

แห่งชาติ

135,000 135,000 135,000 ประชาชนมีความ

จงรักภักดีในสถาบัน

พระมหากษัตริย์

งานการศึกษา

 ส านัก

ปลัดเทศบาล,

 งานกิจการ

สถานีขนส่ง
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)
 กิจกรรมที ่3 อุดหนุนอ าเภอทุง่สง 

เพือ่จ่ายในโครงการรัฐพิธีต่างๆ

อุดหนุนอ าเภอทุง่สง 

ในการจัดงานรัฐพิธี

ต่างๆ ประจ าปี 2558

งานรัฐพิธีต่างๆ 

(อุดหนุนอ าเภอ

ทุง่สง) ในการจัด

งานรฐพิธีต่างๆ 

ประจ าปี 2558

          7,000 ได้ร่วมสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรมให้

คงอยูสืบไป

งานการศึกษา

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนศิลปิน

พืน้บ้าน

เพือ่รักษาประเพณีที่

ปฏิบัติกันมานานคงมี

ต่อไป

ในเขตพืน้ที่

เทศบาลต าบล

ชะมาย

100,000 100,000 100,000 สามารถรักษาประเพณี

ให้คงมีต่อไป

ส านักปลัด    

 ข้อเสนอจาก

เวทีประชาคม

6 โครงการงานประเพณีทิง้กระจาด (วัน

สารทจีน) ประจ าปี 2558

เพือ่ร่วมอุทิศส่วนกุศล

ให้กับบรรพบุรุษผู้มี

พระคุณและเจ้ากรรม

นายเวรทีล่่วงลับไปแล้ว

จัดกิจกรรมงาน

ประเพณีทิ้งกระจาด ณ

 มูลนิธิ เจ้าเฮงเซ (ศาล

เจ้า 108 - 109 ทุ่งสง)

 หมู่ 8 ต.ชะมาย 

เป้าหมายประชาชนใน

เขตพื้นที่ต.ชะมาย 

ประมาณ 250 คน

50,000 ประชาชนเชื้อสายจีน

และไทย ร่วมกันอุทิศ

ส่วนกุศลให้กับบรรพ

บุรุษ

งานพัฒนา

ชุมชน
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)
7 โครงการจัดงานไหว้ครู เยาวชนได้น้อมร าลึก

พระคุณของครูบา

อาจารย์

ค่าใช้จ่ายในการจัด

กจิกรรมการจัดงาน

ไหว้ครู ค่าพาน

ดอกไมธู้ปเทยีนแพ  

ค่าตกแต่งสถานที่  

ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ค่า

สนบัสนนุชุดการ

แสดง ค่าปา้ย

ประชาสัมพนัธ์  

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องกบัการจัด

โครงการสามารถ

เบกิจ่ายได้ตาม

ระเบยีบฯ

5,000 5,000 5,000 นักเรียนได้ร่วมสืบ

สานประเพณี

วัฒนธรรมอย่างหนึ่ง

ของไทย เป็นการ

แสดงถึงความกตัญญู

กตเวทีมีต่อครู

ส านักปลัด
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)
8 โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

ส าหรับเด็กเทศบาลต าบลชะมาย

ปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรมส าหรับเด็ก

เทศบาลต าบลชะมาย

เพือ่จ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการ

จัดกิจกรรมให้

นักเรียนได้เข้า

ร่วมบ าเพ็ญ

ประโยชน์ใน

สถานศึกษา 

ชุมชน สถานที่

ทางศาสนาต่าง ๆ

 เช่น ค่าวัสดุ-

อุปกรณ์ 

ค่าอาหาร 

เคร่ืองด่ืม ค่าถุง

ด าและอุปกรณ์

ท าความสะอาด 

และอื่น ๆ ที่

10,000 10,000 10,000 นักเรียนในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กได้รับการ

ปลูกฝังคุรธรรม 

จริยธรรม

ส านักปลัด
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)
9 โครงการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์

เพือ่ปลูกฝังวัฒนธรรม

ของสถาบันชาติ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัด

กิจกรรม ในการ

ร าลึกถึงสถาบัน 

ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์

 ตลอดจน

กิจกรรมการ

สร้างความรัก 

ความสามัคคี 

ความปรองดอง

ในชุมชน

500,000

2,942,000 2,345,000 2,345,000 7,632,000
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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