
2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงและก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน เพือ่ประชาชนได้ออก

ก าลังกาย

ก่อสร้างสนาม

กีฬา 8 สนาม    

(ปีละ 2-3 สนาม)

200,000 200,000 ประชาชนได้ออก

ก าลังกาย มีร่างกาย

แข็งแรง ลดปัญหายา

เสพติด

ส านักปลัด 

(ข้อเสนอจาก

ชุมชน หมู่ที ่ 

 1- 8)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

เทศบาลต าบลชะมาย

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม

แนวทางที่  8  ให้กีฬาเป็นยทุธศาสตร์พัฒนาคนและสังคมโดยการพัฒนาสถานที่บริการด้านกีฬา  และให้การจดัการกีฬาเป็นเครื่องมือในการลดปัญหาทาง
สังคม

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)
2 โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วม

แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ (การแข่งขัน

กีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน)

เพือ่ส่งเสริมเยาวชนใน

การร่วมการแข่งขันกีฬา

เพือ่ต้ังเป็นค่าใช้จา่ยในการ

แขง่ขนักฬีานักเรียนเยาวชน

และประชาชนทัง้ภายใน

และภายนอกเทศบาลที่

จะต้องด าเนินการทัง้ใน

ระดับอ าเภอและจงัหวัด 

และค่าใช้จา่ยในการแขง่ขนั

กฬีาของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลชะมายและ

การแขง่ขนักฬีาอืน่ๆ ทีเ่ป็น

อ านาจหน้าทีข่องเทศบาล

ต าบลชะมายจ าต้องเขา้ร่วม

การแขง่ขนั เพือ่เป็นค่าเบีย้

เล้ียงนักกฬีาผู้ฝึกสอน ผู้

ควบคุมทีม ค่าเบีย้เล้ียง ค่า

พาหนะ ค่าอาหาร ค่าจา้ง

เหมาบริการรถรับส่ง ค่า

ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า

ตกแต่งสถานที ่ค่าจา้งเหมา

เคร่ืองขยายเสียง ค่าเหรียญ

รางวัล ถว้ยรางวัล ค่าชุด

นักกฬีา ค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ใน

การแขง่ขนักฬีา

400,000 นักเรียน 

เยาวชน 

ประชาชน ใน

เขต

เทศบาลต

ต าบลชะมาย

มีสุขภาพดี

ยิ่งขึ้น

เด็ก เยาวชน

ประชาชน ได้ร่วม

กิจกรรมส่งเสริมด้าน

กีฬา

งานการศึกษา

 (ข้อเสนอ

จากชุมชน 

หมู่ที ่1-8)

195



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)
3  โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา

ภายในชุมชนเขตเทศบาลต าบลชะมาย

เพื่อส่งเสริมการจดัการ

แข่งขันกีฬาต่าง ๆ ภายใน

ชุมชนเขตเทศบาลต าบล

ชะมาย

เพื่อต้ังจ่ายเปน็คชจ.

ในการจัดการ

แข่งขันกฬีาต่าง ๆ 

ภายในชุมชนเขต

เทศบาลต าบลชะ

มาย เช่น ค่าวัสดุ

กฬีา ค่าปา้ย

ประชาสัมพันธ์ 

ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า

เช่าเคร่ืองเสียง ค่า

วัสดุอปุกรณ์ต่างๆ

และค่าใช้จ่ายอืน่ที่

จ าเปน็ในการ

แข่งขันกฬีาภายใน

ชุมชนเขตเทศบาล

ต าบลชะมายที่

สามารถเบกิจ่ายได้

ตามระเบยีบ ฯ

150,000 ชุมชนมี

ความสามัคคี

และมีส่วน

ร่วมมากยิ่งขึ้น

ประชาชนในชุมชน

เกิดความรักความ

สามัคคีสุขภาพ

แข็งแรงยิ่งขึ้น

ส านักปลัด
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)
4 โครงการฝึกสอนทักษะว่ายน้ าแก่เด็ก 

เยาวชน

เยาวชนมีทักษะในการ

ว่ายน้ า

จดัอบรม หรือส่ง

นักเรียน เด็ก 

เยาวชน ร่วมฝึก

ทกัษะว่ายน้ า ณ 

โรงเรียนกีฬา

อ าเภอทุ่งสง

10,000 เด็กและ

เยาวชนมี

ทักษะในการ

ว่ายน้ าทีถู่ก

วิธี และเพือ่

ความ

ปลอดภัย

จากสถิติการ

จมน้ าทีเ่พิม่ขึ้น

เด็ก และเยาวชนมี

ความปลอดภัยจาก

การจมน้ ามากขึ้น

ส านักปลัด 

(ข้อเสนอจาก

ชุมชน หมู่ที ่1)

5 ก่อสร้างสถานทีพ่ร้อมอุปกรณ์ออก

ก าลังกาย ทีส่ านักงานเทศบาลใหม่

เพือ่ให้มีสถานทีอ่อก

ก าลังกาย

สวนสุขภาพที่

ส านักงานใหม่

800,000 เพือ่ให้มีสวนสุขภาพที่

ทีไ่ด้มาตรฐาน

ส านักปลัด
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)

งบประมาณและทีม่า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)
6 ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ าหนองหอย

เป็นทีอ่อกก าลังกาย หมู่ที ่7

เพือ่ให้มีสถานทีอ่อก

ก าลังกาย

สวนสุขภาพสระ

น้ าหนองหอย

พร้อมอุปกรณ์

ออกก าลังกาย

1,200,000 เพือ่ให้มีสวนสุขภาพ

ส าหรับประชาชน

560,000 200,000 2,200,000 2,960,000
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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