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1 โครงการจัดงานวนัส าคัญ
ทางศาสนา 

จัดงานวนัส าคัญทาง
ศาสนา

        30,000 วดัเขากลาย/วดัวงัหบี งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน

จัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน

150,000      โรงรียนพาณิชยการ
ทุ่งสง

งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการจัดงานท าบญุตัก
บาตรประเพณีวนัขึ้นปใีหม่

จัดกิจกรรมร่วมท าบญุ
ตักบาตรประเพณีวนัขึ้น
ปใีหม่

25,000        วดัเขากลาย งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

จัดกิจกรรมรดน้ าขอพร
ผู้สูงอายุ

        70,000 เทศบาลต าบลชะมาย งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการจัดงานลอยกระทง ด าเนินการจัดกิจกรรม
วนัลอยกระทง

        80,000 หมู่ที่ 3 ต าบลชะมาย งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล

                            บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด. ๒
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4

เทศบาลต าบลชะมาย   อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคนและสังคม
2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
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ที่ โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

6 โครงการจัดงานวนัเด็ก
แหง่ชาติ

ด าเนินโครงการจัดงาน
วนัเด็กแหง่ชาติ

110,000      เทศบาลต าบลชะมาย งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล

7 โครงการงานประเพณี
มาฆบชูาแหผ้่าขึ้นธาตุ
ประจ าปงีบประมาณ 
2563

อุดหนุนใหอ้ าเภอทุ่งสง
เพื่อจัดงานประเพณี
มาฆบชูาแหผ้่าขึ้นธาตุ

5,000          อ าเภอทุ่งสง งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล

8 โครงการจัดงานประเพณี
ชักพระอ าเภอทุ่งสง 
ประจ าป ี2563

อุดหนุนใหอ้ าเภอทุ่งสง
เพื่อจัดงานประเพณีชัก
พระอ าเภอทุ่งสง

65,000        อ าเภอทุ่งสง งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล

9 โครงการจัดงานประเพณี
เดือนสิบ

อุดหนุนใหอ้ าเภอทุ่งสง
เพื่อจัดงานประเพณี
เดือนสิบ

15,000        อ าเภอทุ่งสง งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล

10 โครงการงานประเพณีทิ้ง
กระจาด (วนัสารทจีน) 
ประจ าป ี2563

อุดหนุนมูลนิธเิจ้าเฮงเซ 
(ศาลเจ้า 108-109 ทุ่ง
สง) ในการจัดงาน
ประเพณีทิ้งกระจาด 
(วนัสารทจีน)

30,000        ศาลเจ้า 108-109
 ทุ่งสง

งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล
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ที่ โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

11 โครงการงานประเพณีวนั
เข้าพรรษา ประจ าป ี2563

อุดหนุนสภาวฒันธรรม
ต าบลชะมายเพื่อ
ด าเนินการโครงการถวาย
เทยีนพรรษาและผ้าอาบ
น้ าฝน

20,000        อ าเภอทุ่งสง งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล

12 โครงการจัดงานประเพณี
ชักพระ

1.อุดหนุนวดัเขากลาย 
จ านวน 50,000.- บาท
2.อุดหนุนวดัวงัหบี 
จ านวน 50,000.- บาท
เพื่อตกแต่งเรือพนมพระ

100,000      วดัเขากลาย
วดัวงัหบี

งานการศึกษา 
ส านัก

ปลัดเทศบาล

      700,000 บาทรวม           12                   โครงการ
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