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1 โครงการประมวลจริยธรรม
ข้าราชการและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สร้างเสริมความรู้ในการปฏิบัติงาน
ให้แก่ข้าราชการ  พนักงานจ้าง สร้าง
ค่านิยมเร่ืองความซ่ือสัตย์ สุจริตตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรและ
เผยแพร่ประมวลจริยธรม  ในระดับ
ผู้ปฎิบัติงาน  ร่วมทั้งการประเมินผล
การปฎิบัติงานตามประมวลจริยธรรม 
  และเสริมสร้างคุณธรรม  สานใจไป
ไหว้พระ  ระหว่างข้าราชการและ
พนักงานจ้าง  รวมทั้งการปลูกฝัง
คุณธรรม  จริยธรรม  จิตส านึก  และ
ค่านิยมแก่บุคคลให้ปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม

            25,000 อยู่ระหว่างรอ
ด าเนินการ  และ

ส ารวจสถานที่ในการ
จัดโครงการ

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล

2 โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน

เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่พนักงานใน
องค์กรเพื่อเปิดโลกทัศน์  และองค์
ความรู้ใหม่ๆ  จากการทัศนศึกษาดู
งานจากองค์กรภายนอก

            50,000 อยู่ระหว่างรอ
ด าเนินการ  และ

ส ารวจสถานที่ในการ
จัดโครงการ

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล

4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

                            บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด. ๒

ยุทธศาสตร์ที่   4 การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4
เทศบาลต าบลชะมาย   อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
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ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

3 โครงการฝึกอบรมและสัมมนา
บุคลากร

ข้าราชการได้มีความรู้ความเข้าใจและ
มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่สอดรับ
กับนโยบายขององค์กร   บุคลากรใน
หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการ
ท างานในภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบ   
เกิดความสามัคคีระหว่างบุคลากรใน
งานและนอกงาน   และทราบปัญหา
อุปสรรคและร่วมกันก าหนดแนวการ
แก้ไข  จะส่งผลให้บุคลากรเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าเพื่อมุ่ง
ความส าเร็จให้เกิดแก่องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

            25,000 อยู่ระหว่างรอ
ด าเนินการ  และ

ส ารวจสถานที่ในการ
ด าเนินโครงการ

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล

4 โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่พนักงานบุคลากรของ
เทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลและ
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง จ านวน 50 คน

35,000            อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การอบรมกฎหมาย

เบื้องต้น
ณ ส านักงาน

เทศบาลต าบลชะมาย

งานนิติการ กอง
วิชาการและ

แผนงาน

5 โครงการอบรมเครือข่ายนัก
ประชาสัมพันธ์ประจ าชุมชน/
หมู่บ้าน ต าบลชะมาย

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจ า
หมู่บ้าน จ านวน 50 คน

20,000            อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เครือข่ายนัก

ประชาสัมพันธ์
ประจ าชุมชน/

หมู่บ้าน ต าบลชะมาย
ณ โรงแรมแกรนด์

เซาร์เทิร์น

งานประชาสัมพันธ์
 กองวิชาการและ

แผนงาน
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ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เวทีประชาคมเทศบาลต าบลชะ
มาย

ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคม
เทศบาลต าบลชะมาย คร้ังละไม่ต่ า
กว่า 200 คน

50,000            ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เวทีประชาคม

เทศบาลต าบลชะมาย
ณ ส านักงาน

เทศบาลต าบลชะมาย

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
กองวิชาการและ

แผนงาน

7 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดาปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 คน

108,000          เทศบาลต าบลชะมาย งานประชาสัมพันธ์
กองวิชาการและ

แผนงาน

      313,000 บาทรวม              7                 โครงการ
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