
ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชวีิตมนุษย์
แนวทางที่ ๒ ส่งเสรมิศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและภมูปิัญญาท้องถ่ิน
ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ
1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียน เยาวชนจัดกจิกรรมอบรมคุณธรรม 200,000 200,000 200,000 นกัเรียน เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

จริยธรรมส าหรับนกัเรียน ประชาชน ได้ฝึกปฏบิติัสมาธิ จริยธรรมใหน้กัเรียน เยาวชน ได้ฝึกปฏบิติัสมาธิ ฝึกจิตใจ
เยาวชนและประชาชนทั่วไป ฝึกจิตใจ และเรียนรู้หลักธรรม และประชาชนทั่วไป จ านวน และเรียนรู้หลักธรรมค าสอนของ

ค าสอนของพระพทุธศาสนา ๓๐๐ คน พระพทุธศาสนาสามารถน าไป
สามารถน าไปพฒันาความคิด พฒันาความคิด ตัดสินใจกระท า
การตัดสินใจกระท าในส่ิงที่ดีงาม ในส่ิงที่ดีงาม

2 อดุหนนุโครงการส่งเสริมศาสนาเพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนได้ม ี จัดกจิกรรมเข้าค่ายพทุธบตุร 62,000  -  - เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนได้ม ี กองการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมและพฒันาสังคมเจตคติที่ดี  ต่อพระพทุธศาสนา  นกัเรียนจ านวน ๑๕๐ คน เจตคติที่ดี ต่อพระพทุธศาสนา  
(ค่ายพทุธบตุร ฟื้นฟศีูลธรรม รู้จักแยกแยะส่ิงดีและไมดี่โดยม ี รู้จักแยกแยะส่ิงที่ดีและไมดี่โดย  
วิถีพทุธ) ใหแ้ก ่โรงเรียนสัตหบี หลักธรรมเปน็ตัวก าหนดในการ มหีลักธรรมเปน็ตัวก าหนดใน 

ปฏบิติัตน การปฏบิติัตน

3 อดุหนนุโครงการค่ายคุณธรรม เพื่อถวายเปน็พระราชกศุล จัดกจิกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 54,000  -  - นกัเรียนมคีวามรักเทดิทนูสถาบนั กองการศึกษา
เฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ-เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระเกยีรติฯ ใหก้บั ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์
พระเจ้าอยู่หวั เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา เด็กนกัเรียน จ านวน ๑๓๐ คน สามารถปฏบิติัตนตามหลัก
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๕ ธันวามหาราช และใหน้กัเรียน ไตรสิกขาได้

งบประมาณและที่มา



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

๕ ธันวามหาราช ฝึกปฏบิติัตามหลักไตรสิกขา
โรงเรียนจุกเสมด็  (ศีล สมาธิ ปญัญา)

4 อดุหนนุโครงการประเพณี เพื่อส่งเสริมและการอนรัุกษ์ ด าเนนิการเข้าร่วมกจิกรรม 20,000 - - ประชาชนได้มส่ีวนร่วมใน กองการศึกษา
วิง่ควายใหแ้กท่ี่ท าการปกครอง ขนบธรรมเนยีมประเพณีทอ้งถิ่นประเพณีวิง่ควาย การอนรัุกษป์ระเพณีวิง่ควาย
อ าเภอสัตหบี ใหค้งอยู่สืบไป ใหค้งอยู่สืบไป

5 อดุหนนุโครงการสนบัสนนุการ เพื่อส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม ด าเนนิการจัดกจิกรรมประเพณี 150,000  -  - ประชาชน ได้มส่ีวนร่วมส่งเสริม กองการศึกษา
จัดงานนมสัการพระพทุธสิหงิค์ ของทอ้งถิ่น ใหค้งอยู่สืบไป สงกรานต์   และร่วมจัดงาน ประเพณีอนัดีงามของทอ้งถิ่น
งานประเพณีสงกรานต์ และ  นมสัการพระพทุธสิหงิค์ และ ใหค้งอยู่สืบไป
งานกาชาดจังหวัดชลบรีุ งานกาชาดจังหวัดชลบรีุ  
ประจ าป ี๒๕๕๖ ใหแ้กท่ี่ท าการ   
ปกครองอ าเภอสัตหบี   

6 อดุหนนุโครงการกจิกรรม เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนได้เรียนรู้จัดกจิกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 120,000 - - นกัเรียนได้รับความรู้และมี กองการศึกษา
ค่ายคณิตศาสตร์กบัการอนรัุกษ ์วิชาคณิตศาสตร์ และการอนรัุกษ์กบัการอนรัุกษข์นบธรรมเนยีม เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
ขนมธรรมเนยีมประเพณีไทย ขนบธรรมประเพณีไทย ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถิ่น และมคีวามตระหนกัถึงการ
และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น อนรัุกษข์นบธรรมเนยีมประเพณี

และภมูปิญัญาไทย
7 อดุหนนุโครงการองักะลุง เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านกึ จัดกจิกรรมใหน้กัเรียน 45,000  -  - นกัเรียนมจีิตส านกึในความ กองการศึกษา

สืบสานวัฒนธรรมไทยโรงเรียน ความเปน็ไทยและพฒันาเรียนรู้ณ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ เปน็ไทย  สามารถพฒันาตัวเอง
วัดเขาคันธมาทน์ ทางด้านดนตรีไทย จ านวน ๕๐ คน ใหเ้ล่นดนตรีไทยได้



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

 
8 โครงการส่งเสริมประเพณี เพื่อส่งเสริมประเพณีทอ้งถิ่น ด าเนนิโครงการส่งเสริม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนเกดิความสามคัคี กองการศึกษา

ทอ้งถิ่นและวันส าคัญทาง และวันส าคัญทางพทุธศาสนา ประเพณีทอ้งถิ่นและวันส าคัญ ในหมู่คณะ และมจีิตส านกึ
พทุธศาสนา ของไทย ทางศาสนา ผู้เข้าร่วมทั้งหมด ในการอนรัุกษว์ัฒนธรรมไทย

๑๓ ชุมชน ใหค้งอยู่สืบไป
๑. โครงการวันลอยกระทง
๒. โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

8 โครงการส่งเสริมประเพณี ๓. โครงการประเพณี
ทอ้งถิ่นและวันส าคัญทาง วันเข้าพรรษา
พทุธศาสนา ๔ .โครงการแข่งขันกลองยาว

(ต่อ) ๕. โครงการแข่งขันเรือยาว
ฯลฯ

9 โครงการยกย่องประกาศ เพื่อเปน็การยกย่องประชาชน ด าเนนิการมอบโล่และ 100,000 100,000 100,000 เปน็การยกย่องประชาชนที่ท า กองการศึกษา
เกยีรติคุณผู้ท าความดีใหสั้งคม ที่ท าคุณความดีใหก้บัชุมชน ประกาศเกยีรติคุณใหก้บั คุณความดีใหก้บัชุมชน

ประชาชนที่ท าความดี
10 อดุหนนุโครงการกจิกรรม เพื่อเปน็การส่งเสริมสนบัสนนุ ด าเนนิการอดุหนนุโครงการ 260,000 - - ส่งเสริมสนบัสนนุกจิกรรม กองการศึกษา

ด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม กจิกรรมทางด้านประเพณี กจิกรรมด้านประเพณี ศิลปะ ด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ใหก้บัชุมชน ศิลปวัฒนธรรม  วัฒนธรรม ใหชุ้มชนทั้ง ๑๓ และอนรัุกษป์ระเพณีไทยไว้

 ชุมชน ใหค้งอยู่สืบไป



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

11 อดุหนนุโครงการกอ่สร้าง เพื่อใหค้นรุ่นหลังเกดิความ ด าเนนิการอดุหนนุโครงการ 3,200,000  -  - คนรุ่นหลังเกดิความภาคภมูใิจ กองการศึกษา
พพิธิภณัฑ์เรือ ต.๑๒ ภาคภมูใิจ และรับทราบการ กอ่สร้างพพิธิภณัฑ์เรือ ต.๑๒ และรับทราบการปฏบิติัภารกจิ

ปฏบิติัภารกจิของเรือ ต.๑๒ ของเรือ ต.๑๒
12 อดุหนนุโครงการจัดงานรัฐพธิี เพื่อส่งเสริมและระลึกถึงสถาบนัอดุหนนุโครงการจัดงานรัฐพธิี 30,000  -  - ประชาชนได้ระลึกถึงสถาบนั ส านกัปลัดเทศบาล

อ าเภอสัตหบี พระมหากษตัริย์ ของอ าเภอสัตหบี ใหแ้ก่ พระมหากษตัรีย์
ที่ท าการปกครองอ าเภอสัตหบี

13 อดุหนนุโครงการรับเสด็จ เพื่อแสดงถึงความจงรักภกัดีต่อ อดุหนนุโครงการรับเสด็จ 100,000  -  - แสดงออกถึงความจงรักภกัดี ส านกัปลัดเทศบาล
พระบรมวงศานวุงศ์ สถาบนัพระมหากษตัริย์ พระบรมวงศานวุงศ์ ใหแ้ก่ ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์

ที่ท าการปกครองอ าเภอสัตหบี
14 โครงการจัดกจิกรรม เพื่อสร้างจิตส านกึใหป้ระชาชน จัดกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมจีิตส านกึในการ ส านกัปลัดเทศบาล

เฉลิมพระเกยีรติเนื่องในวโรกาสเกดิความจงรักภกัดี เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา จงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา ๑๒ สิงหามหาราชินี พระมหากษตัริย์
มหาราชินี

15 โครงการจัดกจิกรรม เพื่อสร้างจิตส านกึใหป้ระชาชน จัดกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมจีิตส านกึในการ ส านกัปลัดเทศบาล
เฉลิมพระเกยีรติเนื่องในวโรกาสเกดิความจงรักภกัดี เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา จงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระชนมพรรษา ๕ ธันวา ๕ ธันวามหาราช พระมหากษตัริย์
มหาราช

16 โครงการจัดงานรัฐพธิีและ เพื่อใหก้ารจัดงานรัฐพธิีและ จัดใหม้กีารจัดงานรัฐพธิีและ 100,000 100,000 100,000 การจัดงานรัฐพธิีและงานส าคัญ ส านกัปลัดเทศบาล
งานส าคัญต่าง ๆ งานส าคัญอื่น ๆ เปน็ไปอย่าง งานส าคัญต่าง ๆ อื่น ๆ เปน็ไปอย่าง

มคีวามส าเร็จ ลุล่วง และ สมพระเกยีรติ
สมพระเกยีรติ

17 โครงการจัดวันครบรอบ เพื่อระลึกถึงวันครบรอบ จัดใหม้กีารจัดงานวันครบรอบ 150,000 150,000 150,000 เปน็สิริมงคลแกผู้่ที่ท างานใน ส านกัปลัดเทศบาล



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ยกฐานะเปน็เทศบาล ยกฐานะจาก องค์การบริหาร ยกฐานะเทศบาลประจ าปี หนว่ยงานและประชาชนในเขต
ส่วนต าบล เปน็ เทศบาล เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ


