
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการดําเนินงาน 

ประจําป 2560 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 



 
 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลชะเมา 
เรื่อง  แผนการดําเนินงาน  ประจําป พ.ศ.2560 

----------------------- 
 

 ดวยเทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2558 ขอ 26  และ ขอ 
27 ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา  ไดประชุมพิจารณารางแผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ.
2560  และมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม  2559  เทศบาลตําบลชะเมา  จึงขอประกาศใชแผนการ
ดําเนินงาน  ประจําป พ.ศ.2560  เพ่ือเปนเครื่องมือของผูบริหารเทศบาลตําบลชะเมา ในการบริหารโครงการ
และงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2560   
 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  ตุลาคม  พุทธศักราช  2559 
 
 
 
 

(นายเอกชัย  คงปาน) 
       นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา 

 
 
 
หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดไดท่ี 
  - สํานักปลัดเทศบาลตําบลชะเมา  งานนโยบายและแผน 
  หรือ  www.chamao.go.th 

 

 



คํานํา 
 

 

 แผนดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบลชะเมา เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงาน
ของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสําหรับแผนการ
ดําเนินงานนั้น มีจุดประสงคเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนากิจการท้ังหมดในพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลชะเมา  ประจําปงบประมาณ 2560 ทําใหแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 มีความจัดเจน
ในการปฏิบัติมากข้ึนมีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามและประเมินผลเม่ือสิ้นป มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 
 ฉะนั้น การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลตําบลชะเมาซ่ึงได
ผานการคัดกรองโครงการตางๆ ใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีจริงตรงกับความตองการของประชาชน และให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาสามป แผนแมบท
ชุมชน โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือใชเปนแนวทางของการดําเนินงาน การติดตามการดําเนินงาน 
การประเมินผลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
          

 

เอกชัย  คงปาน 

นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

 
เร่ือง            หนา 

 

สวนที่ 1 บทนํา          1-3 

 

สวนที่ 2 - บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม       4-8 

  - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ      9-35 

- ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

- ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

- ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

    - ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

     ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี 1 

บทนํา 
 

1. บทนํา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2548 ขอ 26 และ 27 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตรแผนพัฒนาสามปและ

แผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้นมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการท่ี

ดําเนินการจริงท้ังหมด ซ่ึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการนั้นมาจากแผนพัฒนาสามป และมีลักษณะเปนแผน

ดําเนินงานจัดทําหลังจากท่ีไดจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว แผนการดําเนินงานจะแสดงถึงเปาหมาย

รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการและแสดงถึงการดําเนินงานจริง ซ่ึงรวบรวมขอมูลจากทุก

หนวยงานท่ีจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนการดําเนินงานจึงเปนเครื่องมือสําคัญใน

การบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทํา

ใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน การจําแนกรายละเอียด

ตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมาก

ข้ึน 

 

2. วัตถปุระสงค 

  2.1 เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีจะดําเนินงานจริงท้ังหมดใน

ปงบประมาณนั้น   

  2.2 เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  2.3 เพ่ือใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึน 
 

3. ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการ และ

กิจกรรมพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ

หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

  3.2 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน

ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือให

ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

 



จากข้ันตอนการทําแผนการดําเนินงานสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดงันี ้

 

คณะกรรมการสนับสนุน     

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

   

 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบริหาร 

 

 

 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

ตอคณะกรรมการพัฒนา 

พิจารณาราง 

แผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

ตอผูบริหารทองถ่ิน 

ทํารางแผนการดําเนินงาน 

ประกาศใช 



 

4. ระยะเวลาการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2548 ขอ 27 แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้น หรือภายใน

สามสิบวันนับแตวันท่ีตั้งงบประมาณดําเนินการหือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง 

สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณ

นั้น 

  การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
 

5. ประโยชนของแผนปฏบิัติการ 

  5.1 ไดทราบถึงโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินงานในปงบประมาณนั้น 

  5.2 ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  5.3 การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนท่ี 2 

 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 



        บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
ยุทธศาสตร/แนวทางพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ 

โครงการท้ังหมด 

จํานวน 

งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ 

งบประมาณท้ังหมด 

หนวย

ดําเนินการ 

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน           

  1.1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาดานคมนาคม 14 20.90 2,337,000 17.03 ทต.ชะเมา 

  1.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 1 1.49 260,000 1.89 ทต.ชะเมา 

  

 

พ้ืนฐานใหครบถวน           

รวม 15 22.39 2,597,000 18.92   

       

        

   

 

 

     

4 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ยุทธศาสตร/แนวทางพัฒนา 

จํานวน

โครงการ 

ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ

ของ 

โครงการท้ังหมด 

จํานวน 

งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ 

งบประมาณ

ท้ังหมด 

หนวย

ดําเนินการ 

2 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต           

  2.1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การสงเสริมการศึกษา 3 4.48 1,182,000 8.61 ทต.ชะเมา 

  2.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การสงเสริมศาสนา ประเพณี วัตนธรรม  3 4.48 147,000 1.07 ทต.ชะเมา 

    และภูมิปญญาทองถ่ิน           

  2.3 แนวทางการพัฒนาท่ี 3  การสงเสริมการกีฬา และนันทนาการ 2 2.99 230,000 1.68 ทต.ชะเมา 

  2.4 แนวทางการพัฒนาท่ี 4  การสงเสริมสุขภาพ และการสาธารณสุข 3 4.48 172,500 1.26 ทต.ชะเมา 

  2.5 แนวทางการพัฒนาท่ี 5  การสงเสริมคุณภาพชีวิต ใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ 8 11.94 8,070,000 58.79 ทต.ชะเมา 

    ผูพิการ หรือทุพพลภาพ ผูดอยโอกาส ผูประสบสาธารณภัย และผูปวยเอดส           

  2.6 แนวทางการพัฒนาท่ี 6  การปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 3 4.48 80,000 0.58 ทต.ชะเมา 

รวม 22 32.84 9,881,500 71.99   
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        

ยุทธศาสตร/แนวทางพัฒนา 

จํานวน

โครงการ 

ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ

ของ 

โครงการท้ังหมด 

จํานวน 

งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ 

งบประมาณ

ท้ังหมด 

หนวย

ดําเนินการ 

3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ           

  3.1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การสงเสริมอาชีพ และพัฒนารายได 2 2.99 90,000 0.66  - 

  3.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 0 0.00 0 0.00  - 

รวม 2 2.99 90,000 0.66   

        

        

        

        

        

         



 

 

6 

        บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        

ยุทธศาสตร/แนวทางพัฒนา 

จํานวน

โครงการ 

ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ

ของ 

โครงการท้ังหมด 

จํานวน 

งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ 

งบประมาณ

ท้ังหมด 

หนวย

ดําเนินการ 

4. ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม           

  4.1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 1 1.49 20,000 0.15 ทต.ชะเมา 

  4.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 2 2.99 50,000 0.36 ทต.ชะเมา 

  

 

และสิ่งแวดลอม           

รวม 3 4.48 70,000 0.51   

         

 



7 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        

ยุทธศาสตร/แนวทางพัฒนา 

จํานวน

โครงการ 

ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ 

โครงการท้ังหมด 

จํานวน 

งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ 

งบประมาณ

ท้ังหมด 

หนวย

ดําเนินการ 

5. ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ           

  ตามหลักธรรมาภิบาล           

  5.1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน 2 2.99 80,000 0.58 ทต.ชะเมา 

    อยางเปนระบบ           

  5.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1 1.49 50,000 0.36 ทต.ชะเมา 

  5.3 แนวทางการพัฒนาท่ี 3  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 2 2.99 80,000 0.58 ทต.ชะเมา 

    และชุมชนตามระบอบประชาธิปไตย           

  5.4 แนวทางการพัฒนาท่ี 4  การปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน 2 2.99 39,000 0.28 ทต.ชะเมา 

  5.5 แนวทางการพัฒนาท่ี 5  การบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 13 19.40 776,200 5.65 ทต.ชะเมา 

    และประสิทธิผล           

  5.6 แนวทางการพัฒนาท่ี 6  การสงเสริม สนับสนุนหนวยงานภาครัฐ 5 7.46 63,000 0.46 ทต.ชะเมา 

รวม 25.00 37.31 1,088,200 7.93   

รวมท้ังส้ิน 67.00 100.00 13,726,700 100.00   



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาดานคมนาคม 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอยนายเชิญ ไสฉิม หมูท่ี 1 

(เทศบัญญัตหินา 68) 

เพ่ือจายเปนคาดําเนิน

โครงการกอสรางถนน 

คสล. ซอยนายเชิญ ไสฉิม 

หมูท่ี 1 

460,000 หมูท่ี 1 

ต.ชะเมา 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

     / / /     

2 โครงการบุกเบิกถนนสายราช

ดําริจากสวนนายสุนทร-สวนนาง

เหียบ เสงโสด หมูท่ี 1 

(เทศบัญญัตหินา 69) 

เพ่ือจายเปนคาดําเนิน

โครงการบุกเบิกถนนสาย

ราชดําริจากสวนนาย

สุนทร-สวนนางเหียบ   

เสงโสด หมูท่ี 1 

120,000 หมูท่ี 1 

ต.ชะเมา 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

     / / /     

3 โครงการบุกเบิกถนนสายบาน

นางแดง-หนําหยอม หมูท่ี 2 

(เทศบัญญัตหินา 68) 

เพ่ือจายเปนคาดําเนิน

โครงการบุกเบิกถนนสาย

บานนางแดง-หนําหยอม 

หมูท่ี 2 

280,000 หมูท่ี 2  

ต.ชะเมา 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

     / / /     

 



 

 

ลําดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการบุกเบิกทางสาธารณะ

จากท่ีนางวันดี-ท่ีนานางสําลี 

ขาวปลอด หมูท่ี 3 

(เทศบัญญัตหินา 69) 

เพ่ือจายเปนคาดําเนิน

โครงการบุกเบิกทาง

สาธารณะจากท่ีนางวันด-ี

ท่ีนานางสําลี ขาวปลอด 

หมูท่ี 3 

25,000 หมูท่ี 3 

ต.ชะเมา 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

     / / /     

5 โครงการปรับปรุงถนนสายนา

นายเขิม-ประตูนํ้าคลองเกาะโพธ์ิ  

หมูท่ี 3 

(เทศบัญญัตหินา 70) 

เพ่ือจายเปนคาดําเนิน

โครงการปรับปรุงถนนสาย

นานายเขิม-ประตูนํ้าคลอง

เกาะโพธ์ิ  หมูท่ี 3 

180,000 หมูท่ี 3 

ต.ชะเมา 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

     / / /     

6 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

นางประคิ่น-บาน ดต.สมใจ    

หมูท่ี 3 

(เทศบัญญัตหินา 71) 

เพ่ือจายเปนคาดําเนิน

โครงการปรับปรุงถนนสาย

บานนางประคิ่น-บาน ดต.

สมใจ    หมูท่ี 3 

350,000 หมูท่ี 3 

ต.ชะเมา 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

     / / /     

7 โครงการปรับปรุงถนน

พัฒนาการขางโรงเรยีนวัดปาก

เนตร หมูท่ี 4 

(เทศบัญญัตหินา 70) 

เพ่ือจายเปนคาดําเนิน

โครงการปรับปรุงถนน

พัฒนาการขางโรงเรยีนวัด

ปากเนตร หมูท่ี 4 

59,000 หมูท่ี 4 

ต.ชะเมา 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

     / / /     

8 โครงการปรับปรุงถนนสายตน

ง้ิว-หนําหยอม หมูท่ี 5 

(เทศบัญญัตหินา 70) 

เพ่ือจายเปนคาดําเนิน

โครงการปรับปรุงถนนสาย

ราชดําริจากบานนาย

ถาวร-นานายณรงค  

หมูท่ี 5 

170,000 หมูท่ี 5 

ต.ชะเมา 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

     / / /     

 



ลําดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการปรับปรุงถนนสายราช

ดําริจากบานนายถาวร-นานาย

ณรงค หมูท่ี 5 

(เทศบัญญัตหินา 71) 

เพ่ือจายเปนคาดําเนิน

โครงการปรับปรุงถนนสาย

ราชดําริจากคอสะพาน-

บานนายเผยีน หมูท่ี 5  

150,000 หมูท่ี 5 

ต.ชะเมา 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

     / / /     

10 โครงการปรับปรุงถนนสายราช

ดําริจากคอสะพาน-บานนาย

เผียน หมูท่ี 5  

(เทศบัญญัตหินา 71) 

เพ่ือจายเปนคาดําเนิน

โครงการปรับปรุงถนนสาย

ราชดําริจากคอสะพาน-

บานนายเผยีน หมูท่ี 5  

42,000 หมูท่ี 5 

ต.ชะเมา 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

 

     

 

/ / /  

 

 

  

 

 

11 โครงการบุกเบิกถนนสายขอบ

เหมือง จากปากทางท่ีนายถาวร-

นานายถาวร หมูท่ี 6 

(เทศบัญญัตหินา 68) 

เพ่ือจายเปนคาดําเนิน

โครงการบุกเบิกถนนสาย

ขอบเหมือง จากปากทางท่ี

นายถาวร-นานายถาวร 

หมูท่ี 6 

43,000 หมูท่ี 6 

ต.ชะเมา 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

     / / /     

12 โครงการปรับปรุงถนนสายขอบ

เหมืองพระราชดําริบางมะพราว-

นานายรุง หมูท่ี 6 

(เทศบัญญัตหินา 70) 

เพ่ือจายเปนคาดําเนิน

โครงการปรับปรุงถนนสาย

ขอบเหมืองพระราชดาํริ

บางมะพราว-นานายรุง 

หมูท่ี 6 

188,000 หมูท่ี 6 

ต.ชะเมา 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

     / / /     

 

 

 

 

 



 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการบุกเบิกถนนสายบาน

นายเพ่ือม-บานนายฝาก หมูท่ี 7 

(เทศบัญญัตหินา 69) 

เพ่ือจายเปนคาดําเนิน

โครงการบุกเบิกถนนสาย

บานนายเพ่ือม-บานนาย

ฝาก หมูท่ี 7 

70,000 หมูท่ี 7 

ต.ชะเมา 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

     / / /     

14 โครงการบุกเบิกถนนสายเหมือง

พระราชดําริ หมูท่ี 7 ตําบลชะ

เมา-ตําบลเกาะทวด 

(เทศบัญญัตหินา 69) 

เพ่ือจายเปนคาดําเนิน

โครงการปรับปรุงบุกเบิก

ถนนสายเหมือง

พระราชดําริ หมูท่ี 7 

ตําบลชะเมา-ตําบลเกาะ

ทวด 

200,000 หมูท่ี 7 

ต.ชะเมา 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

 

     

 

/ / /  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการพื้นฐานใหครบถวนและครอบคลุม 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเปลี่ยนทอเมนระบบ

ประปาหมูบาน หมูท่ี 4 

(เทศบัญญัตหินา 77) 

เพ่ือจายเปนคาดําเนิน

โครงการเปลี่ยนทอเมน

ระบบประปาหมูบาน หมู

ท่ี 4 

260,000 หมูท่ี 4 

ต.ชะเมา 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

/ / /          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การสงเสริมการศึกษา 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อุดหนุนอาหารเสรมิ (นม) ใหแก

นักเรียนในเขตตําบลชะเมา 

สังกัด สพฐ. จํานวน 2 โรงเรยีน 

(เทศบัญญัตหินา 60) 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ

อาหารเสริม (นม) ใหแก

นักเรียนโรงเรียนในเขต

ตําบลชะเมา สังกัด สพฐ.  

จํานวน 2 โรงเรียน มี

นักเรียนจํานวน 183 คน

เปนเวลา 260 วัน  

350,000 ต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

/ / / / / / / / / / / / 

2 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 

(เทศบัญญัตหินา 60) 

เพ่ือจายเปนคาอาหาร

กลางวันนักเรียนโรงเรยีน

ในเขตตําบลชะเมา สังกัด 

สพฐ. จํานวน 2 โรงเรียน 

มีนักเรียนจาํนวน 183 คน 

เปนเวลา 200 วัน  

732,000 ต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

/ / / / / / / / / / / / 

3 โครงการกิจกรรมงานวันเด็ก

แหงชาติ ประจําป 2560 

(เทศบัญญัตหินา 60) 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย

โครงการกิจกรรมงานวัน

เด็กแหงชาติ ประจําป 

2560 

100,000 ต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

   /         

 
 



 
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การสงเสริมศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 คาใชจายงานพิธีศาสนา รัฐพิธี 

และประเพณีตางๆ 

(เทศบัญญัตหินา 74) 

 

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การดําเนินงานในพิธีศาสนา 

รัฐพิธี ในวันสําคัญ และ

ประเพณีตางๆ เชน วัน

สงกรานต, วันปยมหาราช, 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ฯลฯ  โดยจายเปนคาวัสดุ 

อุปกรณตางๆ และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนซึ่ง

เทศบาลเปนผูดําเนินการ

เอง หรือเปนโครงการ

บูรณาการรวมกัน 

120,000 ต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

/  /    /    /  

2 โครงการจดักิจกรรมแหหมรับ 

งานประเพณเีทศกาลเดือนสิบ 

ประจําป 2560 

(เทศบัญญัตหินา 78) 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนท่ี

ทําการอําเภอปากพนังใน

การดําเนินการตาม

โครงการจดักิจกรรมแหหม

รับ งานประเพณีเทศกาล

เดือนสิบ ประจําป 2559 ท่ี

เปนประเพณีประจําปของ

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

12,000 อําเภอ

ปากพนัง 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

           / 

 



ลําดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการจดักิจกรรมประเพณี

มาฆบูชาแหผาข้ึนธาตุ ประจําป 

2560 

(เทศบัญญัตหินา 74) 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนท่ี

ทําการอําเภอปากพนังใน

การดําเนินการตาม

โครงการจดักิจกรรม

ประเพณีมาฆบูชาแหผา

ข้ึนธาตุ ประจําป 2560 

15,000 อําเภอ

ปากพนัง 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

     /       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.3 แนวทางการพัฒนาท่ี 3  การสงเสริมการกีฬา  และนันทนาการ 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสงเสริมกิจกรรมตานยา

เสพติด 

(เทศบัญญัตหินา 72) 

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การดําเนินงานตาม

โครงการสงเสริมกิจกรรม

ตานยาเสพติด 

30,000 ค.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

       / / / /  

2 การแขงขันกีฬา รักสามคัคี 

ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย 

(เทศบัญญัตหินา 73) 

เพ่ือจายเปนคาดําเนินงาน

ในการจัดการแขงขันกีฬา 

รักสามคัคี ปกปองสถาบัน

พระมหากษัตริย 

200,000 ต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

      / / / / /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.4 แนวทางการพัฒนาท่ี 4  การสงเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อุดหนุนสําหรับสนับสนุน

สาธารณสุขประจําหมูบาน   

(อสม.) จํานวน 7 หมูบาน  

(เทศบัญญัตหินา 61) 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน

สําหรับสนับสนุน

สาธารณสุขประจําหมูบาน   

(อสม.) จํานวน 7 หมูบาน  

52,500 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

     / / / / / / / 

2 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบบ (สปสช. 

(เทศบัญญัตหินา 78) 

เพ่ือจายเปนเงินเงินสมทบ

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบบ (สปสช. 

90,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

     / / / / / / / 

3 คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย 

(เทศบัญญัตหินา 61) 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุ

ประเภทวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย เชน วัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

และวัสดุทางวิทยาศาสตร 

หรือวัสดุการแพทย 

30,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

     / / / / / / / 

 
 
 
 
 
 

 



 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.5 แนวทางการพัฒนาท่ี 5  การสงเสริมคุณภาพชีวิต  ใหแกเด็ก  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการหรือทุพพลภาพ  ผูดอยโอกาส  ผูประสบสาธารณภัย  และผูปวย

เอดส 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฟนฟู และพัฒนาการ

ของเด็กพิการ 

(เทศบัญญัตหินา 62) 

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การดําเนินงานตาม

โครงการฟนฟูและ

พัฒนาการของเด็กพิการ 

100,000 ต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

/ / / / / / / / / / / / 

2 โครงการสงเสริมอาชีพสําหรับ

ผูดอยโอกาส 

(เทศบัญญัตหินา 62) 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม

โครงการสงเสริมอาชีพ

สําหรับผูดอยโอกาส 

10,000 ต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

/ / / / / / / / / / / / 

3 การชวยเหลือผูประสบภัย

ธรรมชาต ิ

(เทศบัญญัตหินา 62) 

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การชวยเหลือผูประสบภัย

ธรรมชาต ิ

50,000 ต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

/ / / / / / / / / / / / 

4 เงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวย

เอดส 

(เทศบัญญัตหินา 78) 

เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะห

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 

48,000 ต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

/ / / / / / / / / / / / 

5 เงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ

(เทศบัญญัตหินา 78) 

เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะห

เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ

6,084,000 ต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

/ / / / / / / / / / / / 

6 เงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพใหแกคน

พิการ 

(เทศบัญญัตหินา 78) 

เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะห

เบ้ียยังชีพใหแกคนพิการ 

1,728,000 ต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

/ / / / / / / / / / / / 

 



ลําดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 จัดซื้อวัสดุกอสราง 

(เทศบัญญัตหินา 62) 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุ

กอสราง เชน กระเบ้ือง ไม 

ดิน ทราย ฯลฯ เพ่ือนําไป

ซอมแซม/ปรับปรุง 

บานพักอาศัยใหกับ

ประชาชนผูดอยโอกาส ผู

ยากไร และผูยากจน ตาม

ความเห็นของ

คณะกรรมการท่ี ทต.ชะ

เมา กําหนดและผานการ

คัดเลือกตามความ

เหมาะสม 

30,000 ต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

   / / / / / / / / / 

8 โครงการวันสตรสีากล ประจาํป 

2560 

(เทศบัญญัตหินา 72) 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม

โครงการวันสตรสีากล 

ประจําป 2560 

20,000 ต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

     /       

 
 
 
 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.6 แนวทางการพัฒนาท่ี 6  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการตั้งจุดบริการความ

ปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาล 

(เทศบัญญัตหินา 59) 

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การดําเนินงานโครงการตั้ง

จุดบริการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลสาํคัญตาม

นโยบายของรัฐบาล 

30,000 ต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

  / /   /     / 

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือ

ทบทวนความรูของ อปพร. 

(เทศบัญญัตหินา 59) 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย

สําหรับโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพหรือทบทวน

ความรูของ อปพร.  

30,000 ต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

       / / /   

3 จัดซื้อวัสดเุครื่องแตงกาย และ

อุปกรณอ่ืนๆ สําหรับเจาหนาท่ี

งานปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

(เทศบัญญัตหินา 59) 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่อง

แตงกาย และวัสดุอุปกรณ

อ่ืนๆ เชน ชุดปฏิบัติการ

กูภัย, เสื้อจราจรสะทอน

แสง และวัสดุอ่ืนๆ  

20,000 ต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

  / /         

 
 
 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

3.1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การสงเสริมอาชีพ  และพัฒนารายได 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 การดําเนินงานของศูนยบริการ

และถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบลชะเมา 

(เทศบัญญัตหินา 75) 

 

 

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การดําเนินงานของ

ศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบลชะเมา 

40,000 ต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

/ / / / / / / / / / / / 

2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนในตําบลชะเมา 

(เทศบัญญัตหินา 79) 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบ

กองทุนสวัสดิการชุมชนใน

ตําบลชะเมาในอัตราท่ี

กระทรวงมหาดไทย

กําหนด 

50,000 ต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

/ / / / / / / / / / / / 

 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

3.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

4.1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการชะเมารักษสิ่งแวดลอม 

(เทศบัญญัตหินา 75) 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม

โครงการชะเมารักษ

สิ่งแวดลอม 

20,000 ต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

   / / /       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

4.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การอนุรักษ  ฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการคายเยาวชนรักษ

ธรรมชาต ิ

(เทศบัญญัตหินา 75) 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม

โครงการคายเยาวชนรักษ

ธรรมชาต ิ

20,000 อําเภอ 

ปากพนัง 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

       / / / /  

2 โครงการอนุรักษธรรมชาติและ

รักษาสิ่งแวดลอมเฉลิมพระ

เกียรต ิ

(เทศบัญญัตหินา 75) 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม

โครงการอนุรักษธรรมชาติ

และรักษาสิงแวดลอม

เฉลิมพระเกียรติ   

30,000 ต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

  /        /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานอยางเปนระบบ 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดัทําแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

(เทศบัญญัตหินา 58) 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย

สําหรับโครงการจัดทํา

แผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินของเทศบาล

ตําบลชะเมา 

50,000 ต.ชะเมา กองคลัง 

ทต.ชะเมา 

   / / / /      

2 ปรับปรุงดูแลเว็บไซตของ อปท. เพ่ือจายเปนคาดําเนินการ

ปรับปรุงดูแลเว็บไซต และ

การตออายุโดเมนเนม 

30,000 ต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

        / / /  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 2  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรของ

อปท. 

(เทศบัญญัตหินา 51) 

เพ่ีอจายเปนคาใชจายใน

การฝกอบรมเพ่ือบุคลากร

เทศบาลตาํบลชะเมา 

50,000  สํานักปลดั 

กองคลัง 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

/ / / / / / / / / / / / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5.3 แนวทางการพัฒนาท่ี 3  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน  ตามระบอบประชาธิปไตย 

 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 การสงเสริม สนับสนุนแผน

ชุมชน การประชุมประชาคม 

(เทศบัญญัตหินา 54) 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย

สําหรับการสงเสรมิ 

สนับสนุนแผนชุมชน การ

ประชุมประชาคม การจดั

ประชุมช้ีแจงการ

ปรองดอง สมานฉันทเพ่ือ

การปฏิรปู 

40,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

   / / /       

2 โครงการเทศบาลพบประชาชน 

(เทศบัญญัตหินา 72) 

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การจัดโครงการเทศบาล

พบประชาชน  และคา

ดําเนินกิจกรรมสรางความ

ปรองดองการอยูรวมกัน

อยางมีความสุข  โดยออก

หนวยบริการเคลื่อนท่ี 

และกิจกรรมตางๆ เพ่ือ

ประโยชนแกประชาชน 

40,000 หมูท่ี 1-7 สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

      / / /    

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5.4 แนวทางการพัฒนาท่ี 4  ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน 

 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 

1 เครื่อง 

(เทศบัญญัตหินา 52) 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ

เครื่องปรับอากาศแบบติด

ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 18,000 บีทียู ตาม

แบบมาตรฐานครภุัณฑ 

23,000 ทต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

   / /        

2 จัดซื้อโซฟาชุดรับแขก จํานวน 1 

ชุด 

(เทศบัญญัตหินา 53) 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อโซฟา

ชุดรับแขก สําหรับ 5 ท่ีน่ัง 

พรอมโตะกลางชุดรับแขก 

ตามแบบท่ีมีจําหนาย

ท่ัวไปในทองตลาด 

16,000 ทต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

     / / /     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5.5 แนวทางการพัฒนาท่ี 5  บริหารจัดการภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อเกาอ้ีผูบริหาร  จํานวน  2  

ตัว  

(เทศบัญญัตหินา 52) 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเกาอ้ี

เกาอ้ีผูบริหาร จํานวน 2 

ตัว 

9,000 ทต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

   / /        

2 จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค 

จํานวน 8 ตัว 

(เทศบัญญัตหินา 53) 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อโตะ

พับเอนกประสงค ขนาด 

60x150 ซม. จํานวน 4 

ตัว และขนาด 60x180 

ซม. จํานวน 4 ตัว ตาม

แบบท่ีมีจําหนายท่ัวไปใน

ทองตลาด รวมจาํนวน 8 

ตัว 

12,800 ทต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

  / /         

3 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 

ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2 

เครื่อง 

(เทศบัญญัตหินา 53) 

1. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 

ชนิด LED ขาวดํา (18 

หนา/นาที จํานวน 2 

เครื่อง 

6,600 ทต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

  / /         

4 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  

(เทศบัญญัตหินา 53) 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800 VA จํานวน 2 เครื่อง 

6,400 ทต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

  / /         

 
 



ลําดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  

(เทศบัญญัตหินา 58) 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800 VA จํานวน 2 เครื่อง 

6,400 ทต.ชะเมา กองคลัง 

ทต.ชะเมา 

  / /         

6 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน 

(เทศบัญญัตหินา 57) 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ

เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน (จอ

ขนาดไมนอยกวา 18.5 

น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง 

16,000 ทต.ชะเมา กองคลัง 

ทต.ชะเมา 

  / / /        

7 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานประมวลผล 

(เทศบัญญัตหินา 57) 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ

เครื่องคอนพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานประมวลผล 

จํานวน 1 เครื่อง 

21,000 ทต.ชะเมา กองคลัง 

ทต.ชะเมา 

   / /        

8 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานประมวลผล 

(เทศบัญญัตหินา 66) 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ

เครื่องคอนพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานประมวลผล 

จํานวน 1 เครื่อง 

21,000 ทต.ชะเมา กองชาง 

ทต.ชะเมา 

   / /        

9 จัดซื้อรถบรรทุก 

(เทศบัญญัตหินา 66) 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ

รถบรรทุก  (ดีเซล) ขนาด 

1 ตัน ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 

ขับเคลื่อน 2 ลอ จํานวน 1 

คัน 

523,000 ทต.ชะเมา กองชาง   / / / /       

 
 
 



 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 จัดซื้อเครื่องหาพิกัดดวย

สัญญาณดาวเทียมแบบพกพา  

(เทศบัญญัตหินา 67) 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่อง

หาพิกัดดวยสัญญาณ

ดาวเทียมแบบพกพา ตาม

แบบมาตรฐานครภุัณฑ 

จํานวน 1 เครื่อง 

25,000 ทต.ชะเมา กองชาง    / /        

11 จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าไฟฟา ชนิด

ซัมเมอรส (นํ้าบาดาล)  

(เทศบัญญัตหินา 76) 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่อง

สูบนํ้า 2 น้ิว 2 แรงมา (แบบ

ซัมเมอรส) โครงสรางทําจาก

แสตนเลส สูบนํ้าไดไมนอย

กวา 120 ลิตรตอนาที ระยะ

สงไมนอยกวา 50 เมตร 

พรอมอุปกรณติดตั้ง  ตาม

แบบท่ีมีจําหนายท่ัวไปใน

ทองตลาด จํานวน 3 ตัว  

99,000 ทต.ชะเมา  กองชาง    / / /       

 

 

 

 

 

 

 



 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 จัดซื้อเครื่องปนไฟฟา 

(เทศบัญญัตหินา 77) 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ

เครื่องปนไฟฟา แบบ

เบนซิน 4 จังหวะ ความ

จุถังนํ้ามันเช้ือเพลิงไม

นอยกวา 10 ลิตร ผลติ

กระแสไฟออกไดไมนอย

กวา 2,200 วัตต พรอม

อุปกรณ ตามแบบท่ีมี

จําหนายท่ัวไปใน

ทองตลาด จํานวน 1 ตัว 

25,000 ต.ชะเมา กองชาง 

ทต.ชะเมา 

   / / /       

13 จัดซื้อเครื่องเช่ือมทอ  

PE,PB (แบบมือหมุน) 

(เทศบัญญัตหินา 77) 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ

เครื่องเช่ือมทอ จัดซื้อ

เครื่องเช่ือมทอ  PE,PB 

(แบบมือหมุน) สามารถ

เช่ือมทอขนาดไมนอย

กวา 110 มม. พรอม

อุปกรณโครงจับยึดทอ 

เครื่องปากขอบทอ แผน

ความรอน แผงควบคุม 

และประกับจับทอ ตาม

แบบท่ีมีจําหนายท่ัวไป

ในทองตลาด จํานวน 1 

เครื่อง 

50,000 ต.ชะเมา กองชาง 

ทต.ชะเมา 

   / / /       

 



 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5.6 แนวทางการพัฒนาท่ี 6  สงเสริม สนับสนุนหนวยงานภาครัฐ 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อุดหนุน อบต.ปากแพรก 

(เทศบัญญัตหินา 54) 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน 

อบต.ปากแพรกในการ

ดําเนินการตามโครงการ

ปรับปรุง และดําเนิน

กิจการของศูนยขอมูล

ขาวสาร อปท. 

อําเภอปากพนังในการ

จัดซื้อ จัดจาง 

20,000 อบต. 

ปากแพรก 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

    / /       

2 โครงการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพตดิ 

(เทศบัญญัตหินา 72) 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม

โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพตดิจังหวัด

นครศรีธรรมราช ในการ

ดําเนินการตางๆ เชน 

กิจกรรมสงเสริมการบําบัด

ฟนฟู กิจกรรมสงเสรมิการ

ฝกอาชีพ และคาใชจาย

อ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการ

ดําเนินงาน 

30,000 ต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

    / / / /     

 
 



ลําดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 อุดหนุนท่ีทําการอําเภอปากพนัง

ตามโครงการจดักิจกรรมงานวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา 5 

ธันวาคม 2559 

(เทศบัญญัตหินา 74) 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน 

อําเภอปากพนังตาม

โครงการจดักิจกรรมงาน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

5 ธันวาคม 2559 

5,000 อําเภอ 

ปากพนัง 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

  /          

4 อุดหนุนท่ีทําการอําเภอปากพนัง

ตามโครงการจดักิจกรรมงานวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา 12 

สิงหาคม 2560 

(เทศบัญญัตหินา 74) 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนท่ี

ทําการอําเภอปากพนัง

ตามโครงการจดักิจกรรม

งานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 

2560 

 

5,000 อําเภอ 

ปากพนัง 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

          /  

5 อุดหนุนท่ีทําการอําเภอปากพนัง

ตามโครงการจดักิจกรรมงานวัน

ปยมหาราช 23 ตุลาคม 2559 

(เทศบัญญัตหินา 74) 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนท่ี

ทําการอําเภอปากพนัง

ตามโครงการจดักิจกรรม

งานวันปยมหาราช 23 

ตุลาคม 2559 

 

3,000 อําเภอ 

ปากพนัง 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

/            
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