
ลําดับ จํานวน พื้นที่

ที่ เงินที่เบิกจาย ดําเนินการ

1

1.1 โครงการบุกเบิกถนนถนนซอยบานนายบุญแล หมูที่ 2 231,500          ม. 2 เทศบัญญัติ

1.2 โครงการซอมแซมถนนสายนายเชิญ –ตนงิ้ว หมูที่ 1 98,000           ม. 1 เทศบัญญัติ

1.3 โครงการซอมแซมถนนสายปากลวย-หนําหยอม หมูที่ 2 98,000           ม. 2 เทศบัญญัติ

1.4 จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 2 นิ้ว 2 แรงมา (แบบซัมเมอส) 29,000           เทศบัญญัติ

1.5 โครงการซอมแซมถนนสายวัดโดน –เพาะโพธิ์ หมูที่ 3 98,000           ม. 3 เทศบัญญัติ

1.6 โครงการซอมแซมถนนสายบางมะพราว –ตนงิ้ว หมูที่ 6 98,000           ม. 6 เทศบัญญัติ

1.7 โครงการซอมแซมถนนสายบานายนิยม-สามแยกหัวเกาะ หมูที่ 7 98,000           ม. 7 เทศบัญญัติ

1.8 โครงการขยายเขตประปาหมูบาน หมูที่ 3 275,000          ม. 3 เทศบัญญัติ

1.9 โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 1 341,000          ม. 1 เทศบัญญัติ

1.10 โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 6 341,000          ม. 6 เทศบัญญัติ

1.11 โครงการติดตั้งแสงสวาง ไฟฟาสาธารณะ ถนนสายปากเนตร-ทางพูน 914,000          ม. 1-7 เทศบัญญัติ

1.12 โครงการปรับปรุงถนนซอยเกาะแกสามัคคี หมูที่ 2 283,000          ม. 2 จายขาดเงินสะสม ป 2559

1.13 โครงการปรับปรุงถนนเหมืองบานนายปญญา–บานเกาะโพธิ์ หมูที่ 2 223,000          ม. 2 จายขาดเงินสะสม ป 2559

1.14 โครงการถมยกระดับถนนสายตนงิ้ว – ทวดลุง หมูที่  5 268,000          ม. 5 จายขาดเงินสะสม ป 2559

1.15 โครงการปรับปรุงถนนขอบคลองแผวบานทอนจาก หมูที่ 2 465,500          ม. 2 จายขาดเงินสะสม ป 2559

1.16 โครงการปรับปรุงถนนสายคอสะพานคลองใหม – ทานมุย หมูที่ 7 416,000          ม. 7 จายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม ป 2559

1.17 โครงการปรับปรุงถนนสายบานนายถาวร – บานนายอวม หมูที่ 5 193,000          ม. 5 จายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม ป 2559

1.18 โครงการปรับปรุงถนนสายหนาอนามัยบางมูลนาก หมูที่ 7 437,000          ม. 7 จายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม ป 2559

1.19 โครงการปรับปรุงถนนสายตนงิ้ว – หนําหยอม  หมูที่ 5 257,000          ม. 5 จายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม ป 2559

1.20 โครงการปรับปรุงถนนสายขอบเหมืองพระราชดําริ 125,000          ม. 5 จายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม ป 2559

จากนานายคลอย–นานายเยื้อง หมูที่ 5 จายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม ป 2559

1.21 โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 1 340,500          ม. 1 จายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม ป 2559

1.22 โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 6 340,500          ม. 6 จายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม ป 2559

รวม 5,970,000      

นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ที่มางบประมาณ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ประจําป  2559

ของนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา

อําเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

นโยบาย/โครงการ



ลําดับ จํานวน พื้นที่

ที่ เงินที่เบิกจาย ดําเนินการ

1.23 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนสายสามแยกเกาะจาก- 1,167,390       ม. 3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2559

คลองใหมทานมุย หมูที่ 3

1.24 โครงการปรับปรุงถนนสายวัดลาว –หนําหยอม หมูที่ 6 444,500          ม. 6 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2559

1.25 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที่ 1,2 6,060,000       ม. 1,2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2559

1.26 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายคลองใหมทานมุย หมูที่ 3 489,500          ม. 3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2559

1.27 โครงการกอสรางถนน คสล. ทางเขาอาคารศูนยฟนฟู อยูระหวางดําเนินการ ม. 4 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2559

และพัฒนาเด็กพิการ  (งบประมาณ 4,959,000 บาท)

1.28 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบผิวดินขนาดใหญ อยูระหวางดําเนินการ ม. 4 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2559

หมูที่ 4  (งบประมาณ 3,300,000 บาท)

รวม 8,161,390       

รวมจํานวนเงินนโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 14,131,390    

นโยบาย/โครงการ ที่มางบประมาณ



ลําดับ จํานวน พื้นที่

ที่ เงินที่เบิกจาย ดําเนินการ

2

2.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตูไฟสามเหลี่ยมจราจร 60,000         ต.ชะเมา เทศบัญญัติ

2.2 คาอาหารเสริม (นม) ใหแกนักเรียนในเขตตําบลชะเมา 307,054        ต.ชะเมา เทศบัญญัติ

2.3 คาอาหารกลางวัน 479,000        ต.ชะเมา เทศบัญญัติ

2.4 โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ 99,500         ต.ชะเมา เทศบัญญัติ

2.5 อุดหนุนสําหรับสนับสนุนสาธารณะสุขประจําหมูบาน (อสม) 52,500         ต.ชะเมา เทศบัญญัติ

2.6 โครงการฟนฟู และพัฒนาการของเด็กพิการ 33,600         ต.ชะเมา เทศบัญญัติ

2.7 โครงการสงเสริมอาชีพสําหรับผูดอยโอกาส 10,000         ต.ชะเมา เทศบัญญัติ

2.8 จัดซื้อกระจกโคง 36,000         ต.ชะเมา เทศบัญญัติ

2.9 โครงการวันสตรีสากล ประจําป 2559 20,000         ต.ชะเมา เทศบัญญัติ

2.10 คาใชจายงานพิธีศาสนา รัฐพิธี ประเพณีตางๆ 82,550         ต.ชะเมา เทศบัญญัติ

2.11 อุดหนุนที่การปกครองอําเภอปากพนังในการดําเนินการตามโครงการ 12,000         อ.ปากพนัง เทศบัญญัติ

จัดกิจกรรรมแหหมรับ งานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจําป 2559

2.12 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปากพนังในการดําเนินการตามโครงการ 12,000         อ.ปากพนัง เทศบัญญัติ

จัดกิจกรรมประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ ประจําป 2559

2.13 สนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ 5,536,700     ต.ชะเมา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2559

2.14 คาใชจายเปนเงินสนับสนุนทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ 1,355,200     ต.ชะเมา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2559

2.15 คาใชจายเปนเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 36,000         ต.ชะเมา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2559

2.16 โครงการแกไขปญหายาเสพติด ประจําป 2559 39,000         ต.ชะเมา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2559

2.17 โครงการสวนบําบัดจากธรรมชาติสูการบําบัดฯ 30,000         ต.ชะเมา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2559

2.18 โครงการกอสรางศูนยกีฬาประจําตําบลชะเมา (งบประมาณ 5,655,000.-) อยูระหวางดําเนินการ ม. 4 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2559

2.19 โครงการกอสรางสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจง อยูระหวางดําเนินการ ม. 1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2559

(งบประมาณ 2,013,000 บาท) รร.วัดชมพูประดิษฐ

8,201,104    

3

3.1 อุดหนุนโครงการสงเสริมศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลชะเมา 40,000         ต.ชะเมา เทศบัญญัติ

รวมจํานวนเงินนโยบายการพัฒนาดานการเมืองและสังคม 40,000        

4

4.1 โครงการอนุรักษธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม 7,314           อุดหนุน เทศบัญญัติ

รวมจํานวนเงินนโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 7,314          

นโยบายการพัฒนาดานการพัฒนาการเมืองและสังคม

นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

รวมจํานวนเงินนโยบายการพัฒนาดานการพัฒนาการเมือง และการบริหาร

นโยบายการพัฒนาดานการพัฒนาการเมือง  และการบริหาร

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ประจําป  2559

ของนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา

อําเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

นโยบาย/โครงการ ที่มางบประมาณ



ลําดับ จํานวน พื้นที่

ที่ เงินที่เบิกจาย ดําเนินการ

5

5.1 คาใชจายสําหรับปรับปรุงระบบดูแลเว็ปไซต 10,000        ทต.ชะเมา เทศบัญญัติ

5.2 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานเกาอี้สัมมนา 13,000        ทต.ชะเมา เทศบัญญัติ

5.3 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานเกาอี้ทํางาน 7,200         ทต.ชะเมา เทศบัญญัติ

5.4 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 28,000        ทต.ชะเมา เทศบัญญัติ

5.5 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง 9,000         ทต.ชะเมา เทศบัญญัติ

5.6 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรจอภาพแบบ LCD  หรือ LED 3,300         ทต.ชะเมา เทศบัญญัติ

5.7 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง 6,200         ทต.ชะเมา เทศบัญญัติ

5.8 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 7,400         ทต.ชะเมา เทศบัญญัติ

5.9 อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลปากแพรกในการดําเนิน 20,000        อ.ปากพนัง เทศบัญญัติ

การของศูนยขอมูลขาวสารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5.10 คาใชจายสําหรับการสงเสริมสนับสนุนแผนชุมชนและการประชุมประชาคม 23,600        ต.ชะเมา เทศบัญญัติ

5.11 จัดซื้อครุภัณฑฺคอมพิวเตอร  จอภาพแบบ LCD หรือ LED 3,300         ทต.ชะเมา เทศบัญญัติ

5.12 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร  เครื่องสํารองไฟฟา 6,200         ทต.ชะเมา เทศบัญญัติ

5.13 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน 5,500         ทต.ชะเมา เทศบัญญัติ

5.14 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ทํางาน 5,400         ทต.ชะเมา เทศบัญญัติ

5.15 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 30,000        ทต.ชะเมา เทศบัญญัติ

แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

5.16 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เครื่องสํารองไฟฟา 6,200         ทต.ชะเมา เทศบัญญัติ

5.17 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 7,300         ทต.ชะเมา เทศบัญญัติ

5.18 โครงการถมดินที่ราชพัสดุโรงเรียนวัดปากเนตรเพื่อกอสรางอาคาร 160,000      ม.4 เทศบัญญัติ

สํานักงานเทศบาลตําบลชะเมา

5.19 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค หมูที่ 4 59,000        ม.4 เทศบัญญัติ

5.20 โครงการจางออกแบบเขียนแบบกอสรางอาคารสํานักงาน 90,000        ทต.ชะเมา เทศบัญญัติ

5.21 จัดซื้อสวานเจาะแบบไรสาย 7,500         ทต.ชะเมา เทศบัญญัติ

5.22 จัดซื้อรถตักหนาขุดหลัง (เงินกันป 2558 เปลี่ยนคุณลักษณะ ป 2559) 4,260,000    ทต.ชะเมา เทศบัญญัติ

5.23 อุดหนุนอําเภอปากพนังในการดําเนินการตามโครงการ 5,000         อ.ปากพนัง เทศบัญญัติ

จัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรษา 5  ธันวาคม 2558

รวม 4,773,100   

นโยบายการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ประจําป  2559

ของนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา

อําเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

นโยบาย/โครงการ ที่มางบประมาณ



ลําดับ จํานวน พื้นที่

ที่ เงินที่เบิกจาย ดําเนินการ

5.24 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปากพนังในการดําเนินการ 5,000         อ.ปากพนัง เทศบัญญัติ

ตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

12 สิงหาคม 2559

5.25 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปากพนังจัดกิจกรรม 3,000         อ.ปากพนัง เทศบัญญัติ

งานวันปยมหาราช 23 ตุลาคม 2558

รวม 8,000         

4,781,100   

รวมทั้ง  5  นโยบาย  เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 27,160,908 

รวมจํานวนเงินนโยบายการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล

นโยบาย/โครงการ ที่มางบประมาณ



นโยบาย/โครงการ จํานวนงบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการทั้งสิ้น

1. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 14,131,390 28

2. นโยบายการพัฒนาดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 8,201,104 19

3. นโยบายการพัฒนาดานการเมืองและสังคม 40,000 1

4. นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 7,314 1

5. นโยบายการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการองคกร 4,781,100 25

ภายใตระบบธรรมาภิบาล

รวมทั้งสิ้น 27,160,908.00 74

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

สรุป

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

ประจําป 2559

ของนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา
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