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คํานํา 
 

 

 แผนดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 2559 ของเทศบาลตําบลชะเมา เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงาน
ของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสําหรับแผนการ
ดําเนินงานนั้น มีจุดประสงคเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนากิจการท้ังหมดในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล
ชะเมา  ประจําปงบประมาณ 2559 ทําใหแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ 2559 มีความจัดเจนในการ
ปฏิบัติมากข้ึนมีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามและประเมินผลเม่ือสิ้นป มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 
 ฉะนั้น การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาลตําบลชะเมาซ่ึงไดผาน
การคัดกรองโครงการตางๆ ใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีจริงตรงกับความตองการของประชาชน และใหสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาสามป แผนแมบทชุมชน โดย
เนนการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือใชเปนแนวทางของการดําเนินงาน การติดตามการดําเนินงาน การ
ประเมินผลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
          

 

เอกชัย  คงปาน 

นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา 
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สารบญั 

 
เร่ือง            หนา 

 

สวนที่ 1 บทนํา          1-3 

 

สวนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม       4-35 

- ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

- ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

- ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

   - ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

  ตามหลักธรรมาภิบาล 
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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 ทําให

แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน การจําแนกรายละเอียดตางๆ 

ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึน 

 

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 
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จากข้ันตอนการทําแผนการดําเนินงานสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดงันี ้

 

คณะกรรมการสนับสนุน     

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

   

 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบริหาร 

 

 

 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

ตอคณะกรรมการพัฒนา 

พิจารณาราง 

แผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

ตอผูบริหารทองถ่ิน 

ทํารางแผนการดําเนินงาน 

ประกาศใช 
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4. ระยะเวลาการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2548 ขอ 27 แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบ

วันนับแตวันท่ีตั้งงบประมาณดําเนินการหือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวน

ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 

  การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

 

5. ประโยชนของแผนปฏบิัติการ 

  5.1 ไดทราบถึงโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินงานในปงบประมาณนั้น 

  5.2 ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  5.3 การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึน 
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สวนท่ี 2 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2559 

เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แนวทางท่ี 1  การพัฒนาดานคมนาคม 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 โครงการบุกเบิกถนนซอยบาน

นายบุญแล หมูท่ี 2 

(เทศบัญญัตหินา 73) 

- เพ่ือจายเปนคาดําเนิน

โครงการบุกเบิกถนนซอย

บานนายบุญแล หมูท่ี 2 

232,000 หมูท่ี 2 

ต.ชะเมา 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

     / / /     

2 โครงการซอมแซมถนนสายนาย

เชิญ – ตนง้ิว หมูท่ี 1 

(เทศบัญญัตหินา 74) 

- เพ่ือจายเปนคาดําเนิน

โครงการซอมแซมถนน

สายนายเชิญ – ตนง้ิว หมู

ท่ี 1 

98,000 หมูท่ี 1 

ต.ชะเมา 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

     / / /     

3 โครงการซอมแซมถนนสายปา

กลวย – หนําหยอม หมูท่ี 2 

(เทศบัญญัตหินา 74) 

- เพ่ือจายเปนคาดําเนิน

โครงการซอมแซมถนน

สายปากลวย – หนํา

หยอม หมูท่ี 2 

98,000 หมูท่ี 2  

ต.ชะเมา 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

     / / /     

4 โครงการซอมแซมถนนสายวัด

โดน – เกาะโพธ์ิ หมูท่ี 3 

(เทศบัญญัตหินา 74) 

- เพ่ือจายเปนคาดําเนิน

โครงการซอมแซมถนน

สายวัดโดน – เกาะโพธ์ิ  

หมูท่ี 2 

98,000 หมูท่ี 3 

ต.ชะเมา 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

     / / /     
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แนวทางท่ี 1  การพัฒนาดานคมนาคม 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 โครงการซอมแซมถนนสายบาง

มะพราว – ตนง้ิว หมูท่ี 6 

(เทศบัญญัตหินา 74) 

- เพ่ือจายเปนคาดําเนิน

โครงการซอมแซมถนน

สายบางมะพราว – ตนง้ิว 

หมูท่ี 6 

98,000 หมูท่ี 6 

ต.ชะเมา 

 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

     / / /     

6 โครงการซอมแซมถนนสายบาน

นายนิยม – สามแยกหัวเกาะ 

หมูท่ี 7 

(เทศบัญญัตหินา 75) 

- เพ่ือจายเปนคาดําเนิน

โครงการซอมแซมถนน

สายบานนายนิยม – สาม

แยกหัวเกาะ หมูท่ี 7 

98,000 หมูท่ี 7 

ต.ชะเมา 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

     / / /     
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.2 แนวทางท่ี 2  การพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการพื้นฐานใหครบถวนและครอบคลุม 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 โครงการติดตั้งแสงสวาง ไฟฟา

สาธารณะ ถนนสายปากเนตร – 

ทางพูน  ตําบลชะเมา 

(เทศบัญญัตหินา 73) 

- เพ่ือจายเปนคาดําเนิน

โครงการติดตั้งแสงสวาง 

ไฟฟาสาธารณะ ถนนสาย

ปากเนตร – ทางพูน 

ตําบลชะเมา 

914,000 หมูท่ี 1-7 

ต.ชะเมา 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

    / / /      

2 โครงการขยายเขตประปา

หมูบาน หมูท่ี 3 

(เทศบัญญัตหินา 83) 

- เพ่ือจายเปนคา

ดําเนินงานโครงการขยาย

เขตประปาหมูบาน หมูท่ี 

3 

275,000 หมูท่ี 3 

ต.ชะเมา 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

    / / / /     
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.1 แนวทางท่ี 1  การสงเสริมการศึกษา 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

(เทศบัญญัตหินา 63) 

1. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ

อาหารเสริม (นม) ใหแก

นักเรียนโรงเรียนในเขต

ตําบลชะเมา จํานวน 161 

คน เปนเวลา 260 วัน 

จํานวน 3 โรงเรียน 

320,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

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

2 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 

(เทศบัญญัตหินา 63) 

1. เพ่ือจายเปนคาอาหาร

กลางวันนักเรียนโรงเรยีน

ในเขตตําบลชะเมา 

จํานวน 161 คน เปนเวลา 

200 วัน จํานวน 3 

โรงเรียน 

644,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

/ / / / / / / / / / / / 
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2 แนวทางท่ี 2  การสงเสริมศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 77) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การดําเนินงานในพิธีศาสนา 

รัฐพิธี ในวันสําคัญ และ

ประเพณีตางๆ เชน วัน

สงกรานต, วันปยมหาราช, 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ฯลฯ  โดยจายเปนคาวัสดุ 

อุปกรณตางๆ และคาใชจาย

อ่ืนๆ ท่ีจําเปนซึ่งเทศบาลเปน

ผูดําเนินการเอง หรือเปน

โครงการบูรณาการรวมกัน 

150,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

/  /   / /    / / 

2 โครงการจดักิจกรรมแหหมรับ 

งานประเพณเีทศกาลเดือนสิบ 

ประจําป 2559 

(เทศบัญญัตหินา 78) 

- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนท่ี

ทําการอําเภอปากพนังในการ

ดําเนินการตามโครงการจัด

กิจกรรมแหหมรบั งาน

ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 

ประจําป 2559 ท่ีเปน

ประเพณีประจําปของจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

12,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

           / 
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2 แนวทางท่ี 2  การสงเสริมศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 

2559 

(เทศบัญญัตหินา 78) 

- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน

ท่ีทําการอําเภอปากพนัง

ในการดําเนินการตาม

โครงการจดักิจกรรม

ประเพณีมาฆบูชาแหผา

ข้ึนธาตุ ประจําป 2559 

12,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

     /       

4 โครงการจดักิจกรรมงานวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 

2558 

(เทศบัญญัตหินา 78) 

- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน

ท่ีทําการอําเภอปากพนัง

ในการดําเนินการตาม

โครงการจดักิจกรรมงาน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

5 ธันวาคม 2558 

5,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

  /          

5 โครงการจดักิจกรรมงานวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 

2559 

(เทศบัญญัตหินา 78) 

- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน

ท่ีทําการอําเภอปากพนัง

ในการดําเนินการตาม

โครงการจดักิจกรรมงาน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

12 สิงหาคม 2559 

5,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

          /  



 
 

7 
 

 
 
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2 แนวทางท่ี 2  การสงเสริมศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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. 

6 โครงการจดักิจกรรมงานวันปย

มหาราช 23 ตุลาคม 2558 

(เทศบัญญัตหินา 78) 

- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน

ท่ีทําการอําเภอปากพนัง

ในการดําเนินการตาม

โครงการจดักิจกรรมงาน

วันปยมหาราช 23 ตุลาคม 

2558 

3,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

/            
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.3 แนวทางท่ี 3  การสงเสริมการกีฬา  และนันทนาการ 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ

(เทศบัญญัตหินา 63) 

1. เพ่ือจายเปนคาใชจาย

โครงการกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ ประจําป 2559 

100,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

   /         

2 โครงการสงเสริมกิจกรรมตานยา

เสพติด 

(เทศบัญญัตหินา 76) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การดําเนินงานตาม

โครงการสงเสริมกิจกรรม

ตานยาเสพติด 

30,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

       / / / /  

3 การแขงขันกีฬา รักสามคัคี 

ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย 

(เทศบัญญัตหินา 77) 

- เพ่ือจายเปนคา

ดําเนินงานในการจดัการ

แขงขันกีฬา 

200,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

      / / / / /  
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.4 แนวทางท่ี 4  การสงเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 อุดหนุนกิจการท่ีเปน

สาธารณประโยชน 

(เทศบัญญัตหินา 64) 

1. เพ่ือจายเปนเงิน

อุดหนุนสําหรับสนับสนุน

สาธารณสุขประจําหมูบาน 

(อสม.)  

105,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

     / / / / / / / 
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.5 แนวทางท่ี 5  การสงเสริมคุณภาพชีวิต  ใหแกเด็ก  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการหรือทุพพลภาพ  ผูดอยโอกาส  ผูประสบสาธารณภัย  และผูปวยเอดส 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 65) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การดําเนินงานตาม

โครงการฟนฟูและ

พัฒนาการของเด็กพิการ 

100,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

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

2 โครงการสงเสริมอาชีพสําหรับ

ผูดอยโอกาส 

(เทศบัญญัตหินา 65) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจาย

ตามโครงการสงเสริม

อาชีพสําหรับผูดอยโอกาส 

10,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

       / / / /  

3 โครงการวันสตรสีากล ประจาํป 

2559 

(เทศบัญญัตหินา 76) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจาย

ตามโครงการวันสตรสีากล 

ประจําป 2559 

20,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

     /       
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.6 แนวทางท่ี 6  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 61) 

1. เพ่ือจายเปนคาใชจาย

ในการดําเนินงานโครงการ

ตั้งจุดบริการปองกันและ

ลดอุบัตเิหตุทางถนนชวง

เทศกาลสาํคัญตาม

นโยบายของรัฐบาล 

20,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

  / /   /     / 

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือ

ทบทวนความรูของ อปพร. 

(เทศบัญญัตหินา 61) 

1. เพ่ือจายเปนคาใชจาย

สําหรับโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพหรือทบทวน

ความรูของ อปพร.  

50,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

       / / /   

3 จัดซื้อตูไฟสามเหลีย่มจราจร 

(เทศบัญญัตหินา 61) 

1. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตู

ไฟสามเหลีย่มจราจร 

ความสูงไมนอยกวา 120 

ซม. โครงเหล็กปดดวย

แผนอะคีลิกสีขาว  

60,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

  / /         

4 โครงการจดัระบบการแพทย

ฉุกเฉินประจําตําบล 

(เทศบัญญัตหินา 64) 

1. เพ่ือจายเปนคาใชจาย

ในโครงการจัดระบบ

แพทยฉุกเฉินประจําตําบล  

30,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

/ / / / / / / / / / / / 
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.6 แนวทางท่ี 6  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 จัดซื้อกระจกโคง 

(เทศบัญญัตหินา 73 

- เพ่ือจายเปนเงินคาจัดซื้อ

กระจกโคง ชนิดโพลี

คารบอเนต ขนาด 32 น้ิว 

ติดตั้งเสาเหล็กอาบสังกะสี

ขนาดไมนอยกวา 2 น้ิว 

ยาวไมนอยกวา 2.00 

เมตร พรอมอุปกรณติดตั้ง

ตามท่ีเทศบาลกําหนด  จํา

วน 4 จุด 

36,000 ตําบล 

ชะเมา 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

     / / /     
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

3.1 แนวทางท่ี 1  การสงเสริมอาชีพ  และพัฒนารายได 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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. 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

3.2 แนวทางท่ี 2  การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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. 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

4.1 แนวทางท่ี 1  การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 79 

- เพ่ือจายเปนคาใชจาย

ตามโครงการชะเมารักษ

สิ่งแวดลอม 

20,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

   / / /       
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

4.2 แนวทางท่ี 2  การอนุรักษ  ฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 79) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจาย

ตามโครงการคายเยาวชน

รักษธรรมชาต ิ

30,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

         / /  

2 โครงการอนุรักษธรรมชาติและ

รักษาสิ่งแวดลอมเฉลิมพระ

เกียรต ิ

- เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การจัดกิจกรรมตางๆ   

20,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

  /        /  
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ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1 แนวทางท่ี 1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานอยางเปนระบบ 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 จางประเมินสํารวจความพึง

พอใจภาคประชาชนท่ีรับบริการ

จากหนวยงาน 

(เทศบัญญัตหินา 55) 

1. เพ่ือจายเปนคาจาง

ประเมินสํารวจความถึง

พอใจภาคประชาชนท่ีรับ

บริการจากหนวยงาน 

30,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

         / / / 

2 โครงการจดัทําแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

(เทศบัญญัตหินา 58) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจาย

สําหรับโครงการจัดทํา

แผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินของเทศบาล

ตําบลชะเมา 

50,000 ตําบล 

ชะเมา 

กองคลัง 

ทต.ชะเมา 

   / / / /      
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ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5.2 แนวทางท่ี 2  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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) 

1. เพ่ีอจายเปนคาใชจาย

ในการฝกอบรมเพ่ือ

บุคลากรเทศบาลตําบลชะ

เมา 

100,000  สํานักปลดั 

กองคลัง 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

/ / / / / / / / / / / / 
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ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5.3 แนวทางท่ี 3  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน  ตามระบอบประชาธิปไตย 

 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 56) 

1. เพ่ือจายเปนคาใชจาย

สําหรับการสงเสรมิ 

สนับสนุนแผนชุมชน การ

ประชุมประชาคม การจดั

ประชุมช้ีแจงการ

ปรองดอง สมานฉันทเพ่ือ

การปฏิรปู 

40,000 ตําบล 

ชะเมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

   / / /       

2 โครงการเทศบาลพบประชาชน 

(เทศบัญญัตหินา 76) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การจัดโครงการเทศบาล

พบประชาชน  

- คาดําเนินกิจกรรมสราง

ความปรองดองการอยู

รวมกันอยางมีความสุข  

โดยออกหนวยบริการ

เคลื่อนท่ี และกิจกรรม

ตางๆ เพ่ือประโยชนแก

ประชาชน 

40,000 หมูท่ี 1-7 สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

      / / /    
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ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5.4 แนวทางท่ี 4  ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน 

 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 จัดซื้อเกาอ้ีสมัมนา 

(เทศบัญญัตหินา 53) 

1. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ี

สัมมนา ขาโครงเหล็ก มีเบาะ

น่ังหุมหนัง ชนิดพีวีซี ตาม

แบบท่ีมีจําหนายท่ัวไปใน

ทองตลาด จํานวน 20 ตัว 

13,000 ทต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

   / /        

2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ

ติดผนัง 

(เทศบัญญัตหินา 54) 

1. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศแบบติด

ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 24000 บีทียู ตามแบบ

มาตรฐานครุภณัฑ 

28,000 ทต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

   / /        

3 จัดซื้อเครื่องขยายเสยีงท่ีแบบ

ลากจูง 

(เทศบัญญัตหินา 54) 

1. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ

เครื่อขยายเสียงท่ีแบบลากจูง 

ตูลําโพง 2 ทาง ขนาดไมนอย

กวา 12 น้ิว มีชองสําหรับ

เสียบยเูอสบีและเอ็มพีสาม 

พรอมไมคลอยมือถือ 2 ตัว 

ตามแบบท่ีมีจําหนายท่ัวไปใน

ทองตลาด จํานวน 1 เครื่อง 

9,000 ทต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

     / / /     

 



 
 

21 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธภิาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5.4 แนวทางท่ี 4  ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน 

 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 โครงการติดตั้งโครงสรางปาย

ประชาสมัพันธ  บานปาก

เนตร   หมูท่ี 4 

(เทศบัญญัตหินา 55) 

1. เพ่ือจายเปนคาดําเนินงาน

โครงการติดตั้งโครงสรางปาย

ประชาสมัพันธ บานปากเนตร 

หมูท่ี 4 ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไมนอยกวา 32 ตาราง

เมตร (ตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลตาํบลชะเมากําหนด) 

44,000 ทต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

  / /         

5 โครงการติดตั้งโครงสรางปาย

ประชาสมัพันธ  บานอาว

เคียน   หมูท่ี 7 

(เทศบัญญัตหินา 55) 

1. เพ่ือจายเปนคาดําเนินงาน

โครงการติดตั้งโครงสรางปาย

ประชาสมัพันธ บานอาวเคียน 

หมูท่ี 7 ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไมนอยกวา 32 ตาราง

เมตร (ตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลตาํบลชะเมากําหนด) 

44,000 ทต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

  / /         
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ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5.4 แนวทางท่ี 4  ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน 

 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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. 

6 โครงการถมดินท่ีราชพัสดุ  

โรงเรียนวัดปากเนตร  เพ่ือ

กอสรางอาคารสํานักงาน

เทศบาลตาํบลชะเมา 

(เทศบัญญัตหินา 71) 

- เพ่ือจายเปนคา

ดําเนินงานโครงการถมดิน

ท่ีราชพัสดุ โรงเรียนวัด

ปากเนตร เพ่ือกอสราง

อาคารสํานักงานเทศบาล

ตําบลชะเมา หมูท่ี  

160,000 หมูท่ี 4 

ตําบลชะ

เมา 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

     / / / /    

7 โครงการปรับปรุงอาคาร

เอนกประสงค หมูท่ี 4 

(เทศบัญญัตหินา 72) 

- เพ่ือจายเปนคา

ดําเนินงานโครงการ

ปรับปรุงอาคาร

เอนกประสงค หมูท่ี 4  

59,000 หมูท่ี 4 

ต.ชะเมา 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

     / / / /    

8 โครงการจางออกแบบเขียนแบบ

กอสรางอาคารสํานักงาน

เทศบาลตาํบลชะเมา 

(เทศบัญญัตหินา 72) 

- เพ่ือจายเปนคา

ดําเนินงานโครงการจาง

ออกแบบเขียนแบบ

กอสรางอาคารสํานักงาน

เทศบาลตาํบลชะเมา 

90,000 หมูท่ี 4 

ต.ชะเมา 

กองชาง 

ทต.ชะเมา 

         / / / 
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ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธภิาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5.5 แนวทางท่ี 5  บริหารจัดการภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 เพ่ือจายเปนคาดําเนินการ

ปรับปรุงระบบดูแลเว็บไซตของ 

อปท. 

(เทศบัญญัตหินา 51) 

1. เพ่ือจายเปนคา

ดําเนินการปรับปรุงระบบ

ดูแลเว็บไซตของ อปท. 

 

20,000 ทต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

/ / /          

2 จัดซื้อเกาอ้ีทํางาน 

เทศบัญญตัิหนา 53) 

1. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ

เกาอ้ีทํางาน ชนิดลอหมุน 

มีพนักพิงระดับไมต่ํากวา

กลางหลัง ตามแบบท่ีมี

จําหนายท่ัวไปใน

ทองตลาด จํานวน 4 ตัว 

7,200 ทต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

   / /        

3 จัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED 

(เทศบัญญัตหินา 54) 

1. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ

จอภาพ LCD หรือ LED 

ขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว 

จํานวน 1 ตัว 

3,300 ทต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

   / /        

4 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 

(เทศบัญญัตหินา 54) 

1. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800 VA จํานวน 2 เครื่อง 

6,200 ทต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

   / /        



 
 

24 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5.5 แนวทางท่ี 5  บริหารจัดการภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/

ชนิด LED ขาวดํา 

(เทศบัญญัตหินา 54) 

1. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/

ชนิด LED ขาวดํา 

(18หนา/นาที) จํานวน 2 

เครื่อง 

7,400 ทต.ชะเมา สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

   / /        

6 จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ 

LED (เทศบัญญตัิหนา 59) 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ

จอภาพแบบ LCD หรือ 

LED ขนาดไมนอยกวา 

18.5 น้ิว จํานวน 1 ตัว 

3,300 ทต.ชะเมา กองคลัง 

ทต.ชะเมา 

   / /        

7 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 

(เทศบัญญัตหินา 60) 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800 VA จํานวน 2 เครื่อง 

6,200 ทต.ชะเมา กองคลัง 

ทต.ชะเมา 

   / /        

8 จัดซื้อโตะทํางาน 

(เทศบัญญัตหินา 69) 

- เพ่ือจายเปนเงินคาจัดซื้อ

โตะทํางาน ขนาดยาวไม

นอยกวา 3.5 ฟุต 4 ลิ้นชัก 

ตามแบบท่ีมีจําหนาย

ท่ัวไปในทองตลาด จํานวน 

1 ตัว 

5,500 ทต.ชะเมา กองชาง 

ทต.ชะเมา 

   / /        
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ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5.5 แนวทางท่ี 5  บริหารจัดการภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 จัดซื้อเกาอ้ีทํางาน 

(เทศบัญญัตหินา 69) 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ

เกาอ้ีทํางาน ชนิดลอหมุน 

มีพนักพิง ระดับไมต่ํากวา

กลางหลัง ตามแบบท่ีมี

จําหนายท่ัวไปใน

ทองตลาด จํานวน 1 ตัว 

5,400 ทต.ชะเมา กองชาง 

ทต.ชะเมา 

   / /        

10 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 

(เทศบัญญัตหินา 70) 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ

เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานประมวลผล 

แบบท่ี 2 * (จอขนาดไม

นอยกวา 18.5 น้ิว) 

จํานวน 1 เครื่อง 

30,000 ทต.ชะเมา กองชาง 

ทต.ชะเมา 

   / /        

11 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 

(เทศบัญญัตหินา 71) 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800 VA จํานวน 2 เครื่อง 

6,200 ทต.ชะเมา กองชาง 

ทต.ชะเมา 

   / /        

12 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/

ชนิด LED ขาวดํา  

(เทศบัญญัตหินา 71) 

- จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด

เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 

(30 หนา/นาที) จํานวน 1 

เครื่อง 

7,300 ทต.ชะเมา กองชาง 

ทต.ชะเมา 

   / /        
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ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5.5 แนวทางท่ี 5  บริหารจัดการภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 จัดซื้อสวานเจาะแบบไรสาย 

(เทศบัญญัตหินา 82) 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ

สวานเจาะแบบไรสาย

ขนาดแรงดันไมนอยกวา 

14 โวลท จํานวน 1 เครื่อง 

7,500 ทต.ชะเมา กองชาง 

ทต.ชะเมา 

   / /        

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5.6 แนวทางท่ี 6  สงเสริม สนับสนุนหนวยงานภาครัฐ 
 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี หนวย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 56) 

1. เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน 

อบต.ปากแพรกในการ

ดําเนินการตามโครงการ

ปรับปรุง และดําเนินกิจการ

ของศูนยขอมูลขาวสาร อปท. 

อําเภอปากพนังในการจัดซื้อ

จัดจาง 

20,000 อบต. 

ปากแพรก 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

    / /       

2 โครงการสงเสริมศูนย

ถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบล 

(เทศบัญญัตหินา 79) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การดําเนินงานของ

ศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบลชะเมา 

40,000 ศูนย

ถายทอด

เทคโนโลยี

ตําบลชะ

เมา 

สํานักปลดั 

ทต.ชะเมา 

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

3 จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า 

(เทศบัญญัตหินา 82) 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง

สูบนํ้า 2 น้ิว 2 แรงมา (แบบ

หอยโขง) จํานวน 2 ตัว 

22,000 ต.ชะเมา กองชาง 

ทต.ชะเมา 

    / / / /     

4 จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า 

(เทศบัญญัตหินา 82) 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง

สูบนํ้า 2 น้ิว 2 แรงมา (แบบ

ซัมเมอรส จํานวน 1 ตัว 

29,000 ต.ชะเมา กองชาง 

ทต.ชะเมา 

    / / / /     

 


