
จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วย
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด ด ำเนินกำร

1.
1.1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาด้านคมนาคม 7 10.45 1,607,000 9.59 ทต.ชะเมา
1.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 2 2.99 570,000 3.40 ทต.ชะเมา

พ้ืนฐานให้ครบถ้วน
9 13.43 2,177,000 12.99

2.1 บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

รวม

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

4

เทศบำลต ำบลชะเมำ  อ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

ยุทธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ส่วนท่ี 2



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วย
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด ด ำเนินกำร

2
2.1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การส่งเสริมการศึกษา 3 4.48 1,226,000 7.32 ทต.ชะเมา
2.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัตนธรรม 3 4.48 170,000 1.01 ทต.ชะเมา

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
2.3 แนวทางการพัฒนาท่ี 3  การส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 2 2.99 170,000 1.01 ทต.ชะเมา
2.4 แนวทางการพัฒนาท่ี 4  การส่งเสริมสุขภาพ และการสาธารณสุข 4 5.97 290,000 1.73 ทต.ชะเมา
2.5 แนวทางการพัฒนาท่ี 5  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 7 10.45 8,658,000 51.68 ทต.ชะเมา

ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบสาธารณภัย และผู้ป่วยเอดส์
2.6 แนวทางการพัฒนาท่ี 6  การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 4 5.97 660,000 3.94 ทต.ชะเมา

23 34.33 11,174,000 66.69

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วย

รวม

ยุทธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลชะเมำ  อ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

5

เทศบำลต ำบลชะเมำ  อ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

ยุทธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ



ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด ด ำเนินกำร
3.

3.1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การส่งเสริมอาชีพ และพัฒนารายได้ 2 2.99 60,000 0.36  -
3.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร 0 0.00 0 0.00  -

2 2.99 60,000 0.36

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วย
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด ด ำเนินกำร

4.
4.1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 1 1.49 20,000 0.12 ทต.ชะเมา

ยุทธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

รวม

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

6

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
เทศบำลต ำบลชะเมำ  อ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

ยุทธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ



4.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2 2.99 50,000 0.30 ทต.ชะเมา
3 4.48 70,000 0.42

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วย
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด ด ำเนินกำร

5.

5.1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 2 2.99 100,000 0.60 ทต.ชะเมา
5.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1 1.49 50,000 0.30 ทต.ชะเมา
5.3 แนวทางการพัฒนาท่ี 3  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3 4.48 750,000 4.48 ทต.ชะเมา

และชุมชนตามระบอบประชาธิปไตย

ยุทธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ

7

ตำมหลักธรรมำภิบำล

รวม

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลชะเมำ  อ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

ยุทธศำสตร์ท่ี 5  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ



5.4 แนวทางการพัฒนาท่ี 4  การปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน 1 1.49 493,000 2.94 ทต.ชะเมา
5.5 แนวทางการพัฒนาท่ี 5  การบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 17 25.37 1,843,480 11.00 ทต.ชะเมา

และประสิทธิผล
5.6 แนวทางการพัฒนาท่ี 6  การส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ 6 8.96 37,000 0.22 ทต.ชะเมา

30.00 44.78 3,273,480 19.54
67.00 100.00 16,754,480 100.00

8

รวม
รวมท้ังส้ิน





                                                                                            


