
ล าดับที่ เงนิงบประมาณ เงนิที่เบกิจ่าย ที่มางบประมาณ หมายเหตุ

1

1. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ซอยนายแสงพฒันา 433,000           433,000           เทศบญัญัติ

2. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ซอยบา้นม่วง (ต่อจากโครงการเดิม) - บา้นมยุรี หมู่ที่ 1 433,000           433,000           เทศบญัญัติ

3. โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าคอกหมูจากบา้นนายวเิชียร-บา้นนายสหสั หมู่ที่ 3 114,000           114,000           เทศบญัญัติ

4. โครงการปรับปรุงถนนสายบา้นในอ่าว หมู่ที่ 4 345,000           345,000           เทศบญัญัติ

5. โครงการปรับปรุงถนนจากสามแยกบา้นนายถาวร-บา้นนายอ่วม หมู่ที่ 5 226,000           226,000           เทศบญัญัติ

6. โครงการปรับปรุงถนนสายหนองเคียน-เขต หมู่ที่ 4 ต าบลดอนตรอ หมู่ที่ 7 140,000           140,000           เทศบญัญัติ

7. โครงการปรับปรุงถนนสายคลองใหม่สุรินทร์จากบา้นนายชิต-บา้นนายมวด หมู่ที่ 7 118,000           118,000           เทศบญัญัติ

8. โครงการบกุเบกิถนนจากหน้าบา้นนายเรียง แผ่เต็ม-ขอบเหมืองหวัปาุ หมู่ที่ 2 317,000           317,000           เทศบญัญัติ

9. โครงการปรับปรุงถนนขอบเหมืองที่นายเส้ง-คลองแผ้ว หมู่ที่ 2 232,000           232,000           เทศบญัญัติ

10. โครงการปรับปรุงถนนจากสวนปาล์มนางจิรา-สวนปาล์มนางสุมาลี หมู่ที่ 6 90,000             90,000             เทศบญัญัติ

11. โครงการปรับปรุงถนนฝ่ังทศิเหนือจากนายบณัฑิต-นานายเสวก หมู่ที่ 6 188,000           188,000           เทศบญัญัติ

12. โครงการปรับปรุงถนนซอยนางยินดี-บา้นนายร่ิน หมู่ที่ 1 61,000             61,000             เทศบญัญัติ

รายงานแสดงผลการปฏิบัตงิานตามนโยบาย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของนายกเทศมนตรีต าบลชะเมา

อ าเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช
นโยบาย/โครงการ

นโยบายการพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาด้านคมนาคม
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13. โครงการยกระดับถนนจากปากทางเข้าบา้นนายสวาท หมู่ที่ 6 146,000           146,000           เทศบญัญัติ

14. โครงการยกระดับถนนสายบางเหมื่อย หมู่ที่ 1 85,000             85,000             เทศบญัญัติ

15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าอนามัยบางมูลนากจากบา้นนายสุธรรม หนูแก้ว หมู่ที่ 7 214,000           214,000           เทศบญัญัติ

16. โครงการซ่อมแซมถนนสายขอบเหมืองพระราชด าริจากบา้นนายเพื่อมจดเหมือง รพช. หมู่ที่ 2 99,000             99,000             จ่ายขาดเงินสะสม

17. โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยเหมืองอ าไพ-นานายสมนึก หมู่ที่ 1 248,000           248,000           จ่ายขาดเงินสะสม

18. โครงการปรับปรุงถนนสายมิยาซาวา่-เกาะโพธิ ์หมู่ที่ 2 238,000           238,000           จ่ายขาดเงินสะสม

19. โครงการปรับปรุงถนนสายมิยาซาวา่เกาะโพธิ ์ หมู่ที่ 2 238,000 238,000 จ่ายขาดเงินสะสม

20. โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยเหมืองอ าไพ-นานายสมนึก หมู่ที่ 1 249,000 248,000 จ่ายขาดเงินสะสม

21. โครงการซ่อมแซมถนนสายขอบเหมืองพระราชด าริจากบา้นนายเพื่อมจดหมือง รพช. ม. 2 99,000 99,000 จ่ายขาดเงินสะสม

22. โครงการซ่อมแซมถนนสายขอบเหมืองพระราชด าริ  หมู่ที่ 3 87,000 87,000 จ่ายขาดเงินสะสม

23. โครงการซ่อมแซมถนนสายบา้นนายสวง-ส่ีแยกหวัเกาะ หมู่ที่ 7 98,000 98,000 จ่ายขาดเงินสะสม

24. โครงการซ่อมแซมถนนสายเมืองแก้ว  หมู่ที่ 6 40,000 40,000 จ่ายขาดเงินสะสม

25. โครงการซ่อมแซมถนนสายไกลปนืเที่ยง-สวนปาล์มนายชูศักด์ิ 90,000 89,000 จ่ายขาดเงินสะสม

26. โครงการซ่อมแซมถนนสายขอบคลองแผ้วบา้นทอนจาก (รวม 2 ฝ่ัง) หมู่ที่ 2 99,000 99,000 จ่ายขาดเงินสะสม

27. โครงการซ่อมแซมถนนสายบา้นหน าหย่อม-บา้นนายกอง หมู่ที่ 2 94,000 94,000 จ่ายขาดเงินสะสม

28. จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  (โอนเพิ่ม 120,000.-บาท) 235,675 235,675 เทศบญัญัติ

 - ซ่อมแซมถนนสายคลองใหม่ทา่นมุ้ย หมู่ที่ 3

 - ซ่อมแซมถนนสายปาุกล้วย-หน าหย่อม หมู่ที่ 2 

 - ซ่อมแซมถนนสายบางไอ้เข้
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29. จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 67,000             67,000             เทศบญัญัติ

 - ซ่อมแซมถนนสายคอสะพานบา้นนายมณฑล หล่อนุ้ย-นานางนวล คงจันทร์ หมู่ที่ 2

 - ซ่อมแซมถนนสายขอบเหมืองมิยาซาวา่หวัปาุ หมู่ที่ 2

 - ซ่อมแซมถนนสายขอบเหมืองหวัปาุจากโรงสูบน้ า-นานายช่วง สุวรรณเหม หมู่ที่ 2

 - ซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์มนางเคลือวลัย-์เหมืองพระราชด าริ หมู่ที่ 3

 - ซ่อมแซมถนนสายหน้าตลาดวดัลาว หมู่ที่ 6

รวมจ านวนเงนิ 5,123,675        5,121,675        

1. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น บา้นปากเนตร หมู่ที่ 4 (จ่าย 100% แล้ว) 155,257.09       155,257.09       จ่ายขาดเงินสะสม

2. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น บา้นทวดลุง หมู่ที่ 1  (จ่าย 100% แล้ว) 155,916.38       155,916.38       จ่ายขาดเงินสะสม

3. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น บา้นคลองใหม่ หมู่ที่ 3 (จ่าย 100% แรก) 170,000.00       142,325.68       จ่ายขาดเงินสะสม

4. โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลบา้นคลองใหม่ หมู่ที่ 3 332,000.00       330,000.00       จ่ายขาดเงินสะสม

5. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น แบบผิวดินขนาดใหญ่ บา้นคลองใหม่ หมู่ที่ 3 6,909,200.00     6,850,000.00     เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6. โครงการวางทอ่ระบายน้ า  คสล. จากที่นานายประเสริฐ หมู่ที่ 4 34,900             34,900             เทศบญัญัติ

รวมจ านวนเงนิ 7,757,273.47    7,668,399.15   

รวมจ านวนเงนินโยบายการพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 12,880,948.47  12,790,074.15  

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาสาธารณปูโภค  สาธารณปูการพ้ืนฐานใหค้รบถ้วนและครอบคลุม
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1. อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่นักเรียนในเขตต าบลชะเมา  สังกัด สพฐ. จ านวน 2 โรงเรียน 400,000           357,040           เทศบญัญัติ

2. อุดหนุนโรงเรียนในเขตต าบลชะเมา  (ค่าอาหารกลางวนั)  สังกัด สพฐ. จ านวน 2 โรงเรียน 800,000           788,000           เทศบญัญัติ

3. โครงการกิจกรรมงานวนัเด็กแหง่ชาติ  ประจ าป ี 2561 100,000            - เทศบญัญัติ ยกเลิก

รวมจ านวนเงนินโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา 1,300,000.00    1,145,040.00   

3

1. อุดหนุนส าหรับสนับสนุนสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  (อสม.)  จ านวน  7  หมู่บา้น 140,000           140,000           เทศบญัญัติ

2. เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพต าบล  (สปสช.) 100,000           100,000           เทศบญัญัติ

3. ค่าวสัดุประเภทวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000             30,000             เทศบญัญัติ

4. โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั 40,000             27,550             เทศบญัญัติ

5. จัดซ้ือถังขยะแยกประเภท 11,000             11,000             เทศบญัญัติ

6. จัดซ้ือยาสามัญประจ าบา้น และตู้ยา 10,000             9,127              เทศบญัญัติ

7. โครงการพน่หมอกควนัเพื่อก าจัดยุงลาย (เงินนอกงบประมาณ) สปสช. 13,500             13,500             เทศบญัญัติ

รวมจ านวนเงนินโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข 344,500.00      331,177.00      

ยุทธศาสตร ์ที่ 2 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสรมิการศึกษา

นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา

นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร ์ที่ 2 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 4  การส่งเสรมิสุขภาพและการสาธารณสุข
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1. การด าเนินงานในพธิศีาสนา  รัฐพธิใีนวนัส าคัญ  และประเภณีต่างๆ 120,000           39,900             เทศบญัญัติ

     - โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

120,000          39,900            

1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมต้านยาเสพติด 20,000             13,000             เทศบญัญัติ

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา  รักสามัคคี  ปกปอูงสถาบนัพระมหากษตัริย์ 200,000           -                  เทศบญัญัติ ยกเลิก

220,000          13,000            

1. โครงการฟื้นฟ ู และพฒันาการของเด็กพกิาร 100,000           63,100             เทศบญัญัติ

2. โครงการส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้ด้อยโอกาส 10,000              - เทศบญัญัติ

3. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภยัธรรมชาติ 30,000              - เทศบญัญัติ

4. จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยส าหรับผู้พกิาร จ านวน 21 หลัง (งบ พมจ.) 420,000           420,000           งบ พมจ.

5. โครงการสวนบ าบดัจากธรรมชาติสู่การบ าบดัเพื่อฟื้นฟคูนพกิาร คร้ังที่ 3 (งบ พมจ.) 50,044 บาท 40,000             48,644             งบ พมจ./เทศบญัญัติ

6. โครงการฝึกการเคล่ือนไหวแบบญี่ปุุน (โดสะโฮ) (งบ พมจ.) 60,000             56,200             งบ พมจ.

7. ค่าใช้จ่ายเปน็เงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ใหแ้ก่ผู้สูงอายุ 5,954,400         5,626,100         เทศบญัญัติ

รวมจ านวนเงนิ

นโยบายการพัฒนาด้านการเมือง  และสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 3  การส่งเสรมิการกีฬา  และนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 5 การส่งเสรมิคุณภาพชีวิต ใหแ้ก่ เด็ก สตร ีผู้สูงอายุ ผู้พิการหรอื

ทพุพลภาพ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ประสบภยั  และผู้ปว่ยเอดส์

รวมจ านวนเงนิ

ยุทธศาสตร ์ที่ 2 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การส่งเสรมิศาสนา  ประเพณ ี วัฒนธรรม  และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
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8. ค่าใช้จ่ายเปน็เงินสนับสนุนทางสังคมใหแ้ก่ผู้พกิารหรือทพุพลภาพ 1,977,600         1,660,200         เทศบญัญัติ

9. ค่าใช้จ่ายเปน็เงินสนับสนุนการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปวุยเอดส์ 48,000             33,000             เทศบญัญัติ

8,640,000        7,907,244        

1. ค่าใช้จ่ายโครงการต้ังจุดบริการความปลอดภยัทางถนนช่วงเทศกาล (จัดซ้ือแผงกันและกรวยจราจร) 30,000             10,000             เทศบญัญัติ ยกเลิก

2. ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธภิาพหรือทบทวนความรู้ของ อปพร. 30,000             -                  เทศบญัญัติ ยกเลิก

3. ค่าใช้จ่ายเปน็ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย และอุปกรณ์อื่นๆ ส าหรับเจ้าหน้าที่ (จัดซ้ือเส้ือสะทอ้นแสง) 20,000             3,000              เทศบญัญัติ

4. โครงการสวมหมวดนิรภยั สร้าวนิัยจราจร 5,000               480                 

85,000            13,480            

9,065,000.00    7,973,624.00   

5

1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40,000              - เทศบญัญัติ ยกเลิก

2. จ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุสวสัดิการชุมชนในต าบลชะเมา 50,000             50,000             เทศบญัญัติ

3. โครงการส่งเสริมการท านากิจกรรมการจัดงานเทศกาลข้าวใหม่ 46,000             46,000             เทศบญัญัติ

136,000          96,000            

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
 - -                 

136,000.00      96,000.00        

แนวทางการพัฒนาที่ 6 การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

รวมจ านวนเงนิ

รวมจ านวนเงนิ

นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

รวมจ านวนเงนินโยบายการพัฒนาด้านการเมือง  และสังคม

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ 1  การส่งเสรมิอาชีพ  และพัฒนารายได้

รวมจ านวนเงนิ

รวมจ านวนเงนินโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

หน้าที ่6



6

1. ค่าใช้จ่ายโครงการชะเมารักษส่ิ์งแวดล้อม 20,000             18,932             เทศบญัญัติ

รวมจ านวนเงนิ 20,000            18,932            

1. ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายเยาวชนรักษธ์รรมชาติ 20,000             20,000             เทศบญัญัติ

2. ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ 30,000             7,750              เทศบญัญัติ

รวมจ านวนเงนิ 50,000            27,750            

รวมจ านวนเงนินโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  และทรพัยากรธรรมชาติ 70,000.00        46,682.00        

7

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล

1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สินของ ทต.ชะเมา 50,000             50,000             เทศบญัญัติ

2. ค่าใช้จ่ายส าหรับปรับปรุงระบบดูแลเวบ็ไซต์ของ อปท. 30,000             12,000             เทศบญัญัติ

80,000            62,000            

1. ค่าใช้จ่ายโครงการพฒันาบคุลกรของ อปท. 50,000             -                  

50,000            0

นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรพัยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

นโยบายการพัฒนาด้านการเมือง  การบรหิาร

รวมจ านวนเงนิ

รวมจ านวนเงนิ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารงานอย่างเปน็ระบบ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบคุลากร
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1. ค่าใช้จ่ายส าหรับการส่งเสริม สนับสนุนแผนชุมชน การประชุมประชาคม 40,000             3,644              

2. ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน 40,000             -                  ยกเลิก

80,000            3,644             

1. โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลชะเมา (แหง่ใหม่) จากส านักงาน สพม. ธ.ออมสิน 9,200,000         3,672,000         เงินกู้

9,200,000        3,672,000        

1. จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬา  ส านักปลัด 35,000             34,720             เทศบญัญัติ

2. จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน  จ านวน  3  ตัว  ส านักปลัด 8,400               8,370              เทศบญัญัติ

3. จัดซ้ือโต๊ะพบัเอนกประสงค์  จ านวน  4  ตัว  ส านักปลัด 8,800               8,600              เทศบญัญัติ

4. จัดซ้ือโต๊ะท างาน  จ านวน  2  ตัว  ส านักปลัด 10,000             9,800              เทศบญัญัติ

5. จัดซ้ือโต๊ะหมู่บชูา  จ านวน  1  ชุด  ส านักปลัด 8,500               8,500              เทศบญัญัติ

6. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  1   เคร่ือง  ส านักปลัด 21,000             20,500             เทศบญัญัติ

7. จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน  จ านวน  2  ตัว  กองคลัง 5,600               5,580              เทศบญัญัติ

8. จัดซ้ือตู้เหล็ก  2  บาน  จ านวน  2  ตู้  กองคลัง 11,000             10,800             เทศบญัญัติ

รวมจ านวนเงนิ 108,300          106,870          

แนวทางการพัฒนาที่ 5 บรหิารจัดการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

รวมจ านวนเงนิ

รวมจ านวนเงนิ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของประชาชนและชุมชน 

ตามระบอบประชาธิปไตย

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปรบัปรงุระบบการใหบ้รกิารประชาชน
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แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสรมิ สนับสนุนหน่วยงานภาครฐั

1. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอปากพนังโครงการจัดจัดงานประเพณีมาฆบชูาแหผ้่าขึ้นธาตุ 15,000             15,000             เทศบญัญัติ

ประจ าป ี2561

2. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอปากพนังโครงการจัดกิจกรรมวนัปยิมหาราช  23 ตุลาคม 2560 3,000               3,000              เทศบญัญัติ

3. อุดหนุน อบต. ปากแพรก โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ 20,000             20,000             เทศบญัญัติ

อปท. อ าเภอปากพนัง

4. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอปากพนังโครงการจัดงานเนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 5,000               5,000              เทศบญัญัติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิรลงกรฯ

5. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอปากพนังโครงการจัดงานพระราชพธิวีนัเฉลิมพระชนมพรรษา 5,000               50,000             เทศบญัญัติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติฯ

6. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอปากพนังโครงการจัดกิจกรรมแหห่มรับงานประเพณีเทศกาล 5,000               5,000              เทศบญัญัติ

เดือนสิบ  ประจ าป ี 2561

รวมจ านวนเงนิ 53,000            98,000            

รวมจ านวนเงนินโยบายการพัฒนาด้านการเมือง  การบรหิาร 9,571,300.00    3,942,514.00   

รวมจ านวนเงนิทั้ง  7  นโยบาย  33,297,748.47  26,325,111.15  
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