
เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557 2558
2559

จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการศกึษาขั้น

พ้ืนฐาน

เพ่ือเตรียมความพร้อม

ในการจัดการศกึษาขั้น

พ้ืนฐาน

จ านวน 3 โรงเรียน 300,000   

(งบ ทต.)

300,000   

(งบ ทต.)

     300,000

     (งบ ทต.)

การศกึษาขั้นพ้ืนฐานมี

ความพร้อมมากขึ้น

ส านักปลดั

2 โครงการจัดการศกึษาช้ัน

อนุบาล

เพ่ือเตรียมความพร้อม

ในการจัดการศกึษา

ระดบัช้ันอนุบาล

จ านวน 3 โรงเรียน 300,000   

(งบ ทต.)

300,000   

(งบ ทต.)

     300,000

    (งบ ทต.)

เดก็ทีอ่ยู่ในวยัอนุบาล

ไดรั้บการพัฒนา

ส านักปลดั

3 โครงการจัดหาสื่อการเรียน

การสอนในโรงเรียนและ

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

เพ่ือให้เดก็นักเรียนมี

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เพียงพอ

โรงเรียน 3 โรงเรียน

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 3

 ศนูย์

100,000   

(งบ ทต.)

100,000   

(งบ ทต.)

    100,000 

 (งบ ทต.)

เดก็นักเรียนมีการพัฒนา

มากขึ้น

ส านักปลดั

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)

เทศบาลต าบลชะมาย
ยทุธศาสตร์ท่ี  2  ยทุธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม
แนวทางท่ี  1  พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาให้ครอบคลุม  และตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม  พรบ .การศึกษาแห่งชาติ



4 โครงการจ้างเหมา

ท าอาหารนักเรียน

เพ่ือให้เดก็ไดมี้อาหาร

เพียงพอและครบถ้วน

 โรงเรียน 3  โรงศนูย์

พัฒนาเดก็เลก็ 3 ศนูย์

150,000   

(งบ ทต.)

 150,000     

(งบ ทต.)

     150,000

     (งบ ทต.)

เดก็นักเรียนไดก้ินอาหาร

เพียงพอ

ส านักปลดั

5 โครงการจัดหาอาหารเสริม

(นม)ให้กับโรงเรียนและศนูย์

เดก็เลก็

เพ่ือให้เดก็ไดมี้

สารอาหารครบถ้วนและ

เพียงพอ

 โรงเรียน 3  โรงศนูย์

เดก็เลก็ 3 ศนูย์

1,000,000   

(งบ ทต.)

1,000,000   

(งบ ทต.)

    

1,000,000  

 (งบ ทต.)

เดก็นักเรียนไดรั้บ

สารอาหารเพียงพอ และ

ครบถ้วน

ส านักปลดั

6

โครงการสง่เสริมกิจกรรม

วชิาการในโรงเรียนสู่

ประชาคมอาเซ่ียน

เพ่ือพัฒนาเดก็นักเรียน

ในการจัดท ากิจกรรม

ตา่งๆ

จ านวน 3 โรงเรียน
130,000   

(งบ ทต.)

130,000   

(งบ ทต.)

     130,000

     (งบ ทต.)

เดก็ไดร่้วมจัดกิจกรรม

ทางดา้นวชิาการ ส านักปลดั

7 โครงการจัดการสอนเสริม

เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้

นักเรียนในเขตต าบลชะ

มาย

จ านวน 3 โรงเรียน
150,000   

(งบ ทต.)

150,000   

(งบ ทต.)

     150,000

     (งบ ทต.)
เดก็นักเรียนมีความรู้

เพ่ิมขึ้น
ส านักปลดั

8 ปรับปรุงศนูย์พัฒนาเดก็เลก็
เพ่ือพัฒนาเดก็เลก็ใน

เขตพ้ืนทีต่ าบลชะมาย
จ านวน 3  ศนูย์

100,000   

(งบ ทต.)

100,000   

(งบ ทต.)

      

100,000    

 (งบ ทต.)

เดก็นักเรียนมีความรู้

เพ่ิมขึ้น
ส านักปลดั

9 โครงการแข่งขันนักเรียนคน

เก่ง ป.1-6

เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลศิ

ทางวชิาการ จ านวน 3 โรงเรียน
     30,000   

(งบ ทต.)

  30,000      

 (งบ ทต.)

     30,000  

  (งบ ทต.)

ไดน้ักเรียนคนเก่งเพ่ือมา

สู่ความเป็นเลศิทาง

วชิาการ

ส านักปลดั

10 โครงการคา่ยวชิาการ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี

ความรู้เพ่ิมขึ้น
จ านวน 3 โรงเรียน

   30,000   

(งบ ทต.)

    30,000    

  (งบ ทต.)

    30,000 

(งบ ทต.)

เดก็นักเรียนไดมี้ความรู้

เพ่ิมขึ้น

ส านักปลดั



11 โครงการพัฒนาห้องสมุด

โรงเรียน

เพ่ือให้โรงเรียนในเขต

ต าบล ชะมาย มี

ห้องสมุดทีท่ันสมัย

จ านวน 3 โรงเรียน
   60,000     

 (งบ ทต.)

  60,000   

(งบ ทต.)

      60,000 

  (งบ ทต.)

มีห้องสมุดทีท่ันสมัย

ส าหรับเดก็นักเรียนไดใ้ช้

ส านักปลดั

12 โครงการพัฒนา

อัจฉริยภาพนักเรียนคนเก่ง

มุ่งสู่ความเป็นเลศิทาง

วชิาการ
จ านวน 3 โรงเรียน

   60,000     

 (งบ ทต.)

   60,000     

 (งบ ทต.)

   60,000    

  (งบ ทต.)

เดก็นักเรียนไดรั้บการ

พัฒนาถูกทิศทาง

ส านักปลดั

13 โครงการปรับปรุงห้องสมุด

ชุมชน

เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี

ความรู้เพ่ิมขึ้น

จ านวน  2  แห่ง      50,000   

(งบ ทต.)

    50,000    

  (งบ ทต.)

     50,000  

  (งบ ทต.)

เดก็นักเรียนไดมี้ความรู้

เพ่ิมขึ้น

ส านักปลดั

14 โครงการทุนการศกึษาเดก็

ดอ้ยโอกาส

เพ่ือช่วยเหลอืเดก็ดอ้ย

โอกาสในต าบล

จ านวน 3 โรงเรียน     50,000   

(งบ ทต.)

     50,000   

   (งบ ทต.)

   50,000   

(งบ ทต.)

เดก็ไดรั้บโอกาสมากขึ้น ส านักปลดั

15 โครงการประชาสมัพันธ์

ความส าคญัของการศกึษา

ภาคบังคบั

เพ่ือให้ผู้ปกครองมี

ความรู้ความเข้าใจ

เพ่ิมขึ้น

ผู้ปกครองจ านวน  

100  คน

   30,000   

(งบ ทต.)

30,000      

(งบ ทต.)

      30,000 

   (งบ ทต.)

ผู้ปกครองเห็น

ความส าคญัของการศกึษา

ส านักปลดั

16 โครงการอบรมการเลี้ยงดู

เดก็เลก็ให้แก่พ่อแม่

ผู้ปกครอง

เพ่ือให้ผู้ปกครองมี

ความรู้ความเข้าใจ

เพ่ิมขึ้น

ผู้ปกครองจ านวน  

100  คน

   30,000   

(งบ ทต.)

30,000      

(งบ ทต.)

      30,000 

        (งบ 

ทต.)

ผู้ปกครองเห็น

ความส าคญัของการศกึษา

ส านักปลดั

17 โครงการหนังสอืมือสอง

เพ่ือน้องของพ่ี

เพ่ือรับบริจาคหนังสอื

จากผู้มีจิตศรัทธาให้

แหลง่การเรียนรู้

ปีละ  1  คร้ัง  -  -  - ผู้ปกครองเห็น

ความส าคญัของการศกึษา

ส านักปลดั

18 โครงการจัดกิจกรรมตา่ง ๆ 

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

เพ่ือพัฒนาเดก็เลก็ใน

เขตต าบลชะมาย

จ านวน  3  ศนูย์    100,000   

  (งบ ทต.)

   100,000   

  (งบ ทต.)

   100,000  

 (งบ ทต.)

เดก็เลก็ไดรั้บการพัฒนา ส านักปลดั



19 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม

ในศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

จ านวน  3  ศนูย์    50,000     

(งบ ทต.)

   50,000     

(งบ ทต.)

    50,000   

  (งบ ทต.)

เดก็เลก็ไดรั้บการพัฒนา ส านักปลดั

20 โครงการเข้าคา่ยคณุธรรมจ

ริยธรมและเข้าคา่ย

ภาษาอังกฤษและลกูเสอื

เนตรนารี

เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี

ความรู้เพ่ิมขึ้น

จ านวน  3  โรงเรียน  30,000    

(งบ ทต.)

 30,000    

(งบ ทต.)

  30,000    

 (งบ ทต.)

นักเรียนไดรั้บความรู้เพ่ิม ส านักปลดั

21 โครงการแปลงผกัตวัอย่าง

เพ่ือการเรียนรู้

เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี

ความรู้ เพ่ิมขึ้น

จ านวน  3  โรงเรียน

จ านวน  3  ศนูย์

 30,000    

(งบ ทต.)

     30,000   

 (งบ ทต.)

   30,000   

 (งบ ทต.)

นักเรียนไดรั้บความรู้เพ่ิม ส านักปลดั

22 โครงการสนับสนุนกิจกรรม

ดนตรีไทยและนาฎศลิป์

เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี

ความรู้เพ่ิมขึ้น

จ านวน  3  โรงเรียน       30,000  

  (งบ ทต.)

      30,000  

  (งบ ทต.)

  30,000   

(งบ ทต.)

นักเรียนไดรั้บความรู้เพ่ิม ส านักปลดั

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557 2558
2559

จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนศนูย์การ

เรียนชุมชนต าบลชะมาย 

(ศรช.)

เพ่ือให้เยาวชนไดมี้ศนูย์

การเรียนรู้และสอดคลอ้ง
ปีละ 1  โครงการ

   30,000     

 (งบ ทต.)

   30,000     

 (งบ ทต.)

   30,000    

  (งบ ทต.)

เยาวชนไดมี้ศนูย์การ

เรียนรู้เพ่ิมขึ้น

ส านักปลดั

2 โครงการสนับสนุนมัสยิดบา

รอกัส

เพ่ืออบรมเดก็และ

เยาวชน ปีละ 1 โครงการ
60,000 60,000 60,000 เยาวชนไดมี้ศนูย์ ส านักปลดั

แนวทางท่ี  2  สนับสนุนและพัฒนาการศึกษานอกระบบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



ในการศกึษาศาสนาอิสลาม (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) การเรียนรู้เพ่ิมขึ้น

3 โครงการเข้าคา่ยเดก็และ

เยาวชน

เพ่ืออบรมเดก็ลและ

เยาวชน ปีละ 1 โครงการ
60,000 60,000 60,000 เยาวชนไดมี้ศนูย์ ส านักปลดั

ในการศกึษาศาสนาอิสลาม (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) การเรียนรู้เพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557 2558
2559

จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการอนุรักษ์

ศลิปะวฒันธรรม,

เพ่ือรักษาประเพณีที่ 15  โครงการ
500,000 500,000

500,000 สามารถรักษาประเพณี ส านักปลดั

ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

ปฏิบัตกิันมานานคงมี

ตอ่ไป

(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.)
ให้คงมีตอ่ไป

โครงการจัดกิจกรรมลกูเสอื

ชาวบ้าน

เพ่ือรักษากิจกรรมลกูเสอื 1  โครงการ 20,000 20,000 20,000 สามารถรักษากิจกรรมลกู ส านักปลดั

ชาวบ้าน (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) เสอืชาวบ้านให้คงมีตอ่ไป
3 โครงการจัดงานรัฐพิธี เพ่ือรักษาประเพณีที่

ปฏิบัตกิันมานานคงมี

ตอ่ไป

1  โครงการ   200,000    

 (งบ ทต.)

  200,000    

 (งบ ทต.)

  200,000   

  (งบ ทต.)

สามารถรักษาประเพณี

ให้คงมีตอ่ไป

ส านักปลดั

2

แนวทางท่ี  3   อนุรักษ์เผยแพร่ และปลูกฝังศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

1



4 โครงการสง่เสริมสนับสนุน

ศลิปินพ้ืนบ้าน

เพ่ือรักษาประเพณีที่

ปฏิบัตกิันมานานคงมี

ตอ่ไป

1  โครงการ   100,000    

 (งบ ทต.)

  100,000    

 (งบ ทต.)

  100,000   

  (งบ ทต.)

สามารถรักษาประเพณี

ให้คงมีตอ่ไป

ส านักปลดั

5 โครงการดนตรีเพ่ือเยาวชน

และศลิปะพ้ืนบ้าน

เพ่ือสง่เสริมเยาวชนให้มี

ใจรักรักษาประเพณีทีใ่น

ศลิปะพ้ืนบ้าน

1 โครงการ   100,000    

 (งบ ทต.)

  100,000    

 (งบ ทต.)

  100,000   

  (งบ ทต.)

สามารถรักษาประเพณี

ให้คงมีตอ่ไป

ส านักปลดั

6 โครงการอุดหนุนสภา

วฒันาธรรมต าบลชะมาย

เพ่ือรักษาประเพณีที่

ปฏิบัตกิันมานานคงมี

ตอ่ไป

1 โครงการ   20,000     

(งบ ทต.)

  20,000     

(งบ ทต.)

  20,000    

 (งบ ทต.)

สามารถรักษาประเพณี

ให้คงมีตอ่ไป

ส านักปลดั

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557 2558
2559

จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการ ทต. พบประชาชน เพ่ือรับทราบข้อมูลและ
3  โครงการ

100,000 100,000 100,000 ไดรั้บทราบข้อมูลและ ส านักปลดั

เพ่ือบริการและพัฒนา ปัญหาตา่งๆ ในการ

บริการ

(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ปัญหาตา่งๆ เพ่ือน ามา

และพัฒนา ทต. ปรับปรุงพัฒนาให้ดขีึ้น
2 โครงการอบรมสมัมนา

กรรมการ

เพ่ือสง่เสริมารมีสว่นร่วม
3  โครงการ

30,000 30,000 30,000 การพัฒนาเป็นไปตาม ส านักปลดั

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

แนวทางท่ี  4   พัฒนาให้บริการด้านสวัสดิการสังคม  ปรับปรุงการจัดระเบียบชุมชน  และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ



ชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน ในการพัฒนา (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) แนวทางทีก่ าหนด
3 โครงการส ารวจข้อมูล จปฐ. 

เขตเมือง

เพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้
3  โครงการ

20,000 20,000 20,000 การพัฒนาเป็นไปตาม ส านักปลดั

ทันสมัย เพ่ือเป็นแนวทาง (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) แนวทางทีถู่กตอ้ง

ในการพัฒนา เหมาะสม
4 โครงการรณรงคป์้องกันยา

เสพตดิ
เพ่ือให้เยาชนไม่ตดิ

1  โครงการ
80,000 80,000

80,000
เยาวชนรู้ถึงปัญหายา ส านักปลดั

ในชุมชน ยาเสพตดิ
(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) เสพตดิและไม่เสพยาเสพ

ตดิ
5 โครงการก่อสร้างบ้านให้

ประชาชนผู้ดอ้ยโอกาส

เพ่ือก่อสร้างบ้านให้กับ

ประชาชนผู้ดอ้ยโอกาสผู้

ยากไร้

1  โครงการ   100,000    

 (งบ ทต.)

  100,000    

 (งบ ทต.)

  100,000   

  (งบ ทต.)

เพ่ือให้ประชาชนผู้ยากไร้ ส านักปลดั

6 โครงการสงเคราะห์ เพ่ือสง่เสริมและพัฒนา 1  โครงการ 400,000 400,000 400,000 เพ่ือให้ประชาชนผู้ยากไร้ ส านักปลดั

ผู้ดอ้ยโอกาส คณุาพชีวติของผู้สงูอายุ
(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.)

มีทีอ่ยู่อาศยั

คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
โครงการอบรมสง่เสริม

คณุภาพชีวติ
เพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวติ 10,000 10,000

10,000
เยาวชนในเขต ทต. ส านักปลดั

เยาวชน ของเยาวชน (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) มีคณุภาพชีวดิขีึ้น

7
ให้ความรู้เยาวชนใน

ดา้นคณุภาพชีวติ



8

โครงการสง่เสริมอุปกรณ์

ส าหรับเดก็ไดเ้ลน่ใน

สวนสาธารณะ

เพ่ือให้เดก็มีอุปกรณ์

ส าหรับไวเ้ยาวชนใน

ต าบลและใช้วา่งให้เป็น

ประโยชน์

หมู่บ้านละ 1 - 2 แห่ง 200,000  

(งบ ทต.)

200,000  

(งบ ทต.)

    200,000 

     (งบ ทต.)

เดก็และเยาวชนมี

คณุภาพชีวดิขีึ้น

ส านักปลดั

โครงการจัดท าสวนหย่อม

ปลกูตน้ไม้

เพ่ือจัดระเบียบชุมชนให้มี
3  โครงการ

20,000 20,000 20,000 ชุมชนมีความน่าอยู่ ส านักปลดั

ในชุมชน ความสวยงามร่มร่ืน (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) เกิดมลภาวะทีด่ขีึ้น
โครงการรณรงครั์กษา

ความสะอาด

เพ่ือจัดระเบียบชุมชนให้มี
3  โครงการ

20,000 20,000 20,000 ชุมชนมีความน่าอยู่ ส านักปลดั

ในชุมชน ความสะอาด (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) เกิดมลภาวะทีด่ขีึ้น
11 โครงการรณรงคใ์สห่มวก

กันน็อค

เพ่ือจัดระเบียบชุมชนให้

มีความปลอดภัย 3  โครงการ
20000         

(งบ ทต.)

20000     

(งบ ทต.)

20000       

 (งบ ทต.)

ชุมชนมีความน่าอยู่ มี

ความปลอดภัย

ส านักปลดั

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557 2558
2559

จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1
โครงการพัฒนาศกัยภาพ

กลุ่มสตรี

เพ่ือพัฒนากลุ่มสตรีใน

ชุมชน 3  โครงการ
100,000 100,000 100,000

กลุ่มสตรีไดรั้บการพัฒนา ส านักปลดั

ในชุมชน (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) เพ่ิมขึ้น

9

10

แนวทางท่ี  5  สนับสนุนพัฒนาศักยภาพคนและครอบครัว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



2
โครงการสง่เสริมศนูย์

พัฒนาครอบครัวในชุมชน

ต าบลชะมาย (ศพค.)

เพ่ือให้มีกลุ่มองคก์รที่

ท างานดา้นการพัฒนา

ครอบครัว

3  โครงการ 100,000  

(งบ ทต.)

100,000  

(งบ ทต.)

      

100,000    

 (งบ ทต.)

เกิดกลุ่มองคก์รทีท่ างาน

ส านักปลดั

3
โครงการสง่เสริมสภาเดก็

และเยาวชนต าบลชะมาย
เพ่ือให้เยาวชนในต าบล

มีความเป็นผู้น า

1  โครงการ 100,000  

(งบ ทต.)

100,000  

(งบ ทต.)

      

100,000     

  (งบ ทต.)

สงัคมทีน่่าอยู่ และเดก็มี

การพัฒนาเพ่ิมขึ้น ส านักปลดั

4 โครงการพัฒนาศกัยภาพ

ของเยาวชนและประชาชน

ทางดา้นคอมพิวเตอร์

เพ่ือให้เยาวชนและ

ประชาชนมีทักษะ

3  โครงการ 100,000  

(งบ ทต.)

100,000  

(งบ ทต.)

     100,000

         (งบ 

ทต.)

มีสงัคมทีน่่าอยู่ และมี

การพัฒนาเพ่ิมขึ้น

ส านักปลดั

5 โครงการจัดตั้งชมรมผู้สงูอายุ เพ่ือให้ผู้สงูอายุมีสงัคมที่ 1  โครงการ 100,000 50,000 50,000 ผู้สงูอายุมีสงัคมทีน่่าอยู่ ส านักปลดั
นา่อยู่และมีกิจกรรมร่วมกัน (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.)

6 โครงการริเร่ิมรูปแบบการดแูล เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการดูแล 1  โครงการ 100,000 50,000 50,000 ผู้สงูอายุและผู้ดอ้ย ส านักปลดั
ผู้สงูอายุและผู้ดอ้ยโอกาส ผู้สงูอายุและผู้ดอ้ยโอกาส (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) โอกาสมีสงัคมทีน่่าอยู่

7 โครงการสนับสนุนกลุ่มร ากระบีก่ระบองเพ่ือให้ประชาชนมีสขุภาพดี 1  โครงการ 100,000 50,000 50,000 ประชาชนมีสขุภาพดขีึ้น ส านักปลดั
ทัง้ 8  หมู่บ้าน (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.)
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรตปิราชญ์เพ่ือตระหนักถึงคณุคา่ 1  โครงการ 20,000 20,000 20,000 มีสงัคมทีน่่าอยู่ขึ้น ส านักปลดั
ชาวบา้นผู้สูงอายุและผู้ท าคุณประโยชน์ของผู้ท าคุณประโยชนด์้าน (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.)

9 โครงการสงเคราะห์ผู้สงูอายุ ผู้ไร้ความเพ่ือช่วยเหลอืผู้สงูอายุ คนพิการ 1,450,000 1,450,000 1,450,000
สามารถและผู้ป่วยโรคเอดส ์และผู้ดอ้ยและผู้ป่วยโรคเอดส์ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.)
โอกาสในต าบล และผู้ดอ้ยโอกาส

10 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ดอ้ยโอกาสเพ่ือช่วยเหลอืผู้ดอ้ยโอกาส 20,000 20,000 20,000
ในต าบลชะมาย (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.)

11 โครงการเยี่ยมมารดาและทารกแรกเกิดเพ่ือให้ความรู้ให้กับมารดา 20,000 20,000 20,000
1  โครงการ

มีสงัคมทีน่่าอยู่ขึ้น ส านักปลดั

1  โครงการ
มีสงัคมทีน่่าอยู่ขึ้น ส านักปลดั

1  โครงการ
มีสงัคมทีน่่าอยู่ขึ้น ส านักปลดั

8



แรกคลอด (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.)
12 ก่อสร้างสว้ม/ห้องน้ าสาธารณะในเขตเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความหอ้งส้วม/หอ้งน้ าสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรั้บความ

เทศบาลต าบลชะมาย สะดวกและมีสุขอนามัยที่ดี หมู่บ้านละ 1 แห่ง (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) สะดวกและมีสขุอนามัยทีด่ี
แนวทางท่ี  6  พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557 2558
2559

จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1
การให้บริการทางสงัคม

ดา้นการแพทย์ฉกุเฉนิ
เพ่ือการบริการทีด่ี

ประชาชนในเขตทต. 200,000   

(งบ ทต.)

ประชาชนรับการช่วยเหลือ ส านักปลดั

2 โครงการอบรม อสม. เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับอสม. จัดอบรม อสม. ให้มี

ความรู้มากขึ้น

     50,000   

    (งบ ทต.)

     50,000   

    (งบ ทต.)

     50,000  

     (งบ ทต.)

ประชาชนไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากอสม.เพ่ิมขึ้น

ส านักปลดั

3 โครงการให้บริการอนามัย

โรงเรียน

เพ่ือให้นักเรียนมีสขุภาพ

ทีด่ี

จัดท าโครงการดา้น

อนามัยใน

30,000 30,000 30,000 เดก็นักเรียนมีสขุภาพทีด่ี ส านักปลดั

โรงเรียน จ านวน 3 

โรงเรียน

(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) มากขึ้น

4 โครงการควบคมุป้องกันโรค เพ่ือป้องกันและควบคมุ ป้องกันและควบคมุ

โรค

10,000 10,000 10,000 ผู้ป่วยโรคไข้เลอืดออก ส านักปลดั

1  โครงการ
มีสงัคมทีน่่าอยู่ขึ้น ส านักปลดั

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



ไข้เลอืดออก และโรคตดิตอ่

อ่ืนๆ

ไข้เลอืดออกโรคตดิตอ่

อ่ืนๆ

ในเขตไข้เลอืดออก 

และโรคตดิตอ่อ่ืนๆ 

ต าบล

(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) และโรคตดิตอ่อ่ืนๆ มี

จ านวนน้อยลง

5 โครงการตรวจสขุภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้

ตรวจสขุภาพ

ให้บริการ

รักษาพยาบาล

เคลื่อนที่

    25000     

(งบ ทต.)

   25000    

(งบ ทต.)

     25000   

  (งบ ทต.)

ประชาชนมีสขุภาพทีด่ขีึ้น ส านักปลดั

6 โครงการจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ประจ า

โรงพยาบาลสง่เสริม

สขุภาพต าบลชะมาย

เพ่ืออให้สถานีรอนามัย

มีความพร้อมดา้น

บริการประชาชน

โรงพยาบาลสง่เสริม

สขุภาพมีเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ทีท่ันสมัย

     50,000   

(งบ ทต.)

     50,000   

(งบ ทต.)

     50,000  

 (งบ ทต.)

ส านักปลดั

7 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย

โรคไม่ตดิตอ่

เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา

ของผู้ป่วย

 1  โครงการ        5,000   

  (งบ ทต.)

       5,000   

  (งบ ทต.)

     5,000    

 (งบ ทต.)

ผู้ป่วยไดรั้บความ

ช่วยเหลอืเพ่ิมขึ้น

ส านักปลดั

8 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพ

การบริหาร

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ

หลกั

 1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั

กองทุนหลกัประกันสขุภาพ ประกันสขุภาพ (งบ ทต.) (งบ ทต.)  (งบ ทต.)
9 โครงการควบคมุป้องกัน เพ่ือให้ประชาชนได้

ทราบถึง

 1  โครงการ 50,000
50,000

50,000 ส านักปลดั

โรคเอดส ์และวณัโรค สาเหตกุารเป็นโรคเอดส์ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.)
และวณัโรค

ประชาชนมีความรู้เร่ือง

โรคเอดสแ์ละวณัโรค 

สามารถป้องกันได้

ประชาชนในเขต ทต. มี

สขุภาพดขีึ้นง



10 โครงการให้ความรู้มะเร็ง เพ่ือให้ประชาชนทราบถึง
2  โครงการ

80,000 80,000
80,000

ส านักปลดั

ปากมดลกูและมะเร็งเตา้นม สาเหตกุารเป็นโรคมะเร็ง
(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.)

ปากมดลกู

11 โครงการสร้างเสริมสขุภาพ
เพ่ือให้ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ี 1  โครงการ
100,000 100,000

100,000
ประชาชนมีสขุภาพดขีึ้น ส านักปลดั

(งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบสปสช.)

12 โครงการการแพทย์ฉกุเฉนิ
เพ่ือให้บริการดา้น

การแพทย์ 1  โครงการ
150,000 150,000

150,000
ประชาชนไดรั้บบริการ ส านักปลดั

ให้กับประชาชน (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบสปสช.) ดา้นการแพทย์ทีด่ขีึ้น

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557 2558
2559

จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคไดรั้บ

สนิคา้ทีเ่ป็นธรรม

ส ารวจสารเคมี

ตกคา้ง และราคา

สนิคา้บริโภคอุปโภค

     20,000   

   (งบ ทต.)

     20,000   

   (งบ ทต.)

     20,000  

 (งบ ทต.)

ประชาชนไดรั้บความเป็น

ธรรมมากขึ้น ส านักปลดั

แนวทางท่ี  7  คุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากอาหารการกิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ประชาชนมีความรู้เร่ือง

มะเร็งปากมดลกู และ

สามารถป้องกันได้



2 โครงการก าจัดสตัวแ์ละ

พาหะน าโรค

เพ่ือป้องกันไม่ให้

ประชาชนเจ็บป่วย

เนือ่งจากพาหะน าโรค

ก าจัดสตัวท์ีเ่ป็น

พาหะน าโรคปีละ 2 

คร้ัง

   50,000    

(งบ ทต.)

  50,000    

(งบ ทต.)

     50,000  

      (งบ 

ทต.)

ประชาชนไดรั้บความ

ปลอดภัยจากโรคตดิตอ่

ส านักปลดั

3 โครงการป้องกันและ

ควบคมุโรคพิษ

เพ่ือป้องกันไม่ให้

ประชาชน

ฉดียาป้องกันโรคพิษ 80,000 80,000 80,000 ประชาชนไดรั้บความ ส านักปลดั

สนุัขบ้า ป่วยเป็นโรคพิษสนุัขบ้า สนุัขบ้า (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ปลอดภัยจากโรคพิษ

สนุัขบ้า
4 โครงการอาหารปลอดภัย เพ่ือให้ผู้บริโภคไดรั้บ ร้านอาหารในเขต 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดรั้บอาหาร ส านักปลดั

อาหารทีป่ลอดภัย ต าบลชะมาย (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) ทีมี่ความปลอดภัย

แนวทางท่ี  8  ให้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคมโดยการพัฒนาสถานท่ีบริการด้านกีฬา  และให้การจัดการกีฬาเป็นเคร่ืองมือในการลดปัญหาทางสังคม  
และพัฒนาศักยภาพของคนในสังคม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557 2558
2559

จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงและก่อสร้างสนาม

กีฬาชุมชน

เพ่ือประชาชนไดอ้อก

ก าลงักาย

ก่อสร้างสนามกีฬา 8

 สนาม ( ปีละ 2-3 

สนาม)

200,000  

(งบ ทต.)

200,000  

(งบ ทต.)

     200,000

      (งบ 

ทต.)

ประชาชนไดอ้อกก าลงั

กาย มีร่างกายแข็งแรง 

ลดปัญหายาเสพตดิ

ส านักปลดั

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



2 โครงการสง่เสริมนักกีฬาเข้า

ร่วมแข่งขันกีฬาในระดบั

ตา่งๆ

เพ่ือให้ประชาชนและ

เยาวชนไดมี้สขุภาพ

แข็งแรง

จัดท าโครงการร่วม

การแข่งขันกีฬาทุก

ระดบัสง่เสริมนักกีฬา

   200,000  

(งบ ทต.)

   200,000  

(งบ ทต.)

    200,000 

     (งบ ทต.)

มีการพัฒนาทัง้ทางดา้น

ร่างกาย จิตใจ และสงัคม

ส านักปลดั

3 โครงการนันทนาการเพ่ือ

ประชาชนและเยาวชน

เพ่ือให้ประชาชนและ

เยาวชนไดมี้สขุภาพ

แข็งแรง

จัดท าโครงการเพ่ือ

นันทนาการส าหรับ

เยาวชนและ

ประชาชน

   100,000   

  (งบ ทต.)

   100,000   

  (งบ ทต.)

   100,000 

(งบ ทต.)

เยาวชนและประชาชนมี

สขุภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น

ส านักปลดั

4 โครงการก่อสร้างสถานที่

ออกก าลงักายพร้อมจัดซ้ือ

อุปกรณ์การออกก าลงักาย

พร้อมจัดซ้ืออุปกรณ์การ

ออกก าลงักายในร่มและ

กลางแจ้ง

เพ่ือให้มีสถานทีอ่อก

ก าลงักาย

ก่อสร้างสถานทีอ่อก

ก าลงักาย(หมู่บ้านละ

 1 - 2 แห่ง)

    100000  

(งบ ทต.)

     100000  

(งบ ทต.)

   100000   

  (งบ ทต.)

เยาวชน และประชาชน

ใช้ทัว่ไป มีสนามทีมี่

คณุภาพออกก าลงักาย

ส านักปลดั

7 ก่อสร้างสถานทีพ่ร้อม

อุปกรณ์ออกก าลงักาย ที่

ส านักงานเทศบาลใหม่

เพ่ือให้มีสถานทีอ่อก

ก าลงักาย

สวนสขุภาพที่

ส านักงานใหม่

    800,000  

   (งบ.ทต.)

เพ่ือให้มีสวนสขุภาพทีท่ี่

ไดม้าตรฐาน

ส านักปลดั

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ า

หนองหอยเป็นทีอ่อกก าลงั

กาย หมู่ที ่7

เพ่ือให้มีสถานทีอ่อก

ก าลงักาย

สวนสขุภาพสระน้ า

หนองหอยพร้อม

อุปกรณ์ออกก าลงั

กาย

1,200,000 

(งบ ทต.)

เพ่ือให้มีสวนสขุภาพที่ ส านักปลดั



แนวทางท่ี  9   สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสู่โรงเรียนและชุมชน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557 2558
2559

จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซ้ือวสัดอุุปกรณ์

กีฬา

เพ่ือให้มีวสัดแุละ

อุปกรณ์ใช้ส าหรับการ

เลน่กีฬาเพียงพอ

จัดซ้ือวสัดแุละ

อุปกรณ์กีฬาให้กับ

โรงเรียน และชุมชน

    100,000  

(งบ ทต.)

    100,000  

(งบ ทต.)

 100,000    

  (งบ ทต.)

เดก็และเยาวชนไดเ้ลน่

กีฬาอย่างเพียงพอ

ส านักปลดั

2 โครงการสง่เสริมสขุภาพ

และการกีฬาในชุมชน

เพ่ือให้ประชาชนมี

สขุภาพดแีละสง่เสริม

การออกก าลงักาย

ประชาชนในเขต

ต าบลชะมาย

100,000  

(งบ ทต.)

100,000   

(งบ ทต.)

100,000     

 (งบ ทต.)

ประชาชนมีสขุภาพทีด่ขีึ้น ส านักปลดั

3 ตดิตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้

สายในเขตเทศบาลต าบล

ชะมาย

เพ่ือเพ่ิมช่องทางการ

เรียนรู้การตติอ่สื่อสาร

การคน้ควา้หาความรู้

ประชาชนในเขต

ต าบลชะมาย

   200,000  

(งบ ทต.)

   200,000  

(งบ ทต.)

   200,000 

 (งบ ทต.)

มีบริการอินเตอร์เน็ตเพ่ือ

การพัฒนาชุมชน

ส านักปลดั

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



























แนวทางท่ี  8  ให้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคมโดยการพัฒนาสถานท่ีบริการด้านกีฬา  และให้การจัดการกีฬาเป็นเคร่ืองมือในการลดปัญหาทางสังคม  


