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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย ได้น านโยบายที่ได้เสนอต่อประชาชนชาวต าบลชะมาย และได้แถลง
นโยบายดังกล่าวต่อสภาเทศบาลต าบลชะมาย  เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2555  มีการน านโยบาย  
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ภายใต้แนวคิด “ประชาร่วมท า  ผู้น าร่วมคิด  พันธกิจคืองานพัฒนา”  
และ “ชะมายม่ันคง  อนาคตยั่งยืน”  ตามนโยบายหลัก  ดังนี้   

1. บริหารงานงบประมาณ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
2. บริหารจัดการ การกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมด้วยความประหยัด โปร่งใส 

ตรวจสอบได้และมีการติดตามประเมินผลเชิงระบบ  
3. เน้นการบริการชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
4. จัดหาสถานที่ท่ีเป็นจุดศูนย์กลางเพ่ือก่อสร้างตลาดเทศบาลต าบลชะมาย  
5. จัดหาสถานที่เพ่ือก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ 
6. จัดให้มีสายด่วนนายกเทศมนตรีเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน

เขตเทศบาลต าบลชะมาย   
7. เน้นบริการสาธารณะในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน   

งานป้องกันโรค การรักษาความสะอาดของถนนทางเดินหรือที่สาธารณะ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
การดับเพลิง การป้องกันน้ าท่วม และอ่ืน ๆ เป็นต้น  

8. ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ  ส่งเสริมศิลปะจารีต
ประเพณี   

9. ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 48 ทศ วรรคห้าและวรรคหก  ให้นายกเทศมนตรี
จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี ค าแถลงนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ที่ส านักงานเทศบาลด้วย   

จากนโยบายที่นายกเทศมนตรีต าบลชะมายได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลชะมายแล้วนั้น ได้ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวเทศบาลต าบลชะมาย โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและ            
สังคมที่ดี  และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย การจัดท า
งบประมาณอย่างเป็นธรรม การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้  การประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้
การมีส่วนร่วมจากบุคคลภายนอก  สถาบันการศึกษา และประชาชนมีส่วนร่วม และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนตามที่กฎหมายก าหนดทุกประการ ซึ่งทุกนโยบายได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือร่วมใจจากคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และ             
ภาคประชาชนอย่างต่อเนื่ อง  ส่ งผลให้การแปลงนโยบายไปสู่ การปฏิบัติ เกิดผลสัมฤทธิ์ ผลสู งสุ ด  
เกิดประโยชน์สุขแก่พ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลต าบลชะมายทุกคน รายละเอียดตามผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบาย ดังนี้ 
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1. การด าเนินงานตามนโยบายที่ 1 , 2 , 3 , 6 , 7 ,8 และ 9 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะผู้บริหารได้ด าเนินการและปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้
เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลชะมาย เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕  
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนตามแนวนโยบายอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการ
ให้บริการต่อประชาชนในพ้ืนที่ การกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความ
สอดคล้องกับแนวนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเกือบทั้งหมด ตามนโยบายที่ 1 ,2,3,6,7,8,9 บริหารงาน
งบประมาณ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการ การกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมด้วย
ความประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีการติดตามประเมินผลเชิงระบบ เน้นการบริการชุมชนอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม จัดให้มีสายด่วนนายกเทศมนตรี โทร 086-2823252  เฟสบุ้ค(facebook) ชื่อว่า ทต.ชะมาย  
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  และเว็บไซต์เทศบาลต าบลชะมาย www.chamai.go.th  ไว้เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลชะมาย  และ linde id : เครือข่าย ปชส. 
ชะมาย ไว้เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึงและแพร่หลาย  เน้นบริการ
สาธารณะในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  งานป้องกันโรค การรักษาความ
สะอาดของถนนทางเดินหรือที่สาธารณะ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การดับเพลิง การป้องกันน้ าท่วม 
การจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลชะมาย (โรงรับจ าน า) เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความยากจน ให้แก่ผู้
มีรายได้น้อยมีแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยราคาถูก  ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนภายในปี 2562 รวมถึง 
การส่งเสริมศิลปะจารีตประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น การพัฒนาเด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอ่ืนๆ  โดยเฉพาะผู้สูงอายุได้มีการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย โดยเทศบาลประสานของบประมาณจากกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จ านวน 1,000,000 บาท และด าเนินการแล้วเสร็จให้ผู้สูงอายุได้มี
สถานที่ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ   อีกทั้งงานบริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านโครงการ กิจกรรม ของเทศบาลตลอด
ปีงบประมาณ 2562 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ (รายละเอียดโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chamai.go.th/
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2. การด าเนินงานตามนโยบายที่ ๔ จัดหาสถานที่ท่ีเป็นจุดศูนย์กลางเพื่อก่อสร้างตลาดเทศบาลต าบลชะมาย                                            
  2.1 การด าเนินการจัดตั้งตลาดประชารัฐ ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลชะมาย ถึงแม้ว่าเทศบาล 
ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างตลาดเทศบาลต าบลชะมายได้ แต่เทศบาลได้ร่วมกับอ าเภอทุ่งสงและ
ผู้ประกอบการภาคเอกชนในการส่งเสริมและด าเนินการโครงการตลาดประชารัฐในเขตพ้ืนที่ต าบลชะมาย             
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ตลาดเดิมและเพ่ิมผู้ประกอบการรายใหม่  สนับสนุนให้เกษตรผู้มีรายได้น้อย กลุ่มอาชีพต่างๆ               
มีพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้น  โดยได้จัดตั้งตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ KICK OFF ณ ตลาดนัดปั้มถาวร                 
หมู่ที่ 8 ต าบลชะมาย  ขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าเป็นตลาดที่เป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอย 
มีผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก  สร้างรายได้ให้แก่คนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ สร้างเศรษฐกิจที่ดีแก่ต าบลชะมาย 

การด าเนินงานตามนโยบายที่ 4  จัดหาสถานที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางเพ่ือก่อสร้างตลาดเทศบาลต าบลชะมาย   
โดยร่วมกับอ าเภอทุ่งสง ผู้ประกอบการค้า จัดตั้งตลาดประชารัฐ  ในเขตพื้นที่หมู่ที 8 ต าบลชะมาย 
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2.2 เทศบาลต าบลชะมายร่วมกับเอกชนจัดการพ้ืนที่ในการท าตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ บริเวณ
ด้านข้างห้างสหไทยพลาซ่าทุ่งสง ลานถนนคนเดินสหไทยพลาซ่าทุ่งสง เพิ่มพื้นที่ในการขายของสร้างรายได้
ให้กับประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ต าบลชะมายอีกแหล่งหนึ่ง 

 

2.3 การจัดการพ้ืนที่ต าบลชะมายให้เป็นแหล่งศูนย์กลางค้าปลีก - ส่ง จัดการพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบล
ชะมายให้กับห้างสรรพสินค้า เข้ามาด าเนินการเป็นตลาดซื้อ - ขายของท้องถิ่น โดยมีรายได้จากการจัดเก็บค่า
ใบอนุญาต , ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ส่งผลให้ เทศบาลต าบลชะมาย มีรายได้เข้ามา
มากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ประกอบการ ได้แก่  1. ห้างสรรพสินค้า สหไทยพลาซ่า สาขาทุ่งสง  2. ห้างแม็คโคร สาขาทุ่งสง  

ห้างสรรพสินค้า สหไทยพลาซ่า สาขาทุ่งสง 

 

ห้างแม็คโคร สาขาทุ่งสง 
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3. นโยบายที่ 5 จัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลา  ๑ ปีที่ผ่านมา คณะผู้บริหารได้ด าเนินการตามแนวนโยบาย 

อย่างเต็มก าลังความสามารถ ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ เช่น ข้อจ ากัดด้านงบประมาณซึ่งมีรายได้จากเงินจัดสรร  
จากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานในระหว่างปีงบประมาณ ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ และจะต้อง
ด า เนินโครงการที่ ส าคัญๆและมีความจ า เป็นเร่ งด่ วนก่อน   ตลอดจนสภาวการณ์ต่ างๆที่ เกิดขึ้น  
เช่น ด้านการเมือง และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน  
ทั้งนี้คณะผู้บริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญมาก ถือเป็นแนวทางการท างานที่ดีที่สุดในการพัฒ นา 
ต าบลชะมาย  คือ ได้ให้ความส าคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  
ของเทศบาลทุกๆ กิจกรรม ท าให้เกิดการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ตลอดจนสามารถ
สนองตอบความต้องการของพ้ืนที่ หรือชุมชน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล สอดคล้องกับ
แนวนโยบาย “ประชาร่วมท า  ผู้น าร่วมคิด  พันธกิจคืองานพัฒนา” ที่ได้ก าหนดไว้ตามหลักประชารัฐสร้าง
พลังจากทุกภาคส่วนมาร่วมพัฒนาต าบลชะมาย จึงท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่
ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญเป็นล าดับแรก  ตามรายละเอียดการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้  

 
1. รายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น (ข้อมูลจริงปีงบประมาณ ๒๕62)   
เทศบาลต าบลชะมายได้ตั้งประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 86,700,000.- 

บาท รับจริง (รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์)  จ านวน 98,015,054.09.- บาท 
(รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียด รายรับจริงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 (ข้อมูลจาก
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจ าปี 2562 จากกองคลัง)  สรุปรายละเอียดตามตารางที่ 1 ดังนี้  

ประเภทรายรับ 

ประมาณการรายรับตาม
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2562  

(บาท) 

รายรับจริง  
(บาท) 

๑ รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง 13,477,000.00 13,971,836.80 
๒ รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 38,223,000.00 40,208,204.29 
๓ รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

35,000,000.00 33,331,613.00 

๔ รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ หมวดเงิน
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

- 10,503,400.00 

รวมยอดรายรับ 86,700,000.00 98,015,054.09 
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2. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกตามหมวดรายจ่าย (ข้อมูลปีงบประมาณ๒๕62)  
เทศบาลต าบลชะมายได้ตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 86,700,000.- 

บาท จ่ายจริง(รวมเงินรายจ่ายจากเงินรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ หมวดเงิน
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ) จ านวน 92,795,835.63 บาท (รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียด 
รายจ่ายจริง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 จากกองคลัง สรุปรายละเอียดตามตารางที่ 2 
ดังนี้)  

รายจ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ประมาณการรายรับตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2562 
(บาท) 

รายจ่ายจริง  
(บาท) 

ร้อยละรายจ่าย 
แต่ละประเภท 

ของรายจ่ายจริงท้ังหมด 
(ไม่รวมเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ) 
๑. รายจ่ายงบกลาง 22,103,700.00 

โอนลด  คงเหลือ 
21,129,620.00 

20,674,670.37 25.12 

๒. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง) 28,645,950.00 
โอนลด  คงเหลือ 

26,465,200.00 

25,647,435.81 31.17 

    2.1  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,727,360 2,652,497.60  
    2.2  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 25,918,590 22,994,938.21  
3. งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอย และวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค) 

13,806,850.00 
โอนเพิ่ม  คงเหลือ 

19,560,180.00 

16,971,373.45 20.62 

4. งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง) 

17,071,500.00 
โอนลด  คงเหลือ  

14,473,000.00 

13,927,956.00 16.93 

5. งบอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) 5,072,000.00 5,071,000.00 6.16 
6. รายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอ่ืน) - - - 
รวมรายจ่าย(ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจ) 
 82,292,435.63 100 

7. รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ หมวดเงิน
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

- 10,503,400.00  

รวมรายจ่าย  86,700,000.00 92,795,835.63  
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3.  งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลชะมาย ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

เทศบาลต าบลชะมายได้ตั้งประมาณการรายรับเฉพาะกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลชะมาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 1,762,000 บาท รับจริง 0 บาท เนื่องจากสถานธนานุบาลเทศบาล
ต าบลชะมายยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จจึงยังไม่มียอดรายรับจริง สรุปรายละเอียดตามตารางที่ 3 

 

รายรับของกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลชะมาย 
ประมาณการรายรับตาม 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562 (บาท) 

รายรับจริง  
(บาท) 

1. ก าไรจ าหน่ายทรัพย์หลุด 10,000.00 0 
2. เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 1,400,000.00 0 
3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,000.00 0 
4. ดอกเบี้ยรับจ าน า 350,000.00 0 
5. รายได้เบ็ดเตล็ด 1,000.00 0 

รวมรายรับ 1,762,000.00 0 
 
4.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลชะมาย ประจ าปีงบประมาณ 

2562 
เทศบาลต าบลชะมายได้ตั้งประมาณการรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลชะมาย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 1,711,900 บาท จ่ายจริง 0 บาท เนื่องจากสถานธนานุบาล
เทศบาลต าบลชะมายยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จจึงยังไม่มียอดรายจ่ายจริงสรุปรายละเอียดตามตารางที่ 4 

 

รายจ่ายของกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง 
ประมาณการรายจ่ายตาม 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562 (บาท) 

รายจ่ายจริง  
(บาท) 

1. งบบุคลากร 807,120.00 0 
2. งบด าเนินงาน 844,780.00 0 
    2.1 ค่าตอบแทน 559,780.00 0 
    2.2 ค่าใช้สอย 106,000.00 0 
    2.3 ค่าวัสด ุ 79,000.00 0 
    2.4 ค่าสาธาณูปโภค 100,000.00 0 
3. งบรายจ่ายอ่ืน 60,000 0 

รวมรายรับ 1,711,900.00 0 
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5.  งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
เทศบาลต าบลชะมายได้ตั้งประมาณการรายรับเฉพาะกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 3,350,000 บาท รับจริง 2,525,104.54 บาท (รายละเอียดตามบัญชี
รายละเอียด รายรับจริง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สรุปรายละเอียดตามตารางที่ 5 

 

รายรับของกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง 
ประมาณการรายรับตาม 

เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562 (บาท) 

รายรับจริง  
(บาท) 

1. ค่าบริการสถานีจ าหน่ายสินค้า 546,000.00 456,164.00 
2. ค่าบริการสถานีขนส่ง 1,085,000.00 726,242.00 
3. ค่าบริการอื่นๆ (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา) 250,000.00 239,116.00 
4. งบทั่วไปช่วยเหลือ 1,462,000.00 1,096,500.00 
5. ดอกเบี้ย 5,000.00 7,082.54 
6. รายได้เบ็ดเตล็ด 2,000.00 0 

รวมรายรับ 2,350,000.00 2,525,104.54 
 
6.งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลต าบลชะมายได้ตั้งประมาณการรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 3,350,000 บาท จ่ายจริง 2,451,186.70 บาท (รายละเอียด
ตามบัญชีรายละเอียด รายจ่ายจริง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) สรุปรายละเอียดตาม
ตารางที่ 6 

 

รายจ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ประมาณการรายจ่าย 

(บาท) 
รายจ่ายจริง  

(บาท) 
๑. งบด าเนินงาน 2,958,000.00  
    1.2 ค่าตอบแทน 2,000.00 - 
    1.3 ค่าใช้สอย 1,916,000.00 1,670,865.00 
    1.4 ค่าวัสด ุ 180,000.00 134,023.00 
    1.5 ค่าสาธารณูปโภค 860,000.00 646,298.70 
2. งบลงทุน 392,000.00 - 

รวมรายจ่าย 3,350,000.00 2,451,186.70 
 

 

  



9 

 

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕62 ดังนี้ 

 1. งบประมาณการรายจ่ายทั่วไป  ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น (งบประมาณที่อนุมัติ) 86,700,000 บาท (ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ) 

เทศบาลต าบลชะมายได้ด าเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี  256 2 ไม่ รวมเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ  รวมทั้ งสิ้ น 
82,292,435.63 บาท  

เทศบาลต าบลชะมาย มีงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณแต่ไม่ได้มีการเบิกจ่าย จึงเป็นงบประมาณ
คงเหลือท่ีไม่ได้ด าเนินการ ทั้งสิ้น 4,407,564.37 บาท 
แยกตามรายละเอียด คือ 

 รายจ่ายงบกลาง  
  งบประมาณท่ีอนุมัติ    จ านวน  22,103,700.00  บาท  

โอนลดคงเหลือ    จ านวน   21,129,620.00  บาท 
  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   จ านวน  20,674,670.00  บาท 
  งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน       454,949.63  บาท  
 

1.1 รายจ่ายตามแผนงาน ประกอบด้วย 
๑. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราวและฝ่ายการเมือง)  
งบประมาณท่ีอนุมัติ   จ านวน   28,645,950.00  บาท  
โอนลดคงเหลือ    จ านวน   26,465,200.00  บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   จ านวน  25,647,435.81  บาท 
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน       817,764.19  บาท  
 

๒. งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 
งบประมาณท่ีอนุมัติ    จ านวน   13,806,850.00  บาท 
โอนเพิ่มคงเหลือ    จ านวน   19,560,180.00 บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   จ านวน  16,971,373.45  บาท 
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน    2,588,806.55    บาท 
 

๓. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) จ านวน  
งบประมาณท่ีอนุมัติ    จ านวน   17,071,500.00  บาท 
โอนลดคงเหลือ    จ านวน   14,473,000.00  บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   จ านวน  13,927,956.00  บาท 
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน       545,044.00    บาท 
 

๔. งบเงินอุดหนุน 
งบประมาณท่ีอนุมัติ   จ านวน   5,072,000.00  บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   จ านวน  5,071,000.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน         1,000.00     บาท 
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๕. งบรายจ่ายอ่ืน 
งบประมาณท่ีอนุมัติ   จ านวน    -  บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   จ านวน   -          บาท 
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน     -  บาท 
 

ทั้งนี้ เทศบาลต าบลชะมาย ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 ทั้งสิ้น 10,503,400.00 บาท  และมีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งปีงบประมาณ ทั้งสิ้น  
10,503,400.00 บาท 
  สรุป  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี 2562 เทศบาลต าบลชะมายมีการเบิกจ่าย
งบประมาณ ทั้งสิ้น (รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  เป็นจ านวน 92,795,835.63 บาท 
 2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการการ (กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลชะมาย) 
 2.1 งบบุคลากร     

งบประมาณท่ีอนุมัติ   จ านวน      807,120.00 บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   จ านวน   0    บาท  
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน     807,120.00 บาท 

 2.2 งบด าเนินงาน 

งบประมาณท่ีอนุมัติ   จ านวน      844,780.00 บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   จ านวน   0    บาท  

  งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน     844,780.00 บาท 

  -เนื่องจากสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลชะมายยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จจึงยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 3. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการการ (กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง) 
3.1 งบด าเนินงาน 

งบประมาณท่ีอนุมัติ   จ านวน   3,350,000.00 บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   จ านวน  2,451,186.70 บาท  
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน     898,813.30 บาท 
 

สรุป  
1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประมาณการรายจ่ายทั่วไปและประมาณการ

รายจ่ายเฉพาะกิจการ)  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 
91,761,900 บาท  ดังนี้  

1.1งบประมาณรายจ่ายทั่วไป     จ านวน  86,700,000.00 บาท 
1.2งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ สถานธนานุบาล จ านวน 1,711,900.00 บาท 
1.3งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ สถานีขนส่งผู้ โดยสารอ าเภอทุ่ งสง จ านวน

3,350,000.00 บาท 
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2. งบประมาณรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประมาณการรายรับทั่วไปและประมาณการ
รายรับเฉพาะกิจการ)  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 2 ตั้งไว้ 
91,812,000 บาท  ดังนี้  

2.1งบประมาณรายรับทั่วไป     จ านวน  86,700,000.00 บาท 
2.2งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ สถานธนานุบาล จ านวน 1,762,000.00 บาท 
2.3งบประมาณรายรับ เฉพาะกิจการ สถานีขนส่ งผู้ โดยสารอ า เภอทุ่ งสง จ านวน

3,350,000.00 บาท 
3.เ ทศบาลต าบลชะมายมี ร า ย จ่ า ย จริ ง ปร ะจ าปี ง บประมาณ  พ . ศ . 256 2  ร วมทั้ ง สิ้ น 

100,540,158.63 บาท ดังนี้ 
3.1งบประมาณรายจ่ายจริงทั่วไป  จ านวน  82,292,435.63 บาท รวมรายจ่ายจริงที่รัฐบาล

อุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 10,503,400.00 บาท รวมเป็น 92,795,835.63 บาท 
3.2งบประมาณรายจ่ายจริงเฉพาะกิจการ สถานธนานุบาล ยังไม่มีรายจ่ายจริงเนื่องจากการ

ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ 
3.3งบประมาณรายจ่ายจริงเฉพาะกิจการ สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง จ านวน

2,451,186.70 บาท 
4.เทศบาลต าบลชะมายมีรายรับจริงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้น 100,540,158.63 

บาท ดังนี้ 
4.1งบประมาณรายรับจริงทั่วไป  จ านวน  87,511,654.09 บาท รวมรายรับจริงที่รัฐบาล

อุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 10,503,400.00 บาท รวมเป็น 98,015,054.09 บาท 
4.2งบประมาณรายรับจริงเฉพาะกิจการ สถานธนานุบาล ยังไม่มีรายรับจริงเนื่องจากการ

ด าเนินการก่อสร้างสถนธนานุบาลยังไม่แล้วเสร็จ 
4.3งบประมาณรายรับจริงเฉพาะกิจการ สถานีขนส่งผู้ โดยสารอ าเภอทุ่งสง จ านวน

2,525,104.54 บาท 
 

1. ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ซึ่งสะท้อน 
การด าเนินงานของเทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล   

ตามท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งการด าเนินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ าปี 2562 โดยมีการประเมินประสิทธิภาพฯ 
จ านวน 5 ด้าน  ประจ าปี 2562  สรุปผลคะแนนทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 

 

อปท 
ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 รวมทั้ง 5 ด้าน 

การบริหาร
จัดการ 

การบริหารงานบุคคล 
และกิจการสภา 

การเงินและ 
การคลัง 

การบริการ
สาธารณะ 

ด้าน 
ธรรมาภิบาล 

เฉลี่ยด้านละ 
20% 

ทต.ชะมาย 81.43% 89.33% 74.09% 86.58% 100.00% 84.69% 
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2. การน าแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อด าเนินการตามนโยบายสาธารณะต่างๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองปัญหาความต้องการ               
ของประชาชน โดยได้ค านึงถึงการบริหารจัดการงบประมาณ กระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ดว้ยความประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีการติดตามประเมินผลเชิงระบบ  
 เทศบาลต าบลชะมาย ได้ด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ 2562 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ จนโครงการต่างๆ  
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงาน 
ที่ส าคัญดังนี ้

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย ประจ าปี 2562 

 เทศบาลต าบลชะมาย ได้ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 2562  
ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ 
จนโครงการต่างๆประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผล
การด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การจราจร และผังเมืองรวม 
         เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางศักยภาพและพัฒนาทางกายภาพ  
การปรับปรุงพ้ืนที่ และการก่อสร้างสาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและการ
ประกอบอาชีพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในเขตต าบลชะมายอย่างทั่วถึง เพ่ือให้
ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนี้ 
โครงการที่ด าเนินการมีทั้งสิ้น 36 โครงการ ได้แก่ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ป.สามารถ เอ่ียมวงศ์ หมู่ที่ 3 154,500 
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ว.อรุณภัณฑ์ หมู่ที่ 2 297,000 (กันเงิน) 
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเขากลาย ซอย 2 หมู่ที่ 3 254,000 (กันเงิน) 
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายตาลาภ หมู่ที่ 5 295,000 (กันเงิน) 
5  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายท่าหลวง ซอย 1  หมู่ที่ 2 325,000 
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาค าทวด ซอย 12 หมู่ที่  6 419,000 
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาค าทวด ซอย 6 หมู่ที่  6 428,000 
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายเจิม กลิ่นดี หมู่ที่ 5 130,000 (กันเงิน) 
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนิคม ทองข า หมู่ที่  7 199,000 (กันเงิน) 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเมียด หมู่ที่ 4 187,000 (กันเงิน) 
11 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสว่าง จริตงาม หมู่ที่ 3 171,000 (กันเงิน) 
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายประดิษฐ์เงิน ซอย 1 หมู่ที่ 1 131,000 (กันเงิน) 
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองหว้า ซอย 2 หมู่ที่ 1 253,000 (กันเงิน) 
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยขัน ซอย 2/1 หมู่ที่ 4 184,000 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยขัน ซอย 2/2 หมู่ที่ 4 339,000 
16 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณบ้านนายร าคาญ  หมู่ที่ 4 332,000 (กันเงิน) 
17 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าสายคลองขี่เปล-บ้านนายเสวียน หมู่ที่ 7 490,000 (กันเงิน) 
18 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าสายบ้านคลองขี่เปล (บ้านนายณรงค์-เหมือง

สาธารณะ) หมู่ที่ 7 
522,000 (กันเงิน) 

19 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าสายหนองเหรียง-คลองจัง(สี่แยกนาค าทวด-
หมู่บ้านไพรบุญ) หมู่ที่ 6 

942,000 (กันเงิน) 

20 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าสายอัจฉิมา หมู่ที่ 7 298,000 (กันเงิน) 
21 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะบริเวณมัสยิด หมู่ที่ 8 362,000 (กันเงิน) 
22 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านสวนพฤกษา หมู่ที่ 6 362,000 (กันเงิน) 
23 โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณถนนเอเชีย-คลองนา หมู่ที่ 3 348,000 (กันเงิน) 
24 โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณสะพานวัดเขากลาย หมู่ที่ 3 483,000 (กันเงิน) 
25 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete และก่อสร้างระบบ

ระบายน้ าสายหมู่บ้านถาวร หมู่ที่ 8 
206,000 

26 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายขนส่ง ซอย 3 หมู่ที่ 
1 

478,000 

27 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเอี่ยม ศักดิ์สูง-ถนนโลจิสติก หมู่ที่ 2 121,000 (กันเงิน) 
28 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete และก่อสร้างระบบ

ระบายน้ า  
สายโรงแรมเจเอส หมู่ที่ 2 

426,000 

29 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเขาตาเล่งและซอย
หมอเนียน หมู่ที่ 8 

241,500 

30 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านทวีสุข ซอย 
1 หมู่ที่ 2 

431,000 (กันเงิน) 
 

31 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asplaltic Concrete สาย ป.ศิลาชัย หมู่ที่ 4 544,000 
 

32 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเอเชีย-คลองนา หมู่
ที่ 3 

414,000 

33 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบพาราแอสฟัส์คอนกรีตรหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นศ.ถ.33-006 สายทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2-8 

8,916,000 

34 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 1,000,000 
35 โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลชะมาย 6,135,000 
36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง 392,000 

 รวม 27,210,000 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
สร้างคนให้มี คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการมีวินัย พัฒนาคนและสังคมให้
ห่างไกลยาเสพติดทุกหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน และพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน สนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่โรงเรียนใน
เขตเทศบาลต าบลชะมาย โยด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีท้ังสิ้น   39  โครงการ ได้แก่ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1  โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 9,300 
2  โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอทุ่งสง 
30,000 

3  โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลชะมาย 4,436 
4  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล

ชะมาย 
972,800 

5  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 341,700 
6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 125,430 
7 ค่าอาหารเสริม(นม) 2,240,817.86 
8 โครงการปรับปรุงและก่อสร้างสนามเด็กเล่น 99,000 (กันเงิน) 
9 โครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 4,800,000 

10  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ณ วัดวังหีบ) 2,470,000 (กันเงิน) 
11  โครงการชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
30,700 

12  จ้างเหมาบริการรวมถึงการจ้างเหมาบริการบุคคล ฉีดยา ฉีดพ่นสารเคมี  
ก าจัดพาหะน าโรค และรายจ่ายอื่นๆ 

98,400 

13 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข "คนชะมาย ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า" 

ด าเนินการไม่ใช้งบประมาณ 

14 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข "ชุมชนสมองดี ส่งเสริมการบริโภคเกลือ
ไอโอดีน ตามแนวทางพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี" 

ด าเนินการไม่ใช้งบประมาณ 

15 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข "ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แม่และเด็กตามแนวทางพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี" 

ด าเนินการไม่ใช้งบประมาณ 

16 โครงการไม่พร้อม ไม่ท้อง เข้าถึงและเข้าใจวัยรุ่น ด าเนินการไม่ใช้
งบประมาณ 

17 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด าเนินการไม่ใช้
งบประมาณ 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

18 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ด าเนินการไม่ใช้
งบประมาณ 

19 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 90,242 
20 โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 475,300 
21 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลต าบลชะ

มาย 
119,100 

22 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน "รีสอร์ทผู้สูงอายุ" (โรงเรียนผู้สูงอายุ) 40,632 
23 โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา 126,684 
24 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน ด าเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
25 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน 329,950 
26 โครงการจัดงานท าบุญตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 13,469 
27 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 88,390 
28 โครงการจัดงานลอยกระทง 99,200 
29 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 99,819 
30 โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจ าปี 4,000 
31 โครงการจัดงานประเพณีชักพระอ าเภอทุ่งสง ประจ าปี 25,000 
32 โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ 15,000 
33 โครงการจัดงานรัฐพิธี 7,000 
34 โครงการงานประเพณีท้ิงกระจาด (วันสารทจีน) 30,000 
35 โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา 20,000 
36 โครงการจัดงานประเพณีชักพระ 100,000 
37 เงินอุดหนุนส าหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส 

ทางสังคม (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) 
85,000 

38 เงินอุดหนุนส าหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ  
หรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความ
พิการ) 

2,535,200 

39 เงินอุดหนุนส าหรับโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
(เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 

14,914,700 

 รวมงบประมาณ 30,441,269.86 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลชะมาย สนับสนุน

งบประมาณเพ่ือด าเนินกิจการด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ขยายโอกาสให้ประชาชน  
ทุกกลุ่มอาชีพ โดยด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีท้ังสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 29,432 
2 โครงการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ต าบลชะมายเพ่ือการศึกษาที่ก้าวทันโลก 20,000 
3 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ 19,998 
 รวมงบประมาณ 69,430 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนางบประมาณการติดตามประเมินผลเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสและประสิทธิภาพในการท างาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ  
ทักษะและทัศนคติให้มีจิตส านึกที่ดี สามารถให้บริการอ านวยความสะดวก สนองความต้องการของประชาชนได้ 
โดยด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น 10 โครงการ 
ได้แก่ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

1 โครงการประมวลจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 32,232 
2 โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น 34,775 
3 โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจ าชุมชน/หมู่บ้าน ต าบลชะมาย 19,840 
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลต าบลชะมาย 15,757 
5 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง จ านวน 8 คน 728,864 
6 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุ จ านวน 1 คน 63,000 
7 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 28,000 
8 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 57,060 
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง 1.จ้างเหมาพนักงาน จ านวน 

17 คน   
1,531,965 

10 การจัดงานนิทรรศการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ด าเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวมงบประมาณ 2,511,493 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาลต าบลชะมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

การจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลต าบลชะมาย ให้ดียิ่งขึ้น  
โดยด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น 9 โครงการ 
ได้แก่ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 โครงการเพาะช ากล้าไม้ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ด าเนินการไม่ใช้
งบประมาณ 

2 โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน 8,815 
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด 1,641,563.20 
4 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 180,000 
5 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานก าจัดสิ่งปฏิกูล 108,000 
6 โครงการบูรณาการเพ่ือจัดการขยะอย่างยั่งยืน ด าเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
7 โครงการณรงค์สร้างจิตส านึกคัดแยกขยะและของเสียจากต้นทาง ด าเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
8 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าสระน้ านบใต้ หมู่ที่ 5 1,002,000 
9 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าสระน้ านบเหนือ หมู่ที่ 5 2,048,000 
 รวมงบประมาณ 4,988,378.20 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้  โครงการที่
ด าเนินการ  มีทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 โครงการจัดท าและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 217,095 
2 โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างแรงจูงใจในการช าระภาษีและให้ความรู้ด้าน

ภาษ ี
5,700 

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพัสดุ 24,750.40 
 รวมงบประมาณ 247,545.40 
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3. รางวัลแห่งความส าเร็จจากการด าเนินงานตามนโยบายภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
จากผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่น                       

ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย   
ทุกภาคส่วน  ท าให้เทศบาลต าบลชะมาย สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ 
เป็นไปตามนโยบายคณะผู้บริหาร และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย มีรางวัลและผลการ
ด าเนินงานเชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่อง  ดังนี้    

1. รางวัลการบริหารจัดการที่ดีของ อปท. จากส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจ 
- ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีของ อปท.(ประเภททั่วไป)                 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจ และได้รับเงินรางวัล   
2,000,000.00 บาท  

- ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีของ อปท. (ประเภทโดดเด่น)                  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  จากส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจ และได้รับเงินรางวัล   
476,190.47 บาท  

- ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีของ อปท. (ประเภทโดดเด่น)                  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จากส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจ และได้รับเงินรางวัล                     
755,263.16 บาท  

รวมได้รับเงินรางวัลทั้งสิ้น เป็นเงิน 3,231,453.63 บาท เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น           
ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. โครงการจัดซื้อที่นั่งพักรอผู้โดยสารของสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง งบประมาณ 690,000 
บาท จ านวน 400 ที่นั่ง จ านวน 100 ชุด ชุดละ 4 ที่นั่ง  

2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงป้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง งบประมาณ 100,000 บาท 

3. โครงการจัดซื้อรถยนต์กระบะตอนเดียว ขับเคลื่อนสี่ล้อเพ่ือใช้ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติในพ้ืนที่  
หรืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล งบประมาณ 714,000 บาท 

4. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ 
และกองวิชาการฯ) ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชน ราคาเครื่องละ 21,000 บาท จ านวน         
5 เครื่อง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 105,000 บาท 

5. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 1 เครื่อง เพ่ือใช้รับรองการปฏิบั ติงานประชาสัมพันธ์          
ของเทศบาล น าไปใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร,โครงการ,กิจกรรมต่าง งบประมาณ 19,000 บาท 

6. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ปรับปรุงสวนสาธารณะเตาเล่ง งบประมาณทั้งสิ้น 105,900 บาท  
ประกอบด้วย 4 รายการ  

- เก้าอ้ีพลาสติก จ านวน 150 ตัว ตัวละ 245 บาท งบประมาณ 36,750 บาท 
- ชุดโต๊ะนั่งหินอ่อน จ านวน 5 ชุด ชุดละ 6,000 บาท งบประมาณ 30,000 บาท 
- โต๊ะขาพับอเนกประสงค์หน้าขาว จ านวน 6 ตัว ตัวละ 1,900 บาท งบประมาณ 11,400 บาท 
- โต๊ะกลมพลาสติกขาตั้ง จ านวน 15 ชุด ชุดละ 1,850 บาท งบประมาณ 27,750 บาท 
7. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกายในร่มและกลางแจ้ง งบประมาณ 134,790.47 บาท 
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8. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 
ล้อ แบบธรรมดา งบประมาณ 550,000 บาท 

9. โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์ (รถพ่วงสามล้อ) เพ่ือใช้ในการจัดเก็บภาษีและส ารวจ
แผนที่ภาษี งบประมาณ 57,500 บาท 

10. เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน 1 เครื่อง งบประมาณ 16,000 บาท 
11. โครงการศูนย์พัฒนาศูนย์กู้ชีพกู้ภัย ทต.ชะมาย งบประมาณ 700,000 บาท 
12. ป้ายด่านตรวจแบบสามเหลี่ยมมีไฟกระพริบ งบประมาณ 39,200 บาท 
- (ประเภทท่ัวไป) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 - (ประเภทโดดเด่น) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

- (ประเภทโดดเด่น) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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 2. ประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

รางวัลรองชนะเลิศประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจ าปี 2560  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลระดับดีเยี่ยมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจ าปี 2561  
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3. ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2561 สาขา 
การบริการสาธารณะ 
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ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อม “รางวัลชมเชยเทศบาลน่าอยู่อย่างย่ังยืนระดับประเทศ”ประจ าปี 
2562 
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ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจ าปี 2562 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจากสถาบันพระปกเกล้า 

 

. 
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ได้รับรางวัลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ.2562 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

 

 


