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รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม และเป็นรายโครงการ 

ประจ าปี 2559 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เทศบาลต าบลชะมายได้ด าเนินการขับเคลื่อนตามแนวนโยบาย 
ต่าง ๆ ของรัฐบาล นโยบายของคณะผู้บริหาร  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของ
การให้บริการต่อประชาชนในพ้ืนที่ การกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม  ให้น้ าหนักการพัฒนา 
ในประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2  1 ๔ 3  5 และ ๖ ตามล าดับ (ข้อมูลจากงบประมาณที่อนุมัติแยกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับแนวนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเกือบทั้งหมด  

ในช่วงระยะเวลา  ๑ ปีที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ได้ด าเนินการตามแนวนโยบาย อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถภายใต้เงื่อนไขต่างๆ เช่น ข้อจ ากัดด้านงบประมาณซึ่งมีรายได้จากเงินจัดสรรจากรัฐบาลไม่
เพียงพอต่อการด าเนินงานในระหว่างปีงบประมาณ ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ จึงท าให้ต้องด าเนิน
โครงการที่ส าคัญๆและมีความจ าเป็นเร่งด่วนก่อน   ตลอดจนสภาวการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ด้านการเมือง 
และ เศรษฐกิจ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ทั้งนี้คณะผู้บริหารได้
ตระหนักและให้ความส าคัญมาก ถือเป็นแนวทางการท างานที่ดีที่สุดในการพัฒนาต าบลชะมาย  คือ ได้ให้
ความส าคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลทุกๆกิจกรรม 
ท าให้เกิดการให้ข้อเสนอแนะต่างๆในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ตลอดจนสามารถสนองตอบความต้องการ
ของพ้ืนที่ หรือชุมชน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวนโยบาย“ประชาร่วมท า  
ผู้น าร่วมคิด  พันธกิจคืองานพัฒนา” ที่ได้ก าหนดไว้ จึงท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์สูงสุด  ซึ่งเป็น
สิ่งที่ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญเป็นล าดับแรก  โดยมี รายละเอียดการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559    
(ซ่ึงข้อมูลในรายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งจาก รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล 
ประจ าปี 2559)  ซ่ึงเทศบาลต าบลชะมายได้รายงานต่อสภาเทศบาลต าบลชะมายเมื่อวันที่    28 ธันวาคม 2559  
สรุปผล ดังนี้  

1. รายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น (ข้อมูลจริงปีงบประมาณ ๒๕๕๙)   
เทศบาลต าบลชะมายได้ตั้งประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 63,500,000.-  

รับจริง 69,880,523.59  (รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียด รายรับจริงตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2558-30กันยายน 2559  (เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) 

ประเภทรายรับ ประมาณการรายรับ  
(บาท) 

รายรับจริง  
(บาท) 

๑ รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง 11,615,000.- 10,078,688.18 
๒ รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 38,885,000.- 31,858,858.41 
๓ รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

13,000,000.- 12,429,662.- 

๔ รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ หมวดเงิน
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

- 15,513,315.- 

รวมยอดรายรับ 63,500,000.- 69,880,523.59 
ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ 2559   10,910,374.92 
ยอดเงินทุนส ารองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ 2559  10,269,519.81 



 
 

2. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกตามหมวดรายจ่าย (ข้อมูลปีงบประมาณ ๒๕๕๙)  
(รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียด รายจ่ายจริง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559) 
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
รายจ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 

(บาท) 
รายจ่ายจริง  

(บาท) 
๑. รายจ่ายงบกลาง ๓,๗๘๖,๙๐๐.- 3,452,560.70 
๒. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง) ๒๕,๘๑๑,๗๐๐.- 24,173,203.- 
3. งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
และหมวดสาธารณูปโภค) 

๑๕,๑๔๖,๙๐๐.- 12,306,814.46 

4. งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ๑๔,๐๗๔,๘๐๐ 9,540,540 
5. งบอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) ๔,๖๑๙,๗๐๐.- 4,408,404.- 
6. รายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอ่ืน) ๖๐,๐๐๐.- - 

รวมรายจ่าย 6 หมวด ๖๓,๕๐๐,๐๐๐.- 53,971,522.16 
   

สรุปการด าเนินงานของเทศบาลต าบลชะมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลต าบล 
ชะมายได้จัดท างบประมาณแบบสมดุล  โดยมีการประมาณการรายรับ เท่ากับ ประมาณการรายจ่าย เป็น
จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย 
 ประมาณการรายรับ จ านวน ๖๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย 

๑. รายได้จากการจัดเก็บเอง จ านวน 11,615,000.-บาท 
๒. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ จ านวน ๓๘,๘๘๕,๐๐๐ บาท 
๓. รายได้จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ประมาณการรายจ่าย จ านวน ๖๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (รายจ่ายตามงบประมาณจ าแนกออกเป็น ๒ 
ลักษณะ คือ รายจ่ายงบกลาง และรายจ่ายตามแผนงาน) ประกอบด้วย 

๑. รายจ่ายงบกลาง (งบกลาง) จ านวน ๓,๗๘๖,๙๐๐ บาท  
๒. รายจ่ายตามแผนงาน ประกอบด้วย 

๑. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) จ านวน ๒๕,๘๑๑,๗๐๐ บาท 
๒. งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) จ านวน 

๑๕,๑๔๖,๙๐๐ บาท 
๓. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) จ านวน ๑๔,๐๗๔,๘๐๐ บาท 
๔. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) จ านวน ๔,๖๑๙,๗๐๐ บาท 
๕. งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ตามหลักการจ าแนกงบประมาณ ออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ รายจ่ายงบกลาง และรายจ่ายตามแผนงาน 
โดยสังเขป คือ 



 
 

 งบประมาณการรายจ่าย  ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งสิ้น (งบประมาณที่อนุมัติ)  ๖๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

เทศบาลต าบลชะมายได้ด าเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ทั้งสิ้น(งบประมาณที่เบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559) 53,971,522.16 บาท 
(ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

เทศบาลต าบลชะมาย มีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแต่ไม่ได้มีการเบิกจ่าย จึงเป็น
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ด าเนินการ  ทั้งสิ้น(งบประมาณท่ีไม่ได้ด าเนินการ) 9,528,477.84 บาท 

แยกตามรายละเอียด คือ  
๑. รายจ่ายงบกลาง  

 งบประมาณท่ีอนุมัติ    จ านวน   ๓,๗๘๖,๙๐๐.-บาท 
 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย    จ านวน  3,452,560.70บาท 
 งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  334,339.30 บาท  

๒. รายจ่ายตามแผนงาน ประกอบด้วย 
๑. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)  

งบประมาณท่ีอนุมัติ   จ านวน   25,811,700.- บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   จ านวน  24,173,203.-บาท 
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  ๑,638,497.- บาท  

๒. งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 
งบประมาณท่ีอนุมัติ   จ านวน   ๑5,146,900.- บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   จ านวน  12,306,814.46 บาท 
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  2,840,085.54 บาท 

๓. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) จ านวน  
งบประมาณท่ีอนุมัติ   จ านวน   ๑4,074,800.- บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   จ านวน  9,540,540.- บาท 
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  ๔,534,260.- บาท 

๔. งบเงินอุดหนุน 
งบประมาณท่ีอนุมัติ   จ านวน   ๔,619,700.- บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   จ านวน  4,408,404. บาท 
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  211,296.- บาท 

๕. งบรายจ่ายอ่ืน 
งบประมาณท่ีอนุมัติ   จ านวน   60,000.- บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   จ านวน         -       บาท 
งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  60,000.-  บาท 
 

ทั้งนี ้  เทศบาลต าบลชะมาย ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕9 ทั้งสิ้น ๑5,513,315 บาท  มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งปีงบประมาณ ทั้งสิ้น ๑
5,513,315 บาท 

  สรุปภาพรวม ปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕9 เทศบาลต าบลชะมายมีการเบิกจ่าย
งบประมาณ ทั้งสิ้น (รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  เป็นจ านวน 69,484,837.1๖ บาท 

 



 
 

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายโครงการ ประจ าปี 2559  
เทศบาลต าบลชะมาย ได้ด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ 2559 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ

ร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ จนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงาน
และมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายโครงการ  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม 
         เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางศักยภาพและพัฒนาทางกายภาพ 
การปรับปรุงพ้ืนที่ และการก่อสร้างสาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและการ
ประก อบอา ชี พ  ก า รป รั บป รุ ง แ ล ะ พั ฒนา ร ะบบส า ธ า ร ณู ป โ ภ คต่ า ง ๆ  ใ น เ ขตต า บลช ะมา ย  
อย่างทั่วถึง เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนี้ 
โครงการที่ด าเนินการมีทั้งสิ้น 29 โครงการ ได้แก่ 
 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างทางเดินคสล.หลังหมู่บ้านทวีสุข หมู่ที่ 2 72,900 
2 โครงการขยายเขตประปา ป.ศิลาชัย ซอย 1 หมู่ที่ 4 43,335 
3 โครงการขยายเขตประปา ป.ศิลาชัย ซอย 2 หมู่ที่ 4 29,000 
4 โครงการขยายเขตประปาสายต้นแค-วังหีบ 2 แยกซอย 9 หมู่ที่ 5-7 858,000 
5 โครงการขยายเขตประปาสายนายอ าเภอ หมู่ที่ 1-6 151,405 
6 โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนางสายใจ สุวรรณน้อย หมู่ที่ 6 96,000 
7 โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนายมด-นางเนียมหมู่ที่ 4 29,000 
8 โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนายวารินทร์-นายรันหมู่ที่ 4 53,500 
9 โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนายสมนึก-นายสุรินทร์หมู่ที่ 4  199,555 

10 โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนายอาคมหมู่ที่ 3 90,000 
11 โครงการขยายเขตประปาสายบ้านราษฎร์บูรณะซอย 5 หมู่ที่ 3 118,235 
12 โครงการขยายเขตประปาสายวังรวย ซอย 1 หมู่ที่ 4 102,720 
13 โครงการขยายเขตประปาสายวังรวย ซอย 2 หมู่ที่ 4 93,000 
14 โครงการขยายสะพานข้ามห้วยยิ้ว หมู่ที่ 3 438,000 
15 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางศรี  ทองทรัพย์ หมู่ที่ 4 232,000 
16 โครงการปรับปรุงถนนสายคอกวัว หมู่ที่ 7 1,777,000 
17 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านจ่าระ หมู่ที่ 4 193,000 
18 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางนอง  พรหมเพศ  หมู่ที่ 1 342,000 
19 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางพุ่ม ครุฑคง-บ้านนายกระจ่าง หมู่ที่ 7 298,000 
20 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางรุ่น จริตงาม หมู่ที่ 4 154,500 
21 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเทียนชัย หมู่ที่ 4 66,000 
22 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายศิลป์ หมู่ที่ 4 211,000 



 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณที่
ด าเนินการ 

23 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านอาจารย์สุธา รัตนพันธ์ หมู่ที่ 3                    67,500 
24 โครงการปรับปรุงถนนสายมัสยิด หมู่ที่ 8 106,500 
25 โครงการปรับปรุงถนนสายหนองแสง ซอย 1 หมู่ที่ 1 602,000 
26 โครงการปรับปรุงถนนสายหนองอาม หมู่ที่ 2 939,000 
27 โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายทุ่งสง-สุราษฎร์ หมู่ที่ 2 177,000 
28 โครงการวางท่อระบายน้ าริมถนนสายบ้านคลองขี่เปล-บ้านคลองจัง หมู่ที่ 6 509,700 
29  โครงการปรับปรุงถนนสายนาค าทวด ซอย 5/1 หมู่ที่ 6 106,000 

 รวมงบประมาณ 8,155,850 
 

  



 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
สร้างคนให้มี คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการมีวินัย พัฒนาคนและสังคม
ให้ห่างไกลยาเสพติดทุกหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน และพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน สนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่โรงเรียนใน
เขตเทศบาลต าบลชะมาย โยด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 

 
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีท้ังสิ้น 42โครงการ ได้แก่ 
 
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลชะมาย 
1,139,600 

2 โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลชะมาย 4,577 
3 โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กเทศบาลต าบลชะมาย ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
4 โครงการฝึกอบรมทักษะพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์(โรงเรียนวัดเขากลาย) 38,700 
5 โครงการเรียนรู้ภาษากับชาวต่างชาติ (โรงเรียนบ้านหนองหว้า) 100,000 
6 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(โรงเรียนวัดวังหีบ) 30,000 
7 โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนวัดเขากลาย) 30,000 
8 โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชนทางศาสนา 28,850 
9 โครงการจัดงานไหว้ครู ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 

10 โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านต าบลชะมายเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 

11 โครงการวัฒนธรรมเมาลิดินนบี(ซล) 20,200 
12 โครงการกิจกรรมวันที่ 5 ธันวามหาราช 100,000 
13 โครงการกิจกรรมวันที่ 12 สิงหามหาราชินี ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
14 โครงการจัดงานท าบุญตักบาตรในวันส าคัญทางศาสนา รัฐพิธีหรืองานประจ าปี 

ของท้องถิ่น 
4,300 

15 โครงการการจัดงานประเพณีชักพระ 100,000 
16 โครงการจัดงานประเพณีข้ึนปีใหม่ 6,500 
17 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 84,119 
18 โครงการจัดงานลอยกระทง 231,639 
19 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 124,492 
20 โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจ าปีงบประมาณ 2559 5,000 
21 โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจ าปี 2559 15,000 
22 โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจ าปี 2559 7,000 
23 โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ า ประจ าปี 2559 20,000 
24 โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 11,726 

  
 

 



 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

25 โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา 112,512 
26 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชนต าบลชะมาย ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
27 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
28 โครงการรั้วสดใสห่างไกลยาเสพติด ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
29 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (สภาเด็ก) 32,010 
30 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์  

และผู้ด้อยโอกาส 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

31 โครงการครอบครัวสุขสันต์สานฝันสู่ชุมชน ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
32 โครงการคลินิกหนูน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลชะมาย ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
33 อุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8  

หมู่ละ 7,500 บาท 
58,704 

34 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 14,920 
35 โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 363,300 
36 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 281,000 
37 โครงการตรวจแนะน าผู้ประกอบการเชิงรุก ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
38 โครงการอบรมผู้ประกอบการ ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
39 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกายในร่มและกลางแจ้ง 98,800 

 รวมงบประมาณ 3,062,949 
เงินอุดหนุน 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีท้ังสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ 
 
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณที่

ด าเนินการ 
1. สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเขตเทศบาล 2,090,494.78 
2. สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล 4,064,000 
3. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจและการฝึกอาชีพ 97,500 
 รวมงบประมาณ 6,251,994.78 

 
  



 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลชะมาย สนับสนุน

งบประมาณเพ่ือด าเนินกิจการด้านส่ง เสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ขยายโอกาส  
ให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ โดยด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีท้ังสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับประชาชน 19,600 
2 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรช่างมุงหลังคา 20,000 
3 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 29,626 
4 โครงการเศรษฐกิจชุมชน (เงินทุนเศรษฐกิจ) ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
 รวมงบประมาณ 69,226 

 

  



 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนางบประมาณการติดตามประเมินผลเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและ
ประสิทธิภาพในการท างาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ  
ทักษะและทัศนคติให้มีจิตส านึกที่ดี สามารถให้บริการอ านวยความสะดวก สนองความต้องการของประชาชน
ได้ โดยด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีท้ังสิ้น21 โครงการ ได้แก่ 
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณที่

ด าเนินการ 
1 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติราชการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพและการ 

มีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณของเทศบาล 
ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมืองเทศบาลต าบลชะมายเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย 

97,344 

3 โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดท าแผนพัฒนาและการติดตามประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย 

121,629 

4 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลชะมาย ประจ าปี 2559 

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่
การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ 

18,900 

6 โครงการจัดตั้งเครือข่ายจิตอาสาพัฒนา ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
7 โครงการประมวลจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13,444 
8 โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
9 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน 59,274 

10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลต าบลชะมาย 1,728,000 
11 โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท.ระดับอ าเภอ 

อ าเภอทุ่งสง ประจ าปี 2559 
 

20,000 

12 โครงการด าเนินรายการวิทยุชุมชน 18,000 
13 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว๊บไซต์ 7,000 
14 โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจ าชุมชน/หมู่บ้านต าบลชะมาย ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
15 โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงานของหน่วยงานต่างๆภายในเทศบาล  

 1. ส านักปลัดเทศบาล  
   - เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (งานกิจการสภา) 16,000 
   - เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี (งานกิจการสภา) 17,000 
   - เครื่องส ารองไฟขนาด 800VA 3,100 
 2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 
 

 - เครื่องเลื่อยยนต์ 37,500 



 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

  - แผงกั้นจราจร จ านวน 10 แผง 20,000 
  - กระจกโค้งส่องทาง จ านวน 10 ชุด 65,000 
 3. งานการศึกษา  
 - โต๊ะและเก้าอ้ีนักเรียน 6 ที่นั่ง จ านวน 37 ชุด  146,150 
 4. งานพัฒนาชุมชน  
 - เก้าอ้ีนั่งผลิตจากพลาสติก จ านวน 100 ตัว 24,500 
   - โต๊ะขาพับอเนกประสงค์หน้าขาว จ านวน 12 ตัว   24,960 
  5. กองคลัง  
  - โต๊ะและเก้าอ้ีท างาน ระดับ 1-2 จ านวน 2 ชุด 3,700 
   - ครุภัณฑ์ส ารวจลูกล้อวัดระยะของช่าง แบบดิจิตอลจ านวน 1 ตัว 8,000 
 6. กองช่าง  
   - โต๊ะเหล็กและเก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ชุด 16,760 
   - เครื่องตัดหญ้าจ านวน 2  เครื่อง 19,000 
  - เครื่องพ่นยาแบบใช้แบตเตอร์รี่ จ านวน 1 เครื่อง 2,700 
 7. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   - โต๊ะและเก้าอ้ีท างานระดับ 3-6 จ านวน 1 ชุด 4,900 
   - รถจักรยานยนต์ชนิดพ่วงข้าง จ านวน 1 คัน 52,000 
 - เครื่องพ่นหมอกควันจ านวน 1 เครื่อง 56,000 
 -ถังขยะพลาสติก จ านวน 200 ใบ 249,000 
 8. กองวิชาการและแผนงาน  
   - โต๊ะและเก้าอ้ีท างาน ระดับ 3-6 จ านวน 1 ชุด 4,900 

16  กิจกรรมที่ 1 วัสดุเครื่องดับเพลิง 17,240 
17 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
18 โครงการสร้างความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
19 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิงงานของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 648,000 
20 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านเขากลาย) 222,000 
21 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านวังหีบ) 198,000 
 รวมงบประมาณ 3,940,001 

 

  



 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาลต าบลชะมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์  
การจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลต าบลชะมาย ให้ดียิ่งขึ้น  
โดยด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีท้ังสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 โครงการ LA21 สู่ท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
2 โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
3 โครงการเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
4 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกคัดแยกขยะจากต้นทาง ด าเนินการโดยไม่ใช้งบฯ 
 รวมงบประมาณ ด าเนินการไม่ใช้งบฯ 

 

  



 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการ  มีทั้งสิ้น 2 โครงการ ได้แก่ 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณที่

ด าเนินการ 
1 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 173,889 
2 โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาจัดเก็บรายได้ ประจ าปี 2559 7,056 
 รวมงบประมาณ 180,945 

 


