
 

ผลการด านินงาน 

 ทศบาลต าบลชะมาย เดຌด านินครงการประจ าปงบประมาณ โ55่ ฿นขตพืๅนทีไ ดยเดຌรับความ
รวมมือการสงสริมละสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ ละภาคอกชน฿นพืๅนทีไ จนครงการตางโ  

ประสบผลส ารใจดຌวยดี กอ฿หຌกิดประยชน์กประชาชนทัๅง฿นพืๅนทีไละพืๅนทีไ฿กลຌคียง ดยมีผลการด านินงาน
ทีไส าคัญดังนีๅ 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาครงสรຌางพืๅนฐาน การจราจร ละผงัมอืงรวม 
         ป็นการพัฒนาซึไงครอบคลุมกิจกรรมทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนาทางศักยภาพละพัฒนาทางกายภาพ 
การปรับปรุงพืๅนทีไ  ละการกอสรຌางสาธารณูปการ อันป็นการสงสริมความสะดวก฿นการอยูอาศัย  
ละการประกอบอาชีพ การปรับปรุงละพัฒนาระบบสาธารณูปภคตางโ ฿นขตต าบลชะมาย ฿หຌประชาชน
เดຌรับการบริการขัๅนพืๅนฐานทีไพียงพอตอความตຌองการของประชาชน ดังนีๅ 
ครงการทีได านินการ  มีทัๅงสิๅน แ5 ครงการ เดຌก 
 

ล าดับทีไ ครงการ/กจิกรรม จ านวนงบประมาณทีไ
ด านนิการ 

แ ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสายนาค าทวด ซอย ๆ 5เเุเเเ 

2 ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสายซอยมัสยิด ไใุ่เเเ 

3 ครงการกอสรຌางถนนสายหนองหวຌา ซอย โ หมูทีไ แ โแเุเเเ 

แแ4 ครงการกอสรຌางถนนสายนาฝด-ถนนตลาดกษตร หมูทีไ โ โแ5ุเเเ 

5 ครงการกอสรຌางถนนสายบຌานนายอรุณ ศักดิ์สูง–บຌานนายพันธ์ุ ภักดีชน หมูทีไ ไ ไไุ่เเเ 

6 ครงการกอสรຌางถนนสายหนຌาศาลาอนกประสงค์-บຌานนายสมกียรติ หมูทีไ ไ ใๆโุเเเ 

7 ครงการปรับปรุงถนนสายขากลาย-หຌวยขัน หมูทีไ ใ แุโใๆุเเเ 

8 ครงการปรับปรุงถนนสายคลองขีไปล หมูทีไ ็ แุ็ๆ5ุเเเ 

9 ครงการปรับปรุงถนนสายนาฝด หมูทีไ ่ แุไๆใุเเเ 

10 ครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางสายตຌนค-วังหีบ โ ิหมู 5 ต าบลชะมายี แุเ่ไุเเเ 

11 ครงการกอสรຌางรางระบายนๅ าริมถนนสายกรุงสง หมูทีไ โ แุไๆเุเเเ 

12 ครงการวางทอระบายนๅ า คสล.ริมถนนสายหนองหรียง-วัดจอดิหมู ๆ ต าบลชะมายี แไ็ุเเเ 

13 ครงการวางทอระบายนๅ าถนนทุงสง-นาบอน ิถนนสายคลองขีไปล-ล าหมือง
สาธารณะี หมูทีไ ็ 

แุโเเุเเเ 

14 ครงการกอสรຌางทางดิน คสล.ริมคลองทาลา หมูทีไ โุใ โ5ใุเเเ 

15 ครงการวางทอระบายนๅ า คสล.รูปตัววี ถนนสายถาวร ซอย โ หมูทีไ ่ 5เโุ5เเ 

 รวมงบประมาณ แแ,283,500 

 

  



 

ภาพตวัอยางครงการตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาครงสรຌางพืๅนฐานการจราจรละผงัมอืงรวม 

ครงการทีได านนิการลຌวสรใจ 

แ. ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสายซอยมัสยิด งบประมาณทีได านินการ  ไใุ่เเเ.-บาท 

    

2. ครงการกอสรຌางถนนสายหนองหวຌา ซอย โ หมูทีไ แ งบประมาณทีได านินการ  โแเุเเเ.-บาท 

    

3. ครงการกอสรຌางถนนสายนาฝด-ถนนตลาดกษตร หมูทีไ โ งบประมาณทีได านินการ  โแ5ุเเเ.-บาท 

    

 

 

 



 

ไ. ครงการปรับปรุงถนนสายขากลาย-หຌวยขัน หมูทีไ ใ งบประมาณทีได านินการ  แุโใๆุเเเ.-บาท 

             

      

 

5. ครงการกอสรຌางถนนสายบຌานนายอรุณ ศักดิ์สูง–บຌานนายพันธุ์ ภักดีชน หมูทีไ ไ งบประมาณทีได านินการ  
ไไุ่เเเ.-บาท 

    

 

 

 

 



 

ๆ. ครงการปรับปรุงถนนสายนาฝด หมูทีไ ่ งบประมาณทีได านินการ   แุไๆใุเเเ.-บาท 

    

7. ครงการปรับปรุงถนนสายคลองขีไปล หมูทีไ ็ งบประมาณทีได านินการ  แุ็ๆ5ุเเเ.-บาท 

     

่. ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสายนาค าทวด ซอย ๆ หมูทีไ ๆ งบประมาณทีได านินการ  5เเุเเเ.-บาท 

     

 

 

 

 



 

้. ครงการวางทอระบายนๅ า คสล.รูปตัววี ถนนสายถาวร ซอย โ หมูทีไ ่ งบประมาณทีได านินการ  
5เโุ5เเ.-บาท 

    

 

แเ. ครงการกอสรຌางรางระบายนๅ าริมถนนสายกรุงสง หมูทีไ โ งบประมาณทีได านินการ  แุไๆเุเเเ.-บาท 

    

แแ. ครงการวางทอระบายนๅ าถนนสายทุงสง-นาบอน ิถนนสายคลองขีไปล-ล าหมืองสาธารณะี หมูทีไ ็ 
งบประมาณทีได านินการ  แุโเเุเเเ.-บาท 

    

 

 

 



 

 
โ. ยทุธศาสตร์การพฒันาคนละสงัคม  

          สรຌางคน฿หຌมี คุณธรรม จริยธรรม การมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนการสงสริมการมีวินัย พัฒนาคน
ละสังคม฿หຌหางเกลยาสพติดทุกหมูบຌาน/ชุมชน รวมทัๅงการรณรงค์฿หຌความรูຌกีไยวกับยาสพติดละการปງองกัน 
ละพัฒนาหมูบຌาน/ชุมชน ฿หຌขຌมขใงอาชนะยาสพติดอยางยัไงยืน สนับสนุนดຌานการศึกษา ละภชนาการ 
กรงรียน฿นขตทศบาลต าบลชะมาย ยด านินการลຌวสรใจ฿นปงบประมาณ โ55่ ดังนีๅ 

 
ครงการทีได านินการลຌวสรใจมีทัๅงสิๅน ไเ ครงการ เดຌก 
 

ล าดับทีไ ครงการ/กจิกรรม จ านวนงบประมาณทีไ
ด านนิการ 

แ ครงการหຌองสมุดมีชีวิต โเุเเเ 

2 ครงการาขຌาคายพักรมรียนรูຌทักษะภาษาอังกฤษ ด านินการดยเม฿ชຌงบฯ 

3 ครงการจัดท าผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลต าบลชะมาย ด านินการดยเม฿ชຌงบฯ 

4 ครงการนิทศภาย฿นศูนย์ดใกลใกทศบาลต าบลชะมาย ด านินการดยเม฿ชຌงบฯ 

5 ครงการปฐมนิทศศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลต าบลชะมาย ไุไ5เ 

6 ครงการครงการสนับสนุนคา฿ชຌจายการบริหารสถานศึกษากศูนย์พัฒนาดใก
ลใกทศบาลต าบลชะมาย 

็ุ้่เเเ 

7 ครงการอาหารสริมนม฿หຌกับรงรียน฿นขตทศบาลละศูนย์พัฒนาดใกลใก แุแ็ๆุเเเ 

8 ครงการจຌางหมาท าอาหารนักรียนิอาหารกลางวันกนักรียนี แุ่5็ุแเ่ 

9 ครงการขຌาคายดใกละยาวชนทางศาสนา ิมัสยิดบารอกัสี 5ุ่็เเ 

10 ครงการวันทศบาล โไ มษายน โเุใ็ๆ 

11 ครงการจัดงานเหวຌครู ด านินการดยเม฿ชຌงบฯ 

12 ครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับดใกทศบาลต าบลชะมาย ด านินการดยเม฿ชຌงบฯ 

13 ครงการกิจกรรม วันทีไ 5 ธันวามหาราช ใแุ้โเ 

14 ครงการกิจกรรม วันทีไ แโ สิงหามหาราชินี ใุ่ๆ่เ 

15 ครงการจัดงานท าบุญตักบาตร฿นวันส าคัญทางศาสนารัฐพิธีหรืองานประจ าป
ของทຌองถิไน 

11ุใ5เ 

16 ครงการจัดงานวันส าคัญทางศาสนาหรืองานรัฐพิธีอืไนโ ใุๆเเ 

17 ครงการจัดงานประพณีชักพระ แเเุเเเ 

18 ครงการจัดงานประพณีวันขึๅนป฿หม แโุ่5โ 

19 ครงการจัดงานประพณีสงกรานต์ แโโุโแแ 

20 ครงการจัดงานวันลอยกระทง โ็เุ้ใแ 

21 ครงการจัดงานวันดใกหงชาติ แุ้้้5โ 

22 ครงการพานຌองเปวัดศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลต าบลชะมาย ด านินการดยเม฿ชຌงบฯ 

23 ครงการงานประพณีมาฆบูชาหผຌาขึๅนธาตุ ประจ าปงบประมาณ โ55่ 5ุเเเ 

24 ครงการจัดงานประพณีดือนสิบ ประจ าป โ55่ แ5ุเเเ 



 

ล าดับทีไ ครงการ/กจิกรรม จ านวนงบประมาณทีไ
ด านนิการ 

25 ครงการงานประพณีทิๅงกระจากิวันสารทจีนี ประจ าป โ55่ 5เุเเเ 

26 ครงการถวายทียนพรรษาละผຌาอาบนๅ าฝน ประจ าป โ55่ โเุเเเ 

27 ครงการสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ผูຌสูงอายุ คนพิการ ผูຌปຆวยอดส์ 
ละผูຌดຌอยอกาส 

ใไุ5เเ 

28 ครงการสงสริมอุปกรณ์ส าหรับดใกเดຌลน฿นสวนสาธารณะ ๆโุแๆเ 

29 ครงการทศบาลพบประชาชนพืไอบริการละพัฒนา แ้ใุเเเ 

ใเ ครงการปງองกันปัญหายาสพติด฿นชุมชน โุใเไ 

ใแ ครงการสงสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตดใกละยาวชน โแุ็่ๆ 

ใโ ครงการคลินิกหนูนຌอยศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลต าบลชะมาย ด านินการดยเม฿ชຌงบฯ 

ใใ ครงการรักษ์สุขภาพศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลต าบลชะมาย ด านินการดยเม฿ชຌงบฯ 

ใไ ครงการ฿หຌบริการทางสังคมดຌานการพทย์ฉุกฉิน ่ๆุไ5เ 

ใ5 ครงการรณรงค์ปງองกันรคพิษสุนัขบຌาละสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนม ็ุ5้เ 

ใๆ ครงการขงขันกีฬานักรียนยาวชนละประชาชน แๆๆุ็็เ 

ใ็ ครงการกอสรຌางสถานทีไออกก าลังกายพรຌอมจัดซืๅออุปกรณ์การออกก าลังกาย฿น
รมละกลางจຌงิจัดซืๅอวัสดุ/ครุภัณฑ์กีฬาี 

แๆโุ5เเ 
ิบิกตัดปี 

ใ่ ครงการสงสริมการรียนรูຌของรงรียน 
 - รงรียนวัดขากลาย ๆเเุเเเ.-บาท 
 - รงรียนวัดวังหีบ ไ5ุเเเ.-บาท 
 - รงรียนบຌานหนองหวຌา ่เุเเเ.-บาท 

แ่5ุเเเ 

ใ้ ครงการสงสริมสภาดใกละยาวชนต าบลชะมาย ด านินการดยเม฿ชຌงบฯ 

ไเ ครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณะสุขประจ าหมูบຌาน แุ่โ้เ 

 รวมงบประมาณ 5,756,480 

 

งนิอุดหนนุ 

ครงการทีได านินการลຌวสรใจมีทัๅงสิๅน โ ครงการ เดຌก 
 

ล าดับทีไ ครงการ/กจิกรรม จ านวนงบประมาณทีไ
ด านนิการ 

แ. ครงการกຌเขปัญหายาสพติด฿นระบบสมัคร฿จละการฝຄกอาชีพ ้ๆุเเเ 

โ. ครงการติดตัๅงกลຌองวงจรปຂด ิCCTVี ้เเุเเเ 

 รวมงบประมาณ ้้ๆุเเเ 

 

 



 

ภาพตวัอยางครงการตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนละสงัคม 

1. ครงการจัดท าผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลต าบลชะมาย ิด านินการดยเม฿ชຌ
งบประมาณี 

    

      

โ. ครงการนิทศภาย฿นศูนย์ดใกลใกทศบาลต าบลชะมาย ิด านินการดยเม฿ชຌงบประมาณี 

    

 

 

 

 



 

ใ. ครงการปฐมนิทศ฿นศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลต าบลชะมาย งบประมาณทีได านินการ ไุไ5เ.-บาท 

    

 

ไ. ครงการอาหารสริมนม฿หຌกับรงรียน฿นขตทศบาลละศูนย์พัฒนาดใกลใก งบประมาณทีได านินการ 
แุแ็ๆุเเเ.-บาท 

    

 

 



 

5. ครงการจຌางหมาท าอาหารนักรียนิอาหารกลางวันกนักรียนี งบประมาณทีได านินการ แุ่5็ุแเ่.-

บาท 

    

 

ๆ. ครงการขຌาคายดใกละยาวชนทางศาสนา ิมัสยิดบารอกัสี งบประมาณทีได านินการ 5ุ่็เเ.-บาท  

    

 

 

 

 



 

็. ครงการวันทศบาล โไ มษายน งบประมาณทีได านินการ  โเุใ็ๆ.-บาท 

    

 

8. ครงการจัดงานวันเหวຌครู ิด านินการดยเม฿ชຌงบประมาณี 

    

    

 

 

 

 

 



 

้. ครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับดใกทศบาลต าบลชะมาย ิด านินการดยเม฿ชຌงบประมาณี 

     

    

แเ. ครงการกิจกรรมวันทีไ 5 ธันวามหาราช งบประมาณทีได านินการ ใแุ้โเ.-บาท 

    

 



 

แแ. ครงการกิจกรรม วันทีไ แโ สิงหามหาราชินี งบประมาณทีได านินการ ใุ่ๆ่เ.-บาท 

   

 

12. ครงการจัดงานวันส าคัญทางศาสนาหรืองานรัฐพิธีอืไนโ ิวันทຌองถิไนเทยี งบประมาณทีได านินการ 
ใุๆเเ.-บาท 

    

 

 

 



 

แใ. ครงการจัดงานท าบุญตักบาตร฿นวันส าคัญทางศาสนารัฐพิธีหรืองานประจ าปของทຌองถิไน งบประมาณทีไ
ด านินการ แแุใ5เ.-บาท 

    

 

แไ. ครงการรณรงค์ปງองกันรคพิษสุนัขบຌาละสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนม งบประมาณทีได านินการ  ็ุ5้เ.-บาท 

 

 

 



 

แ5. ครงการจัดงานวันดใกหงชาติ งบประมาณทีได านินการ แุ้้้5โ.-บาท 

    

 

แๆ. ครงการทศบาลพบประชาชนพืไอบริการละพัฒนา งบประมาณทีได านินการ  แ้ใุเเเ.-บาท 

     

     



 

17. ครงการพานຌองเปวัดศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลต าบลชะมาย ิด านินการดยเม฿ชຌงบประมาณี 

     

 

แ่. ครงการจัดงานวันลอยกระทง งบประมาณทีได านินการ โ็เุ้ใแ.-บาท 

       

       

 



 

แ้. ครงการสงสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตดใกละยาชน งบประมาณทีได านินการ โแุ็่ๆ.-บาท 

    

    

โเ. ครงการถวานทียนพรรษาละผຌาอาบนๅ าฝน ประจ าป โ55่ งบประมาณทีได านินการ โเุเเเ.-บาท 

    

    



 

โแ. ครงการคลินิกหนูนຌอยศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลต าบลชะมาย ิด านินการดยเม฿ชຌงบประมาณี 

      

    

โโ. ครงการขงขันกีฬานักรียนยาวชนละประชาชน งบประมาณทีได านินการ แๆๆุ็็เ.-บาท 

     

 



 

โใ. ครืไองลในส าหรับดใก งบประมาณทีได านินการ ๆโุแๆเ.-บาท 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศรษฐกิจละกຌเขปัญหาความยากจน 

สงสริมการประกอบอาชีพละการรวมกลุมอาชีพของประชาชน฿นขตทศบาลต าบลชะมาย สนับสนุน
งบประมาณพืไอด านินกิจการดຌานสงสริมศรษฐกิจละกຌเขปัญหาความยากจน ขยายอกาส฿หຌประชาชน  

ทุกกลุมอาชีพ ดยด านินการลຌวสรใจ฿นปงบประมาณ โ55่ ดังนีๅ 

ครงการทีได านินการลຌวสรใจมีทัๅงสิๅน ็ ครงการ เดຌก 
 

ล าดับทีไ ครงการ/กจิกรรม จ านวนงบประมาณทีไ
ด านนิการ 

แ ครงการสงสริมศรษฐกิจพอพียง โุ้เ็5 

โ ครงการศรษฐกิจชุมชน ิงินทุนศรษฐกิจี ด านินการดยเม฿ชຌงบฯ 

ใ ครงการสงสริมละฝຄกอาชีพ฿หຌประชาชน  แไุ่5เ 

ไ ครงการประกอบอาชีพท านๅ าส ารองพืไอสุขภาพ ใเุเเเ 

5 ครงการสงสริมการมีรายเดຌของกลุมพัฒนาสตรีทศบาลต าบลชะมาย 5เุเเเ 

ๆ ครงการพทย์ผนเทยประจ าป โ55่ โุ้็เเ 

็ ครงการจัดซืๅอครืไองมือละวัสดุอุปกรณ์พืไอประกอบการกษตร 5เุเเเ 

 รวมงบประมาณ โเใุๆโ5 

 

ภาพตวัอยางครงการตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาศรษฐกจิละกຌเขปัญหาความยากจน 

แ. ครงการพทย์ผนเทยประจ าป โ55่ งบประมาณทีได านินการ โุ้็เเ.-บาท      

        

 

 

 

 



 

2. ครงการสงสริมศรษฐกิจพอพียง งบประมาณทีได านินการ  โุ้เ็5.-บาท 

           

           

ใ. ครงการสงสริมละฝຄกอาชีพ฿หຌประชาชน ิสอนการลีๅยงปลาดุก฿นบอพลาสติกี  งบประมาณทีได านินการ 

แไุ่5เ.-บาท 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

ไ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการบริหารละการจัดการองค์กร  

฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นการจัดท าผนพัฒนางบประมาณการติดตามประมินผลพืไอ฿หຌกิดความปรง฿สละ
ประสิทธิภาพ฿นการท างาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากร฿นหนวยงาน ทัๅงดຌานความรูຌ ความสามารถ  
ทักษะละทัศนคติ฿หຌมีจิตส านึกทีไดี สามารถ฿หຌบริการอ านวยความสะดวก สนองความตຌองการของประชาชน
เดຌ ดยด านินการลຌวสรใจ฿นปงบประมาณ โ55่ ดังนีๅ 

ครงการทีได านินการลຌวสรใจมีทัๅงสิๅน โแ ครงการ เดຌก 
 

ล าดับทีไ ครงการ/กจิกรรม จ านวนงบประมาณทีไ
ด านนิการ 

แ ครงการจัดท าวทีประชาคมพืไอจัดท าผนพัฒนาทศบาลต าบลชะมาย ุ้้้5่.55 

โ ครงการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาล ด านินการดยเม฿ชຌงบฯ 

ใ ครงการประมินผลความพึงพอ฿จของประชาชนตอการด านินงานของทศบาล
ต าบลชะมาย ประจ าป โ55็ 

55ุเเเ 

ไ ครงการสงสริมละสนับสนุนการจัดท าผนชุมชนพืไอขับคลืไอนผนชุมชนสู
การพัฒนาทຌองถิไนละจังหวัดบบบูรณาการ 

5ุ้แ็ 

5 ครงการติดตามประมินผลตามหลักกณฑ์การบริหารจัดการทีไดี ด านินการดยเม฿ชຌงบฯ 

ๆ ครงการประมวลจริยธรรมขຌาราชการละลูกจຌางขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน โโุเไเ 

7 ครงการอบรมกฎหมายบืๅองตຌน 48ุ065 

8 ครงการปງองกันละลดอุบัติหตุบนถนน ไแุๆเเ 

9 ครงการพิไมประสิทธิภาพสถานีขนสงผูຌดยสารทศบาลต าบลชะมาย แุ็โุ่เเเ 

10 ครงการสนับสนุนศูนย์ขຌอมูลขาวสาร โ5ุเเเ 

11 ครงการด านินรายการวิทยุชุมชน แ5ุเเเ 

12 ครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสืไอสารละประชาสัมพันธ์พืไอสรຌาง
ภาพลักษณ์ทีไดีกทศบาล 

ด านินการรวมกับวที
ประชาคม 

13 ครงการผยพรประชาสัมพันธ์ทางวຍบเซต์ ็ุเเเ 

14 ครงการจดัหาวสัดุละครภุณัฑส์ านักงานของหนวยงานตางโภาย฿นทศบาล  

 แ. ส านักปลดัทศบาล  

   - ครืไองถายอกสาร ุ้่เเเ 

   - ครุภัณฑ์ส านักงาน ิผຌามานพรຌอมอุปกรณ์ี แไๆุเเเ 

   - ครุภัณฑ์ฆษณาละผยพร กลຌองถายภาพนิไงระบบดิจิตอล ไุ้5เ 

   - ปรับปรุงหຌองประชุมสภาฯ ๆ่เุเเเ 
ิบิกตัดปี 

 โ. กองชาง  

  - ครืไองพิมพ์ Multifuntion ชนิดลซอร์/ชนิด LED ส ี แุ่เเเ 



 

ล าดับทีไ ครงการ/กจิกรรม จ านวนงบประมาณทีไ
ด านนิการ 

  ใ. กองสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม  

   - ครุภัณฑ์ส านักงานตูຌหลใกบานลืไอน ใุไ5เ 

  ใ. กองสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม  

   - ครุภัณฑ์ส านักงานตูຌหลใกบานลืไอน  

 ไ. กองคลงั  

   - ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ส าหรับงานประมวลผลบบทีไ แ พืไอ฿ชຌ฿นการจัดท า
ผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สิน LTEX ใเเเ 

  โโุเเเ 

   - ครืไองส ารองเฟ โุเเเ 

  5. กองวชิาการละผนงาน  

   - ครุภัณฑ์ฆษณาละผยพร กลຌองถายภาพนิไงระบบดิจิตอล ิกิน แ็ ลຌาน
พิกซลขึๅนเปี 

โุ้5เเ 

   - ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ส าหรับส านักงานติดตัๅง ณ ศูนย์ขຌอมูลขาวสารของ
ทศบาล ิงานนิติการี 

แไุ้เเ 
 

   - ครืไองส ารองเฟ โุ่เเ 

   - ตูຌหลใกบานลืไอน ใุไ5เ 

  ๆ. สถานีขนสงผูຌดยสารทศบาลต าบลชะมาย  

   - ครืไองคอมพิวตอร์ แไุ5เเ 

   - ครืไองพิมพ์ Multifuntion ชนิด ลซอร์/LED โโุ5เเ 

แ5 ครงการจัดประชุมสมาชิก อปพร. ใุเเเ 

แๆ ครงการฝຄกซຌอมผนปງองกันละบรรทาสาธารณภัยบบบูรณาการ ไโุ้เๆ 

แ็ ครงการสรຌางความรูຌ฿นการปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ด านินงานดยเม฿ชຌงบฯ 

แ่ ครงการปງองกันละบรรทาสาธารณภยัของประชาชน  

   - วัสดุครืไองดับพลิง ไไุ้เเ 

   - ครืไองรับ-สง วิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ โ5 วัตต์ โใุเเเ 

   - ครืไองรับ-สง วิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ โโุเเเ 

   - ชุดครืไองตงกายของพนักงานดับพลิง 5เุเเเ 

แ้ ครงการพิไมประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงานของงานปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 5ไเุเเเ 

โเ ครงการกอสรຌางปງายประตู ทางทຌา ส านักงานทศบาลต าบลชะมาย หมูทีไ ๆ 5ๆเุเเเ 
ิบิกตัดปี 

โแ ครงการกอสรຌางอาคารอนกประสงค์บริวณส านักงานทศบาลต าบลชะมาย หมูทีไ ๆ   ็ใโุเเเ 

 รวมงบประมาณ 5ุแโ็ุไใๆ.55 

 

 

 



 

ภาพตวัอยางครงการตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาดຌานการบรหิารละการจดัการองค์กร 

แ. ครงการจัดท าวทีประชาคมพืไอจัดท าผนพัฒนาทศบาลต าบลชะมาย งบประมาณทีได านินการ 
ุ้้้5่.55.-บาท 

    

    

 

2. ครงการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาล ิด านินการดยเม฿ชຌงบประมาณี 

 

 

 



 

3. ครงการสงสริมละสนับสนุนการจัดท าผนชุมชนพืไอขับคลืไอนผนชุมชนสูการพัฒนาทຌองถิไนละ
จังหวัดบบบูรณาการ งบประมาณทีได านินการ 5ุ้แ็.-บาท 

   

4. ครงการติดตามประมินผลตามหลักกณฑ์การบริหารการจัดการทีไดี ิด านินการดยเม฿ชຌงบประมาณี 

   

 

5. ครงการประมวลจริยธรรมขຌาราชการละลูกจຌางขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน งบประมาณทีได านินการ 
โโุเไเ.-บาท 

     

 

 



 

ๆ. ครงการอบรมกฎหมายบืๅองตຌน งบประมาณทีได านินการ ไุ่เๆ5.-บาท 

    

    

 

7. ครงการด านินรายการวิทยุ งบประมาณทีได านินการ แ5ุเเเ.-บาท 

 

 

 

 

 



 

่. ครงการผยพรประชาสัมพันธ์ทางวຍบเซต์ งบประมาณทีได านินการ ุ่เเเ.-บาท 

    

 

้. ครงการจัดหาวัสดุละครุภัณฑ์ส านักงานของหนวยงานตางโภาย฿นทศบาล  

แ. ส านักปลัดทศบาล 

- ครืไองถายอกสาร งบประมาณทีได านินการ ุ้่เเเ.-บาท 

           

- ครุภัณฑ์ส านักงาน ิผຌามานพรຌอมอุปกรณ์ี งบประมาณทีได านินการ แไๆุเเเ.-บาท 

          

 



 

โ. กองชาง 

- ครืไองพิมพ์ Multifuntion ชนิดลซอร์/ชนิด LED ส ีงบประมาณทีได านินการ  แุ่เเเ.-บาท 

 

       

 

ใ. กองสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม 

- ครุภัณฑ์ส านักงานตูຌหลใกบานลืไอน งบประมาณทีได านินการ ใุไ5เ.-บาท 

 

 

 

 

 

 



 

ไ. กองวิชาการปละผนงาน 

- ครุภัณฑ์ฆษณาละผยพร กลຌองถายภาพนิไงระบบดิจิตอล ิกิน แ็ ลຌานพิกซลขึๅนเปี งบประมาณทีไ
ด านินการ โุ้5เเ.-บาท 

 

- ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ส าหรับส านักงานติดตัๅง ณ ศูนย์ขຌอมูลขาวสารของทศบาล ิงานนิติการี งบประมาณทีไ
ด านินการ แไุ้เเ.-บาท 

 

- ครืไองส ารองเฟ งบประมาณทีได านินการ โุ่เเ.-บาท 

 

 



 

- ตูຌหลใกบานลืไอน งบประมาณทีได านินการ ใุไ5เ.-บาท 

 

 

แเ. ครงการฝຄกซຌอมผนปງองกันละบรรทาสาธารณภัยบบบูรณาการ งบประมาณทีได านินการ 42ุ้เๆ.-บาท 

   

                    

 

 



 

แแ. ครงการสรຌางความรูຌ฿นการปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ิด านินการดยเม฿ชຌงบประมาณี 

   

แโ. ครงการจัดประชุมสมาชิก อปพร. งบประมาณทีได านินการ ใุเเเ.-บาท 

 

     

13. ครงการปງองกนัละบรรทาสาธารณภยัของประชาชน 

- วัสดุครืไองดับพลิง งบประมาณทีได านินการ ไไุ้เเ.-บาท 

 

 



 

 

- ครืไองรับ-สง วิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ โ5 วัตต์ งบประมาณทีได านินการ โใุเเเ.-บาท 

 

 

- ครืไองรับ-สง วิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ งบประมาณทีได านินการ โโุเเเ.-บาท 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

- ชุดครืไองตงกายของพนักงานดับพลิง งบประมาณทีได านินการ 5เุเเเ.-บาท 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ยุทธศาสตร์ดຌานสิไงวดลຌอมละพัฒนาระบบปງองกันละกຌเขปัญหานๅ าทวม 

พัฒนาละปรับปรุงระบบปງองกันละกຌเขปัญหานๅ าทวม฿นขตทศบาลต าบลชะมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์  
การจัดการขยะมูลฝอย นๅ าสีย สงสริมละพัฒนาสิไงวดลຌอม฿นขตทศบาลต าบลชะมาย ฿หຌดียิไงขึๅน  
ดยด านินการลຌวสรใจ฿นปงบประมาณ โ55่ ดังนีๅ 

ล าดับทีไ ครงการ/กจิกรรม จ านวนงบประมาณทีไ
ด านนิการ 

แ ครงการติดตัๅงปງายชืไอ ซอยถนน สายทาง ฿นขตพืๅนทีไต าบลชะมาย โ้ใุเเเ 
ิบิกตัดปี 

โ ครงการพิไมประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด ิจຌางหมาบริการฝังกลบขยะี แุใๆุ้้โเ 

3 ครงการ LAโแ สูทองถิไนเทยนาอยูอยางยัไงยืน ๆุเ็ๆ 

4 ครงการสงสริมสิไงวดลຌอมชุมชน แ็ุ้ๆ5้ 

 รวมงบประมาณ แุ่ไุ่ๆ55 

 

ภาพตวัอยางครงการตามยุทธศาสตรด์ຌานสิไงวดลຌอมละพัฒนาระบบปງองกนัละกຌเขปญัหานๅ าทวม 

แ. ครงการ LAโแ สูทองถิไนเทยนาอยูอยางยัไงยืน งบประมาณทีได านินการ  ๆุเ็ๆ.-บาท 

    

    

 

 



 

 

2. ครงการสงสริมสิไงวดลຌอมชุมชน งบประมาณทีได านินการ  แ็ุ้ๆ5้.-บาท 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ๆ. ยุทธศาสตร์ดຌานการงินการคลัง ดยด านินการ฿หຌลຌวสรใจ฿นปงบประมาณ โ55่ ดังนีๅ 

ครงการทีได านินการ  มีทัๅงสิๅน โ ครงการ เดຌก 
 

ล าดับ
ทีไ 

ครงการ/กจิกรรม จ านวนงบประมาณทีไ
ด านนิการ 

แ ครงการจัดท าผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สิน โโใุ็เเ 

โ ครงการประชาสัมพันธ์ละการสรຌางรงจูง฿จ฿นการช าระภาษี ใ,ๆเเ 

 รวมงบประมาณ โโ็,ใเเ.เเ 

 

ภาพตวัอยางครงการตามยุทธศาสตรด์ຌานการงนิการคลงั 

แ. ครงการจัดท าผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สิน งบประมาณทีได านินการ โโใุ็เเ.-บาท 

    

 

 

 

 



 

โ. ครงการประชาสัมพันธ์ละการสรຌางรงจูง฿จ฿นการช าระภาษีละ฿หຌความรูຌดຌานภาษีทຌองถิไน งบประมาณ
ทีได านินการ ใ,ๆเเ.เเ.-บาท 

    

 

 

 


