
ตามยุทธศาสตร์
เทศบาลตำบลชะมาย

ผลการดำเนินงาน

15รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำป ี2562
เทศบาลตำบลชะมาย



 เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางศักยภาพ และพัฒนาทางกายภาพ การปรับปรุง 
พ้ืนที่ และการก่อสร้างสาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัย และการประกอบอาชีพ การปรับปรุง 
และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในเขตตำบลชะมายอย่างทั่วถึง เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพ้ืนฐานที่เพียงพอ 

ต่อความต้องการของประชาชน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การจราจร และผังเมืองรวม 

ยุทธศาสตร์ที่
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ผลงานยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการ งบประมาณ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ป.สามารถ เอ่ียมวงศ์ หมู่ท่ี 3 154,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ว.อรุณภัณฑ์ หมู่ท่ี 2 297,000 (กันเงิน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเขากลาย ซอย 2 หมู่ท่ี 3 254,000 (กันเงิน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายตาลาภ หมู่ท่ี 5 295,000 (กันเงิน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายท่าหลวง ซอย 1 หมู่ท่ี 2 325,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวด ซอย 12 หมู่ท่ี  6 419,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวด ซอย 6 หมู่ท่ี  6 428,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายเจิม กลิ่นดี หมู่ท่ี 5 130,000 (กันเงิน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนิคม ทองขำ หมู่ท่ี  7 199,000 (กันเงิน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเมียด หมู่ท่ี 4 187,000 (กันเงิน)
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสว่าง จริตงาม หมู่ท่ี 3 171,000 (กันเงิน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายประดิษฐ์เงิน ซอย 1 หมู่ท่ี 1 131,000 (กันเงิน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองหว้า ซอย 2 หมู่ท่ี 1 253,000 (กันเงิน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยขัน ซอย 2/1 หมู่ท่ี 4 184,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยขัน ซอย 2/2 หมู่ท่ี 4 339,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณบ้านนายรำคาญ  หมู่ท่ี 4 332,000 (กันเงิน)
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายคลองขี่เปล - บ้านนายเสวียน หมู่ท่ี 7 490,000 (กันเงิน)
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านคลองขี่เปล (บ้านนายณรงค์ - เหมืองสาธารณะ) หมู่ท่ี 7 522,000 (กันเงิน)
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายหนองเหรียง - คลองจัง (สี่แยกนาคำทวด - หมู่บ้านไพรบุญ) หมู่ท่ี 6 942,000 (กันเงิน)
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายอัจฉิมา หมู่ท่ี 7 298,000 (กันเงิน)
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณมัสยิด หมู่ท่ี 8 362,000 (กันเงิน)
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณหมู่บ้านสวนพฤกษา หมู่ท่ี 6 362,000 (กันเงิน)
โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณถนนเอเชีย - คลองนา หมู่ท่ี 3 348,000 (กันเงิน)
โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณสะพานวัดเขากลาย หมู่ท่ี 3 483,000 (กันเงิน)
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete และก่อสร้างระบบระบายน้ำสายหมู่บ้านถาวร หมู่ท่ี 8 206,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายขนส่ง ซอย 3 หมู่ท่ี 1 478,000
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเอ่ียม ศักด์ิสูง - ถนนโลจิสติก หมู่ท่ี 2 121,000 (กันเงิน)
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete และก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายโรงแรมเจเอส หมู่ท่ี 2 426,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเขาตาเล่ง และซอยหมอเนียน หมู่ท่ี 8 241,500
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านทวีสุข ซอย 1 หมู่ท่ี 2 431,000 (กันเงิน)
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asplaltic Concrete สาย ป.ศิลาชัย หมู่ท่ี 4 544,000
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบพาราแอสฟัส์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.33-006 
สายทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 2-8

รวม 9,922,000

17รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำป ี2562
เทศบาลตำบลชะมาย



 สร้างคนให้มี คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการมีวินัย พัฒนาคนและสังคม 
ให้ห่างไกลยาเสพติดทุกหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน และพัฒนาหมู่บ้าน/ 

ชุมชน ให้เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน สนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย 
โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

การพัฒนาคนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่
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ผลงานยุทธศาสตร์ที่ 2
โครงการ งบประมาณ

โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 9,300
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทุ่งสง

30,000

โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย 4,436
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชะมาย

972,800

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 341,700
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

125,430

ค่าอาหารเสริม(นม) 2,240,817.86
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างสนามเด็กเล่น 99,000 (กันเงิน)
โครงการอาหารกลางวันให้นักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีท่ี 6

4,800,000

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ณ วัดวังหีบ) 2,470,000 (กันเงิน)
โครงการชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

30,700

จ้างเหมาบริการรวมถึงการจ้างเหมาบริการบุคคล ฉีดยา 
ฉีดพ่นสารเคมี กำจัดพาหะนำโรค และรายจ่ายอ่ืนๆ

98,400

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข “คนชะมาย 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า”

ดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข “ชุมชนสมองดี 
ส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีน ตามแนวทางพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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โครงการ งบประมาณ
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข “ส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กตามแนวทาง
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี”

ดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการไม่พร้อม ไม่ท้อง เข้าถึงและเข้าใจวัยรุ่น ดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

ดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 90,242
โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 475,300
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากร
กลุ่มเปราะบางของเทศบาลตำบลชะมาย

119,100

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน 
"รีสอร์ทผู้สูงอายุ" (โรงเรียนผู้สูงอายุ)

40,632

โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา 126,684
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน ดำเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน 329,950
โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 13,469
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โครงการ งบประมาณ
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 88,390
โครงการจัดงานลอยกระทง 99,200
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 99,819
โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 4,000
โครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ประจำปี 25,000
โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ 15,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี 7,000
โครงการงานประเพณีท้ิงกระจาด (วันสารทจีน) 30,000
โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา 20,000
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ 100,000
เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์)

85,000

เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพความพิการ)

2,535,200

เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ)

14,914,700

รวมงบประมาณ 30,441,269.86
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 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย สนับสนุนงบประมาณ 

เพ่ือดำเนินกิจการด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจน ขยายโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ โดยดำเนินการ 
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

การพัฒนาเศรษฐกิจ
และแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่
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ผลงานยุทธศาสตร์ที่ 3
โครงการ งบประมาณ

โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 29,432
โครงการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลชะมาย
เพื่อการศึกษาท่ีก้าวทันโลก

20,000

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฏีใหม่

19,998

รวมงบประมาณ 69,430
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