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คํานํา 
 

 การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีความสําคัญตอการพัฒนาทองถ่ินและการ
พัฒนาประเทศโดยสวนรวม  ท้ังนี้สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะสงผล
โดยตรงตอการใหบริการประชาชนและชีวิตความเปนอยูของประชาชน  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจึง
เปนแนวทางหนึ่งท่ีจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถปฏิบัติงานและใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เนื่องดวยการวางแผนเปนการกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานโดยการใชทรัพยากร  เชน  เงิน  คน  วัสดุและอุปกรณ  ท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
 
 สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
และประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548  ซ่ึงเปนระเบียบเก่ียวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินฉบับใหมไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไว  2  
ประเภท  คือ  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาซ่ึงเปนแผนระยะยาว  และแผนพัฒนาสามปซ่ึงเปนแผนแบบ
หมุนเวียน  (Rolling Plan)  ท่ีตองมีการทบทวนเปนประจําทุกป  ดังนั้นเพ่ือใหการวางแผนการใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหคุมคา  สอดคลองกับระเบียบแบบแผนท่ีบัญญัติข้ึนมาใหม  เทศบาลตําบล
ชะเมาจึงไดจัดทําแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลชะเมาข้ึน 
 
 จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลชะเมา  พ.ศ.2559-2561  ฉบับนี้      
จะเปนประโยชนตอการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใหสามารถแกปญหาและสนองตอบตอ
ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางแทจริง 
 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา 

ผูจัดทํา 
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สวนท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป  
  แผนสามป  เปนการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักการท่ีวา

ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง  และภายใตแนว

ทางการพัฒนาหนึ่งๆ  จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะตองนํามา

ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  ซ่ึงจะมี

ผลตอวัตถุประสงค  เปาหมาย  จุดมุงหมาย  การพัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศนในท่ีสุด 

 นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปเปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป

กลาวคือ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป  โดยนําโครงการ/กิจกรรม  จากแผนพัฒนาสามปในปนี้จะจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําปไปจัดทํางบประมาณ  เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ  และผาน

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับแผนพัฒนาสามป 

       

- กิจกรรมท่ี 1  -  กิจกรรมท่ี 1   -  กิจกรรมท่ี 1 

- กิจกรรมท่ี 2  -  กิจกรรมท่ี 2   -  กิจกรรมท่ี 2 

- กิจกรรมท่ี 3      -  กิจกรรมท่ี 3 

- กิจกรรมท่ี 4 

วสิยัทศัน์ทอ้งถ่ิน 

จุดมุ่งหมายการพฒันา จุดมุ่งหมายการพฒันา จุดมุ่งหมายการพฒันา 

ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา 

โครงการ โครงการ โครงการ 
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คํานิยาม  ของแผนพัฒนาสามป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 

 แผนพัฒนาสามป  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ

พัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุม

ระยะเวลาสามป  โดยมีการทบทวนปรับปรุงเปนประจําทุกป 

 ดังนั้น  โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป  โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวง

ระยะเวลาสามปนั้น  ควรมีสภาพความพรอมอยางนอย 2  ประการ  คือ 

1. มีความแนนอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการโดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ

โครงการ/กิจกรรม  รวมท้ังผลประโยชนสาธารณะท่ีจะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

 2. กิจกรรมท่ีอยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป  ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ

และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใชจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนา 
 วัตถุประสงคของแผนพัฒนาสามปมีลักษณะกวางๆ  ดังตอไปนี้ 

  1. เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  2. เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ี

ชัดเจน  และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 

  3. เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวงระยะเวลา

สามป 

  4. เปนเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับ

งบประมาณรายจายประจําป 

 

1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 หลังจากท่ีไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลวก็

จะตองถึงข้ันตอนในการแปลงแผนสูการปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ซ่ึงไดกําหนดข้ันตอนการ

จัดทําเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นําไปดําเนินการ  7  ข้ันตอน  ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1  การเตรียมการจัดทําแผน 

1) หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเขาพบผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือชี้แจง

วัตถุประสงค  ความสําคัญ  และความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินทราบ

ถึงภารกิจท่ีจะตองดําเนินการตอไป และดําเนินการเสนอโครงการการจัดทําแผนพัฒนาสามปหวงป พ.ศ. 

2559  ถึง  พ.ศ. 2561  ผานปลัดเทศบาลตําบล  ใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ  โครงการดังกลาวจะเปนการ

กําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561) 

    7 

  2) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  แจงโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหผูท่ีเก่ียวของทราบ  ไดแก

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล  

หนวยงานภายในของเทศบาลตําบล  และประชาคม 

 

 ข้ันตอนท่ี 2  การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา             

  1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  สรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนว

ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พรอมท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของ  ปญหาความตองการของ

ทองถ่ิน  รวมท้ังสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ  และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือ

นําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล 

  2) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล  จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลตําบล  ประชาคมตําบล  และสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมกันพิจาณา  โดยในการ

จัดทําแผนพัฒนาสามปในครั้งแรก  ใหเวทีการประชุมรวมกันดังกลาว  คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา  

แนวทางการพัฒนาท่ีสมควรนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพ่ือเปนกรอบในการ

พิจาณาจัดทําโครงการ/กิจกรรม  ในแผนพัฒนาสามปตอไป 

3) เม่ือไดแนวทางพัฒนาแลว  เวทีการประชุมรวมพิจารณาวามีโครงการ/กิจกรรม

อะไรบางดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือกมาใชเปน

กรอบในการพัฒนา 

  4) โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณากําหนดอาจมีจํานวนมาก  ดังนั้นในข้ันตอนนี้จะตองมี

การดําเนินการดังนี้ 

1) พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตร  หรือระหวางแนวทางการ

พัฒนา  ท่ีมาจากยุทธศาสตรการพัฒนาคนละยุทธศาสตรกัน  แตมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกัน  

จะตองกําหนดหวงเวลาดําเนินงานท่ีสอดคลองกัน   

   2) ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม/จากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถใน

การดําเนินการของชุมชนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามา

ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

   3) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือท่ีจะบรรจุลงใน

แผนพัฒนาสามปไดอยางเหมาะสมและนอกจากนั้นยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพ่ือทําแผนพัฒนาสาม

ปในชวงถัดไปดวย  เนื่องจากในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา  

อาจจะตองใชเวลาตอเนื่องนานกวาสามป  ดังนั้นเทศบาลตําบลจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทํา

โครงการ/กิจกรรมท่ีตอเนื่องไปในระยะยาวดวย  ซ่ึงอาจจะยังไมระบุไวในชวงสามปของการจัดทํา

แผนพัฒนาสามปได 

   4) เนื่องจากกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการมีความหลากหลาย  ดังนั้นในข้ันตอน

ของการพิจารณากําหนดกิจกรรมของการบริหารสวนตําบลจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังนี้  
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 งบประมาณรายรับ – รายจาย  ของเทศบาลตําบล 

 ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ ของเทศบาลตําบล 

 ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเขามารวมดําเนินการ  หรือมีภารกิจ

รับผิดชอบการดําเนินการในเรื่องนั้นๆ เม่ือดําเนินการดังกลาวขางตนแลว  จะตองแยกประเภทของ

โครงการออกอยางนอยสามประเภท คือ   

• โครงการท่ีเทศบาลตําบลดําเนินการเอง  กลาวคือมีขีดความสามารถ

ท้ังทางดานกําลังเงินกําลังคน  วัสดุอุปกรณ  และความรูทางดานการบริหารจัดการท่ีจะดําเนินการไดเอง 

• โครงการท่ีเทศบาลตําบลอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ  เพ่ือให

เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  เนื่องจากเปนงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี  แตเทศบาลตําบลไมสามารถ

หรือไมประสงคดําเนินการ  จึงมอบใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการแทนโดยตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนให

ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 

• โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน  ท้ังราชการบริหาร

สวนกลาง  สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืน  และเอกชน  อันเนื่องมาจากเปนโครงการขนาดใหญ 

หรือเปนโครงการท่ีหนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาท่ีจัดบริการสาธารณะ ดังกลาวอยูแลว  

ท้ังนี้รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซ่ึงมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรอุดหนุนอยูแลว  โดยองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะเสนอขอรับการสนับสนุนตองอยูในเง่ือนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ดังกลาว) 
 

 ข้ันตอนท่ี 3  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

  1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล  ดําเนินการสํารวจและเก็บ

รวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ซ่ึงนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป

แลวยังจะตองวิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีเลือก  ตองการขอมูลท่ีจะนํามา

วิเคราะห  แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมไดอยางถูกตอง  โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตอง

เก็บขอมูลท้ังขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอก  เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะห

จุดแข็ง จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค)  ได  เพ่ือตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนในเขต

พ้ืนท่ี  
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  2. การวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมูลประกอบดวย  4  กิจกรรมหลัก  คือ 

   1) การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา 

   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  สรุปผลการพัฒนาท่ี

ผานมาและนําเสนอท่ีประชุมซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประชาคมทองถ่ินและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินในรอบปท่ีผานมา  โดยประเมินในเชิงปริมาณและ

ในเชิงคุณภาพ 

   2) การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 

   หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปท่ีผานมาแลว  ใหท่ีประชุมตาม  

ขอ 1  รวมกันคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมท้ังสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาคม/

ชุมชน  ในหวงเวลาสามป 

   ในกรณีท่ีเห็นวายุทธศาสตรการพัฒนาใดท่ียังมิไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร

การพัฒนา  แตมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองกําหนดข้ึนใหมก็อาจกําหนดข้ึนได  แตท้ังนี้ตองแสดงให

เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงคท่ีมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน  และวิสัยทัศน

การพัฒนาทองถ่ิน (เพ่ือนําไปปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป) 

   3) การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 

   ภายใตยุทธศาสตรจะมีแนวทางการพัฒนาท่ีหลากหลาย  ซ่ึงลวนแลวแตมีความ

จําเปนในการดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาท้ังสิ้น  แตมีความสําคัญความ

จําเปนเรงดวนมากนอยแตตางกัน  ท่ีประชุมตามขอ 1  จะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญในลําดับ

หลังๆ  จะตองไมนํามาปฏิบัติ  เพราะการท่ีจะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง  ไดรับการพิจารณา

แลววาตองดําเนินการ  แตหวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปนั้น  อาจมีแนวทางท่ีจะเปนตอง

นํามาเนนการปฏิบัติ 

   วิธีการจัดลําดับความสําคัญมีหลายวิธีตั้งแตวิธีงายๆ  คือ  ประชุมตกลงกันหรือ

อาจใชวิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใชบัตรลงคะแนน  เพ่ือนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ  วิธีการ

จัดลําดับความสําคัญท่ีเปนวิทยาศาสตรอาจใชวิธี  Rating  Scale  หรือวิธี  Strategic  Graph  หรือวิธี

อ่ืนๆ  ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม 

   4) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 

   หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลวท่ีประชุมจะตัดสินใจวา  จะนําแนว

ทางการพัฒนาเหลานั้นมาดําเนินการ  แตในการตัดสินใจเลือกนั้น  ควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปได

ในทางปฏิบัติ  เพราะในการจัดลําดับความสําคัญ  อาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก  ดังนั้น

เพ่ือทบทวนและยืนยันการจัดลําดับวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริงหรือไม  จึงควรนําแนวทางการ

พัฒนามาทําการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค  (SWOT  Analysis)  อีกครั้ง 
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ข้ันตอนท่ี 4  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 

  1. หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว  ใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณา

คัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา  มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา  โดย

พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ท่ีสอดคลองกับ

แนวทางการพัฒนาในชวงสามป  โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการ

พัฒนาในชวงสามปบางครั้งเทศบาลตําบล  อาจกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา  ตั้งแต

ข้ันตอนจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลว  แตอาจนํามาปรับใหชัดเจนและสอดคลองกับสถานการณ

ในชวงสามป 

  2. ในข้ันตอนนี้  ท่ีประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรม  การพัฒนาท่ี

จะตองดําเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือก  และโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการยอยมีความหลากหลาย  ซ่ึง

ท่ีประชุมจะตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ดวย  คือ 

(1)  พิจารณากิจกรรมท่ีตองดําเนินการ  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการ

พัฒนาท่ีกําหนดอยางรอบคอบ  เพ่ือใหไดโครงการ/กิจกรรมท่ีครบถวน  ซ่ึงอาจจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรม

ท่ีองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง  โครงการ/กิจกรรมท่ีรวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืน  หรือ

โครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการ 

  (2)  พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  ควรพิจารณาท้ังภายใต

แนวทางเดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา 

(3)  พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมท้ังในดานกระบวนการดําเนินงานและใน

ดานของผลการดําเนินการ  เพ่ือบรรจุกิจกรรมในปตางๆ  ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

(4)  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 

   ก.  จากความจําเปนเรงดวน 

   ข.  ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   ค.  ความเชื่อมโยงของกิจกรรม  และระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 

 

 ข้ันตอนท่ี 5  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล   พิจาณาคัดเลือกโครงการ

ท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียดโครงการ  ในดานเปาหมาย  ผลผลิต  

ผลลัพธ  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความสําเร็จ  โดยเนนการศึกษารายละเอียด

ของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป  เพ่ือใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปไดตอไป 
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 ข้ันตอนท่ี 6  การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล  จัดทํารางแผนพัฒนา

สามป  โดยมีเคาโครงประกอบดวย  6  สวน  ดังนี้ 

   สวนท่ี  1  บทนํา 

   สวนท่ี  2  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 

   สวนท่ี  3  การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

   สวนท่ี  4  แนวทางการติดตามประเมินผล 

  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล  จัดเวทีประชาคม  ซ่ึง

ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล  ประชาคมตําบล  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือเสนอ

รางแผนพัฒนาสามป  และรับฟงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  แลวนําไปปรับแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณ

ตอไป 

  3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล  นํารางแผนพัฒนาสาม

ปท่ีปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล  เพ่ือพิจารณา 

 

 ข้ันตอนท่ี 7  การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

  1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล  เสนอรางแผนพัฒนาสามปท่ีผานการพิจารณา

ใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติและประกาศใช 

  2. เม่ือผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปแลว  ใหผูบริหารทองถ่ิน

ประกาศใชแผนพัฒนาสามปและนําไปปฏิบัติ  รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  

คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน  คณะอนุกรรมการประสาน

แผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  รวมท้ังประกาศใหประชาชนและหนวยงานท่ี

เก่ียวของไดรับทราบโดยท่ัวกัน 

 

1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหเทศบาลตําบล  ไดพิจารณาอยางรอบคอบ

ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ  ท่ีอาจมีความเชื่อมโยง  และสงผลท้ังใน

เชิงสนับสนุน  และเปนอุปสรรคตอกัน  เพ่ือใหเทศบาลตําบลนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินนอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะ

สูงสุด 

 ทรัพยากรการบริหารโดยท่ัวไป  ประกอบดวย 

1. เงิน  ท้ังเงินงบประมาณของเทศบาลตําบลเอง  และแหลงงบประมาณภายนอก  รวมท้ัง

มาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย 

2. คน  ซ่ึงหมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถ่ิน  พนักงานของเทศบาลตําบลทุกระดับ  ซ่ึงจะมี

ความแตกตาง  ความหลากหลายท้ังดานความรู  ทักษะ  และทัศนคติ  ซ่ึงเทศบาลตําบลจะตองนํา
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ศักยภาพของกําลังคนเหลานั้นมาใช  รวมท้ังตองพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให

เทศบาลตําบล  และถาพิจารณาในความหมายอยางกวาง  อาจหมายความรวมถึงประชาชนในทองถ่ินซ่ึง

จะมีสวนในการพัฒนาทองถ่ินดวย 

3. วัสดุและอุปกรณ  หมายถึงเครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมท้ังอาคารสถานท่ีท่ีจะสามารถนํามาใช

ในการบริหารจัดการทองถ่ินใหเกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณใหมีความทันสมัย

เพ่ือรองรับความกาวหนาของสังคม  โดยสวนรวมไดอยางเทาทันและใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็ม

ศักยภาพ 

4. การบริหารจัดการ  เปนสิ่งท่ีจะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรท้ังสามประการขางตนใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ  และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน  การบริหารจัดการเปนท้ังศาสตรและศิลปท่ีตอง

ศึกษาและนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
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สวนท่ี 2 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมา 
 

2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา  (อาจเปนการวิเคราะห จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  

และอุปสรรค) 

 ขอมูลปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา  ไดมาจากการจัดทํา

ประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลตําบลชะเมา  แลวนํามาผานกระบวนการวิเคราะห ประมวลสรุปออกมา

เปนขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือนําไปใชในการกําหนดวิสัยทัศน และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาตอไป สําหรับใน

สวนของเทศบาลตําบลชะเมามีขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา  ดังนี้ 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

- ถนน คสล. และถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ไมท่ัวถึง 

- ขยายเขตไฟฟา และประปาใหท่ัวถึงท้ังตําบล 

- ถนนหินคลุกมีสภาพเปนหลุมเปนบอทําใหสัญจร ไปมาไมสะดวกและลาชาและ 

- เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ 

- หอกระจายขาวในหมูบานมีไมท่ัวถึง 

- น้ําประปาในหมูบานไมสะอาดประชาชนเดือนรอนในการอุปโภคบริโภค 

- ลําคลองมีสภาพตื้นเขินในฤดูแลงมีน้ําไมเพียงพอในการประกอบอาชีพเกษตร 

2. ดานพัฒนาคนและสังคม 

- ควรสงเสริมใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส มีสิทธิเทาเทียมกับผูอ่ืน  

- สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง 

- ควรสรางลานออกกําลังกาย สนามกีฬา และเครื่องออกกําลังกายในชุมชน 

                 - มีการโจรกรรมเกิดข้ึนบอยครั้ง ควรมีอุปกรณปองกัน และเฝาระวังการกระทําผิด 

         - ควรมีกลองวงจรปดบริเวณพ้ืนท่ีชุมชนของหมูบาน 

3. ดานเศรษฐกิจ 

- สงเสริมอาชีพและพัฒนากลุมแมบาน 

4. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- ดูแลความสะอาดของทองถนน และชุมชน 

- ควรมีการบริหารจัดการการกําจัดขยะอยางถูกวิธี 

- ปรับภูมิทัศนในตําบลใหสวยงาม เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 

- ควรสงเสริมใหชุมชนมีความตระหนัก มีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
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5. ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง ไดแก 

    1. ผูบริหารใหความสําคัญและมีนโยบายในการพัฒนาอยางชัดเจน 

    2. ผูบริหารมีศักยภาพในการประสานงบประมาณการพัฒนา 

3. มีการบูรณาการการทํางานอยางตอเนื่อง 

จุดออน ไดแก 

   1. บุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

    2. งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา 

    3. เครื่องมือในการดําเนินงานไมเพียงพอในการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ 

โอกาส ไดแก 

   1. ไดรับการประสานประโยชนจากหนวยงานตนสังกัด 

    2. ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนอยางตอเนื่อง 

    3. ประชาชนมีสวนรวม และใหความรวมมือในการพัฒนา 

อุปสรรค ไดแก 

    1. ผูใชถนนในการสัญจรไปมาไมเคารพกฎจราจร และขับข่ีดวยความเร็วสูง 

    2. ถนน ประปา และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ทรุดโทรมมาก ขาดการพัฒนามา

ยาวนาน (อยูในชวงกําลังพัฒนา) 

    3. ประชาชนบางสวนขาดจิตสํานึกในการรวมมือพัฒนา  

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

  จุดแข็ง ไดแก 

    1. ผูบริหารใหความสําคัญและมีนโยบายในการพัฒนาอยางชัดเจน 

    2. ผูบริหารมีศักยภาพในการประสานงบประมาณการพัฒนา 

    3. บุคลากรมีความเขมแข็ง ปฏิบัติงาน ประสานประโยชนอยางเต็มท่ี 

    4. มีการบูรณาการการทํางานอยางตอเนื่อง 

    5. มีเครือขายการทํางานอยางชัดเจน  

    6. การคมนาคมสะดวก มีถนนสายสําคัญผาน   

จุดออน ไดแก 

   1. บุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

    2. งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา 

    3. เครื่องมือในการดําเนินงานไมเพียงพอในการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ 

    4. ประชากรมีจํานวนมาก สังคมมีความหลากหลาย ทําใหการบริหารงาน 

    คอนขางยาก 
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  โอกาส ไดแก 

   1. ไดรับการประสานประโยชนจากหนวยงานตนสังกัด 

    2. ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนอยางตอเนื่อง 

    3. ประชาชนมีสวนรวม และใหความรวมมือในการพัฒนา 

    4. ประชากรสวนใหญมีงานทํา 

    5. ภาคีเครือขาย ผูนําชุมชน องคกรชุมชน พรอมใหการสนับสนุนการ 

    ดําเนินงาน 

    7. ชุมชนเขมแข็ง 

   อุปสรรค ไดแก 

    1. ผูใชถนนในการสัญจรไปมาไมเคารพกฎจราจร และขับข่ีดวยความเร็วสูง 

    2. ถนน ประปา และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ทรุดโทรมมาก ขาดการพัฒนามา 

    ยาวนาน  

        (อยูในชวงกําลังพัฒนา) 

    3. ประชาชนบางสวนขาดจิตสํานึกในการรวมมือพัฒนา  

    4. ชุมชนยังไมมีความเขมแข็งเนื่องจากเปนสังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท 

  ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  ดานเศรษฐกิจ 

  จุดแข็ง ไดแก 

    1. ผูบริหารใหความสําคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

    2. มีสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติ 

    3. สามารถจัดเก็บรายไดเพ่ิมข้ึน 

    จุดออน ไดแก 

   1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจดานเศรษฐกิจ 

    2. ขาดงบประมาณในการสงเสริมดานเศรษฐกิจ  

  โอกาส ไดแก 

   1. เอกชนใหความรวมมือในการดําเนินการ 

     2. เสนทางคมนาคมสะดวกทําใหระบบการขนสงสินคาสะดวกรวดเร็ว 

   อุปสรรค ไดแก 

   1. ประชาชนขาดความรูความเขาใจ และความกระตือรือรนในการดําเนินการ 

    2. ขาดสถานท่ีในการดําเนินการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

    3. เนื่องจากมีหางสรรพสินคาในพ้ืนท่ีจํานวนมาก จึงเปนอุปสรรคตอการสงเสริม 

                                      เศรษฐกิจระดับชุมชน      

  ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

     จุดแข็ง ไดแก 

    1. ผูบริหารมีนโยบายท่ีชัดเจน และใหการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
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     2. ผูบริหารมีศักยภาพในการประสานการทํางาน 

    3. พ้ืนท่ีตําบลกวาง มีความหลากหลายดานสิ่งแวดลอม 

    จุดออน ไดแก 

    1. งบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ 

    2. ขาดบุคลากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 

    3. จํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ี 

    4. สภาพแวดลอมขาดการพัฒนามายาวนานทําใหทรุดโทรม ตองใช 

    งบประมาณดําเนินการสูง 

    5. ขาดการสงเสริมและใหความรูดานสิ่งแวดลอมแกบุคลากร และประชาชน 

   โอกาส ไดแก 

    1. หนวยงานอ่ืนใหการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร ในการปรับปรุงพัฒนา 

   อุปสรรค ไดแก 

1. มีจํานวนประชากรมาก พ้ืนท่ีกวาง ประชาชนมีความแตกตางทาง

เศรษฐกิจ  สังคม 

    2. ประชาชนบางสวนขาดจิตสํานึกในการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

    3. สภาพภูมิอากาศเปนอุปสรรคตอการพัฒนาพ้ืนท่ี เกิดปญหาน้ําทวมทุกป 

    4. พ้ืนท่ีสวนใหญเปนของเอกชนจึงเปนอุปสรรคตอการแกไขปญหาตางๆ 

  ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 ดานการบริหารจัดการภายในองคการ 

     จุดแข็ง ไดแก 

   1. ผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถ มีวิสัยทัศน  

    2. ผูบริหารมีนโยบายท่ีชัดเจน  

    3. มีสมาชิกสภาฯ ท่ีมีความเขมแข็ง ทํางานควบคูกับขาราชการประจํา 

    4. บุคลากรมีความสามารถ มีความพรอมในการปฏิบัติงาน 

    5. ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน 

    6. สํานักงานอยูใกลศูนยราชการระดับจังหวัด งายตอการดําเนินการ  

    7. โครงสรางขององคกรมีความชัดเจน ครอบคลุมอํานาจหนาท่ีตามภารกิจ  

    และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไดตามภารกิจท่ีไดรับเพ่ิมข้ึนหรือภารกิจ 

    ถายโอน 

    8. การประชาสัมพันธมีความตอเนื่อง กวางขวาง ทําใหองคกรมีชื่อเสียง 

    จุดออน ไดแก 

    1. งบประมาณไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ 

    2. ขาดเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะในการปฏิบัติหนาท่ี 

    3. บุคลากรบางสวนยังขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี 

    4. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหนาท่ี 
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  โอกาส ไดแก 

1. รัฐบาลและจังหวัดใหการสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินกิจการของ 

    เทศบาล 

    2. หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนใหความรวมมือในการ 

    ดําเนินการ 

  อุปสรรค ไดแก 

   1. ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอในการดําเนินโครงการจาก 

    ภาครัฐ 

    2. ความคาดหวังของผูรับบริการคอนขางสูง 

 

92.2 การประเมินประสิทธิผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงประมาณ 

 เทศบาลตําบลชะเมา  เปนเทศบาลตําบลขนาดเล็กไดรับงบประมาณไมเพียงพอในการพัฒนา

และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบระหวางงบประมาณท่ีไดรับกับจํานวน

งบประมาณท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนานั้นไมสมดุลกัน ซ่ึงในปท่ีผานมาเทศบาลตําบลชะเมาไดนํา

แผนพัฒนามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาใหกับประชาชนไดไมถึงรอยละ 50 เม่ือ

เปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีบรรจุในแผนพัฒนา 

 

ตารางเปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณ 

ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) กับจํานวนแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินงานจริง 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวน 

โครงการใน

แผนพัฒนา 

จํานวน

โครงการที่

ดําเนินการ 

รอยละ 

จํานวน

งบประมาณใน

แผนพัฒนา 

(บาท) 

จํานวน

งบประมาณที่

ดําเนินการ 

(บาท) 

รอยละ 

1.  ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน 258 42 16.28 138,472,910 17,689,000 12.77 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม 148 19 12.84 13,767,800 7,819,200 56.79 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 65 4 6.15 12,503,550 89,000 0.71 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 18 2 11.11 2,850,000 50,000 1.75 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง

การบริหารจัดการองคกรภายใตระบบ 

ธรรมาภิบาล 

48 5 10.42 2,066,000 1,344,000 65.05 

รวม 537 72 13.41 169,660,260 26,991,200 15.91 

 ในการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาปท่ีผานมาพบวาเทศบาลตําบลชะเมาไดดําเนินโครงการตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางพัฒนา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557  รายละเอียดดังนี้ 
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ลําดับ 
โครงการ 

จํานวน พ้ืนที่ 

ที่ เงินที่เบิกจาย ดําเนินการ 

1 นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน     

  1.1 โครงการยกระดับถนนสายซอยยานยาว             165,000  ม. 1 

  1.2 โครงการปรับปรุงถนนขอบคลองแผวบานทอนจากทั้ง 2 ฝง             20,700  ม. 2 

  1.3 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค           554,000  ม. 3 

  1.4 โครงการปรับปรุงถนนสายพัฒนาการขางโรงเรียนวัดปากเนตร           210,000  ม. 4 

  1.5 โครงการยกระดับถนนสายนายสวน             95,500  ม. 4 

  1.6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทางถนน คสล.           155,000  ม. 5 

  

 

สายปากเนตร-บานตนง้ิว     

  1.7 โครงการปรับปรุงถนนสายวัดลาว-หนําหยอม           187,000  ม. 6 

  1.8 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. เหมืองบางมะพราว-นานายถาวร           116,500  ม. 6 

  1.9 โครงการปรับปรุงถนนสายบานนายสะอาด             47,000  ม. 7 

  1.10 โครงการยกระดับถนนสายขางวัดบางมลูนาก           180,000  ม. 7 

  1.11 โครงการซอมแซมถนนสายนายเชิญ-ตนง้ิว             97,000  ม. 1,5 

  1.12 โครงการจัดทําระบบกรองน้ําประปาหมูบาน บานทวดลุง           350,000  ม. 1 

  1.13 โครงการซอมแซมถนนสายปากลวย-หนําหยอม             97,000  ม. 2 

  1.14 โครงการปรับปรุงถนนสายหนองโอหลอด-คลองแผวฝงตะวันออก             97,000  ม. 2 

  1.15 โครงการขุดเจาะบอบาดาลพรอมติดต้ังระบบและวางแนวทอ           674,000  ม. 2 

  

 

ประปา     

  1.16 โครงการซอมแซมถนนสายวัดโดน-เกาะโพธิ ์             97,000  ม. 3 

  1.17 โครงการซอมแซมถนนสายเหมืองพระราชดําริคลอง             97,000  ม. 3 

    ประปา-คลองเกาะโพธิ ์     

  1.18 โครงการขุดเจาะบอบาดาล           322,000  ม. 3 

  1.19 โครงการปรับปรุงแนวทอเมนประปา           216,000  ม. 4 

  1.20 โครงการปรับปรุงถนนนานายต้ัง-นานายเอื้อม             97,000  ม. 5 

  1.21 โครงการซอมแซมถนนสายบานตนง้ิว-หนําหยอม             97,000  ม. 5 

  1.22 โครงการขุดเจาะบอบาดาล           322,000  ม. 5 

  1.23 โครงการปรับปรุงถนนสายบางมะพราว-นานายรุง             97,000  ม. 6 

  1.24 โครงการปรับปรุงถนนสายบางมะพราว             97,000  ม. 6 

  1.25 โครงการซอมแซมถนนสายอนามยับานบางมูลนาก-หัวเกาะ             97,000  ม. 7 
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ลําดับ 
โครงการ 

จํานวน พ้ืนที่ 

ที่ เงินที่เบิกจาย ดําเนินการ 

  1.26 โครงการซอมแซมถนนสายคลองใหม ม.7 ต.ชะเมา เชื่อมหมูที่ 7             97,000  ม. 7 

  

 

ตําบลเกาะทวด     

  1.27 โครงการขุดเจาะบอบาดาล           322,000  ม. 7 

  1.28 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนสายทางเขา รร.วัดชมพูประดิษฐ           798,000  ม. 1 

  1.29 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนซอย 1 พัฒนา        1,977,000  ม. 1 

  1.30 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานวัดลาว        1,597,000  ม. 6 

  1.31 โครงการกอสรางถนนหินคลุกถนนสายบานนายฝาก        1,837,000  ม. 7 

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 11,212,700  

2 นโยบายดานการพัฒนาการเมือง  และบริหาร     

  2.1 คาใชจายในการเลือกต้ัง          589,342.70  ตําบลชะเมา 

  2.2 อุดหนุน อบต.ปากพนังฝงตะวันออก ศูนยขอมูลขาวสาร                 15,000  อบต.ฝงตะวันออก 

    รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น          604,342.70    

3 นโยบายดานการพัฒนาการเมืองและสงัคม     

  3.1 คาใชจายในการชวยเหลือผูประสบภยัตามธรรมชาติ              4,724.27  ม. 1-7 

  

 

ปองกันและบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน     

  3.2 โครงการฟนฟูและพัฒนาการเด็กพกิาร                 97,600  ต.ชะเมา 

  3.3 โครงการต้ังจุดบริการปองกันและลดอบุติัเหตุทางถนนชวงเทศกาล                   3,980  ต.ชะเมา 

  3.4 คาใชจายสําหรับตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน                   4,900  ต.ชะเมา 

  3.5 คาใชจายในพธิีศาสนา รัฐพธิี และประเพณีตางๆ                 98,880  ต.ชะเมา 

  3.6 โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล                  20,896  ต.ชะเมา 

  3.7 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปากพนงังานแหหมรับเดือนสิบ                   5,000  อ.ปากพนัง 

  3.8 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปากพนงังานแหผาขึ้นธาตุ                   2,000  อ.ปากพนัง 

  3.9 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปากพนงั                   2,000  อ.ปากพนัง 

  

 

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557     

  3.10 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปากพนงั                   1,000  อ.ปากพนัง 

  

 

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557     

  3.11 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปากพนงังานปยมหาราช 23 ต.ค. 57                   1,000  อ.ปากพนัง 

  3.12 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ             5,293,200  ต.ชะเมา 

  3.13 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการ               660,000  ต.ชะเมา 

  3.14 โครงการแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2557                 89,000  ต.ชะเมา 

  รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น       6,284,180.27    
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  ลําดับ 
โครงการ 

จํานวน พ้ืนที่ 

ที่ เงินที่เบิกจาย ดําเนินการ 

4 นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ     

  4.1 คาใชจายในการดําเนินการศูนยบริการและถายทอด                 30,000  ต.ชะเมา 

  

 

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลชะเมา     

  4.2 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนผลิตขาวอินทรียบานอาวเคียน                 25,000  ม. 7 

  4.3 เคร่ืองสูบน้ําไฟฟาชนิดน้ําบาดาล (ซัมเมอร)                 23,000    

  4.4 เคร่ืองสูบน้ําไฟฟาชนิดหอยโขง                 11,000    

  4.5 โครงการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราช               848,600  ม. 7 

  

 

สุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีเทศบาลตําบลชะเมา     

    รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น           937,600    

5 นโยบายดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ     

  5.1 โครงการอนุรักษธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดลอมเฉลิมพระเกยีรติ                   7,932  ม. 1-7 

  5.2 โครงการคายเยาวชนรักษธรรมชาติ                 27,400  ม. 1-7 

    รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น             35,332    

6 นโยบายการพัฒนาดานสาธารณสุข     

  6.1 คาใชจายโครงการจัดระบบการแพทยฉกุเฉินประจําตําบล               301,842  ต.ชะเมา 

  6.2 อุดหนุนสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)ประจําหมูบาน ทั้ง 7 หมู               105,000  ม. 1-7 

  รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น           406,842    

7 นโยบายการพัฒนาดานการศึกษา     

  7.1 คาใชจายการแขงขันกีฬา               309,026  ต.ชะเมา 

  7.2 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ                100,000  ต.ชะเมา 

  

 

ประจําป 2557     

  7.3 อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ใหแกนักเรียนในเขต          325,321.10  รร.เขตตําบล 

  

 

ตําบลชะเมา จาํนวน 4 โรงเรียน   ชะเมา 

  7.4 อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลชะเมา จาํนวน 4               696,000  รร.เขตตําบล 

  

 

โรงเรียน  (คาอาหารกลางวัน)   ชะเมา 

    รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น         1,430,347    

    รวมจํานวนเงินทั้งหมด  7  ดาน  เปนเงิน    20,911,344.07    

 

102.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  โดยเปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/
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โครงการและงบประมาณท่ีดําเนินการในแผนพัฒนาท่ีผานมา  คิดเปนรอยละของแผนงาน/ในเชิงคุณภาพ  

เปนการกลาวถึงผลสําเร็จของแตละแผนงาน/โครงการท่ีเทศบาลตําบลชะเมาดําเนินการวาตอบสนองตอ

ปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดเพียงใด  บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาตามท่ีกําหนด

ไวหรือไม  และแผนงาน/โครงการท่ียังไมสามารถตอบสนองปญหา/ความตองการ  โดยเสนอเปนภาพรวม

ของแตละยุทธศาสตรการพัฒนา 

 ผลการดําเนินงานดังนี ้

1. ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน  จํานวนโครงการในแผนพัฒนา  258  โครงการ  จํานวน

โครงการท่ีดําเนินการ  42  โครงการ  คิดเปนรอยละ  16.28  จํานวนงบประมาณในแผนพัฒนา  

138,472,910  บาท  จํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ  17,689,000  คิดเปนรอยละ 12.77 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม  จํานวนโครงการในแผนพัฒนา  148  โครงการ  

จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ  19  โครงการ  คิดเปนรอยละ  12.84  จํานวนงบประมาณในแผนพัฒนา  

13,767,800  บาท  จํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ  7,819,200  คิดเปนรอยละ 56.79 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  จํานวนโครงการในแผนพัฒนา  65  โครงการ  

จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ  4  โครงการ  คิดเปนรอยละ  6.15  จํานวนงบประมาณในแผนพัฒนา  

12,503,550  บาท  จํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ  89,000  คิดเปนรอยละ 0.17 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิงแวดลอม  จํานวนโครงการในแผนพัฒนา  18  โครงการ  

จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ  2  โครงการ  คิดเปนรอยละ  11.11  จํานวนงบประมาณในแผนพัฒนา  

2,850,000  บาท  จํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ  50,000  คิดเปนรอยละ 1.75 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล  

จํานวนโครงการในแผนพัฒนา  48  โครงการ  จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ  5  โครงการ  คิดเปนรอย

ละ  10.42  จํานวนงบประมาณในแผนพัฒนา  2,066,000  บาท  จํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ  

1,344,000  คิดเปนรอยละ 65.05 
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      สวนท่ี 3     

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

 

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 การกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลชะเมา  ไดนําความคิดจากยุทธศาสตร

การพัฒนาระดับตางๆ  มาเปนขอมูล  ซ่ึงประกอบดวย 

 

วิสัยทัศนการพัฒนา 

“ แหลงอาหารคุณภาพ    สภาพแวดลอมนาอยู    ประชากรมีความรู    คูคุณธรรม ” 

 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาตําบลในชวงสามป  

 ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาดานคมนาคม 

  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการพ้ืนฐานใหครบถวน 

และครอบคลุม 

 ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การสงเสริมการศึกษา 

  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การสงเสริมศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญา 

ทองถ่ิน 

  แนวทางการพัฒนาท่ี 3  การสงเสริมการกีฬา  และนันทนาการ 

  แนวทางการพัฒนาท่ี 4  การสงเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 

  แนวทางการพัฒนาท่ี 5  การสงเสริมคุณภาพชีวิต  ใหแกเด็ก  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ 

หรือทุพพลภาพ  ผูดอยโอกาส  ผูประสบสาธารณภัย   

และผูปวยเอดส 

  แนวทางการพัฒนาท่ี 6  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การสงเสริมอาชีพ  และพัฒนารายได 

  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 

  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 
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  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การอนุรักษ  ฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรร

มาภิบาล 

  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานอยางเปนระบบ 

  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

  แนวทางการพัฒนาท่ี 3  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน   

ตามระบอบประชาธิปไตย 

  แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน   

  แนวทางการพัฒนาท่ี 5  บริหารจัดการภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ   

และประสิทธิผล 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 6 สงเสริม สนับสนุนหนวยงานภาครัฐ  
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สวนท่ี 3 

3.2 บัญชีโครงการพัฒนา  และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
แบบ ผ 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561) 

เทศบาลตําบลชะเมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลท่ีสามารถสรางอาชีพและรายไดในพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 1.1 การพัฒนาดานคมนาคม 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

2559  2560 2561    

 

1 

งานถนนลาดยาง 

โครงการกอสรางถนนลาดยาง

สายทวดลุง หมูท่ี 1 – บานตน

ง้ิว หมูท่ี 5  

 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

 

กวาง 6.00 ม.  

ไหลทางขางละ 1.00 ม. 

ยาว 1,800 ม. 

 

- 

 

 

 

- 

 

2,400,000  

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

 

อบจ.นครฯ/

ทางหลวง

ชนบท 

2 โครงการกอสรางถนนลาดยาง

สายคลองใหม – ทานมุย  

หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 6.00 ม.  

ไหลทางขางละ 1.00 ม. 

ยาว 1,800 ม. 

-  4,200,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

อบจ.นครฯ/

ทางหลวง

ชนบท 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561) 

    25 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

2559  2560 2561    

3 โครงการกอสรางถุนนลาดยาง

สายวัดลาว – หนําหยอม   

หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 6.00 ม.  

ไหลทางขางละ 1.00 ม. 

ยาว 1,400 ม. 

-  3,000,000 

 

- 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

อบจ.นครฯ/

ทางหลวง

ชนบท 

4 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

สายปากเนตร – ทางพูน  

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 9.00 ม.  

ไหลทางขางละ 1.00 ม. 

ยาว 12,000 ม. 

-  10,000,000 - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

อบจ.นครฯ/

ทางหลวง

ชนบท 

 

5 

งานถนนคอนกรีต 

โครงการกอสรางถนน คสล.  

ซอยนายเชิญ  ไสฉิม  หมูท่ี 1 

 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

 

กวาง 4.00 ม.  

หนา 0.15 ม.  

ยาว 200 ม. 

 

- 

 

 

 

500,000 

 

 

- 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนน คสล. 

สายนายแจง หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

หนา 0.15 ม.  

ยาว 300 ม. 

-  - 750,000 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอยนายปลืม้ หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

หนา 0.15 ม.  

ยาว 200 ม. 

-  - 500,000 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

2559  2560 2561    

8 โครงการกอสรางถนน คสล.  

ซอย 1 พัฒนา หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

หนา 0.15 ม.  

ยาว 500 ม. 

-  - 250,000 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

อบจ.  

นครศรฯี 

9 โครงการกอสรางถนน คสล.  

ทวดลุง หมูท่ี 1 – บานตนง้ิว  

หมูท่ี 5  

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 5.00 ม.  

หนา 0.15 ม.  

ยาว 1,800 ม. 

-  4,000,000 - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กรมสงเสรมิ

ฯ 

อบจ.นครฯ  

 

10 โครงการกอสรางถนน คสล.  

ซอย รพ.สต.บานวัดลาว หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

หนา 0.15 ม.  

ยาว 300 ม. 

-  500,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางถนน คสล.  

ซอยทอนงูเหลือม หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

หนา 0.15 ม.  

ยาว 500 

-  1,000,000  - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

อบจ.นครฯ 

12 โครงการกอสรางถนน คสล.  

ซอยประปา บานบางมูลนาก หมูท่ี 

3 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

หนา 0.15 ม.  

ยาว 500 ม. 

-  - 1,000,000 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

อบจ. 

นครศรฯี 

13 โครงการกอสรางถนน คสล.  

ซอยบานมวง (ตอจากโครงการ

เดิม) – ถึงบานนายยุรี หมูท่ี 3 (4) 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

หนา 0.15 ม.  

ยาว 200 ม. 

400,000  - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

2559  2560 2561    

14 โครงการกอสรางถนน คสล. 

สายวัดโดน – เกาะโพธ์ิ หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

หนา 0.15 ม.  

ยาว 3,000 ม. 

-  - 6,000,000 ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กรมสงเสรมิฯ 

อบจ.นครฯ  

 

15 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอยพัฒนา  หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

หนา 0.15 ม.  

ยาว 1,100 ม. 

-  2,000,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กรมสงเสรมิฯ 

อบจ.นครฯ  

 

16 โครงการกอสรางถนน คสล. 

สายในอาว  หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

หนา 0.15 ม.  

ยาว 1,900 ม. 

4,000,000 

 

 - 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กรมสงเสรมิฯ 

อบจ.นครฯ  

 

17 โครงการกอสรางถนน คสล. 

สายทางเขาโรงเรียนวัดปาก

เนตร  หมูท่ี 4 

เพ่ืออํานวยความสะดวก

ใหกับประชาชน ท่ีมาติดตอ

สวนราชการ 

กวาง 4.00 ม.  

หนา 0.15 ม. 

ยาว 1,000 ม. 

-  1,000,000 - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กรมสงเสรมิ/

อบจ.นครฯ 

18 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ทางเขาอาศูนยฟนฟูและพัฒนา

เด็กพิการตาํบลชะเมา  ตาม

พระราชดําริสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี  หมูท่ี 4 

เพ่ืออํานวยความสะดวก

ใหกับประชาชน เด็ก และ

ผูปกครอง ท่ีมาตดิตอ

ประสานงานศูนยฟนฟูและ

พัฒนาเด็กพิการ 

กวาง 5.00 ม.  

หนา 0.15 ม.  

ยาว 335 ม.  

ฟุตบาทขางละ 1.20 ม. 

พรอมติดตั้งโคมไฟฟา 

4,800,000  - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา  และ

ติดตอสวนราชการ 

กรมสงเสรมิ/

อบจ.นครฯ 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561) 

    28 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

19 โครงการกอสรางถนน คสล. 

จากสามแยกบานนายถาวร – 

คอสะพานขามคลองลานบือ  

หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 5.00 ม.  

หนา 0.15 ม.  

ยาว 1,200 ม. 

-  3,000,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กรมสงเสรมิ/

อบจ.นครฯ 

20 โครงการกอสรางถนน คสล. 

สายบานตนง้ิว – หนําหยอม      

หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 5.00 ม.  

หนา 0.15 ม.  

ยาว 2,500 ม. 

-  6,250,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กรมสงเสรมิ/

อบจ.นครฯ 

21 โครงการกอสรางถนน คสล. 

หลังวัดลาว – บานนายจรญั  

หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

ยาว 300 ม. 

-  500,000 - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางถนนขยายไหล

ทางถนน คสล. สายหนาอนามัย 

– ฟารมหมู  หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

ขยายแนวเขตขางละ 

1.00 ม. หนา 0.15 ม. 

ยาว 1,450 ม. 

-  5,100,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กรมสงเสรมิ/

อบจ.นครฯ 

23 โครงการกอสรางถนน คสล. 

สายนายสะอาด  หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. หนา 

0.15 ม. ยาว 300 ม. 

 -  500,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

 

24 

งานปรับปรุงและซอมแซม 

โครงการปรับปรุงถนนซอยรวม

ใจพัฒนา พรอมวางทอ  หมูท่ี 1 

 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 500 ม. 

 

110,000 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

 

กองชาง 

 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561) 

    29 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

25 โครงการปรับปรุงถนนราชดาํริ

จากสวนปาลมสายัญ หมูท่ี 1 – 

สวนปาลมนายชูศักดิ์ คงปาน 

หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 600 ม. 

140,000 

 

 

 

- - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

26 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

นางยินดี หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 700 ม. 

-  150,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

27 โครงการยกระดับถนนซอยนาย

แสงพัฒนา หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 180 ม. 

-  200,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

28 โครงการปรับปรุงถนนสายทอน

วัง – บานนายบํารุง  หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 500 ม. 

-  120,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

29 โครงการปรับปรุงซอยยานยาว 

หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 300 ม. 

70,000  - 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

30 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

นายเชิญ – ตนง้ิว หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 1,000 ม. 

-  - 230,000 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

31 โครงการปรับปรุงถนนซอยนาย

อําไพ – นานายสมนึก หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 2,000 ม. 

-  - 460,000 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

32 โครงการปรับปรุงถนนจาก

โครงการเดิมจากท่ีนายปลืม้ – ท่ี

นายแสง หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 500 ม. 

120,000 

 

 

 

- - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561) 

    30 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

33 โครงการปรับปรุงถนนสาย

ปกครองสุดสายหมูท่ี 1-  เช่ือม

หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 300 ม. 

70,000 

 

 

 

- - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

34 โครงการบุกเบิกถนนราชดําริ

จากถนนสายทอนวัง – ซอยศรี

สมบูรณ ท้ัง 2 ฝง หมูท่ี 1 (4)  

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 2,000 ม. 

-  500,000 - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

35 โครงการบุกเบิกถนนราชดําริ

จากถนนสายทอนวัง – ถนนสาย

ปกครอง ท้ัง 2 ฝง หมูท่ี 1 (6)  

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 1,500 ม. 

300,000  - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

36 โครงการบุกเบิกถนนราชดําริ

จากสวนนายสุนทร – สวนนาง

เหียบ  เสงโสด หมูท่ี 1 (5)  

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 1,000 ม. 

150,000  - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

37 โครงการปรับปรุงเหมืองบาน

นายปญญาบานเกาะโพธ์ิ หมูท่ี 

2 (1) 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 2,000 ม. 

460,000 

 

 

 

- - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

38 โครงการปรับปรุงขอบเหมือง

บานนายเสง – คลองแผว หมูท่ี 

2  

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 1,500 ม. 

-  340,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561) 

    31 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

39 โครงการปรับปรุงขอบเหมือง

พระราชดําริจากบานนายเพ่ือม

จดเหมือง รพช. หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 2,000 ม. 

  

 

460,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

40 โครงการปรับปรุงถนนซอย รพ.

สต. บานวัดลาว หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 300 ม. 

69,000 

 

 - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

41 โครงการปรับปรุงถนนซอยเกาะ

แกสามัคคี หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 1,000 ม. 

-  - 220,000 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

42 โครงการปรับปรุงถนนซอยบาง

อายเข หมูที 2 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 480 ม. 

-  

 

112,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

43 โครงการปรับปรุงถนนซอย

สะพานเหล็ก หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 480 ม. 

-  

 

112,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

44 โครงการปรับปรุงถนนขอบ

คลองแผวบานทอนจาก หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 2,500 ม. 

-  - 580,000 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

อบจ. 

นครศรฯี 

45 โครงการปรับปรุงถนนขอบ

หนองโอหลอด ท้ัง 2 ฝง หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 1,000 ม. 

-  

 

230,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

46 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

นางแดง – ถนนหนําหยอม  

หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 550 ม. 

126,500 

 

 - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561) 

    32 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

47 โครงการบุกเบิกถนนขอบคอ

สะพานบานนายมณฑล เอียด

นุย – นานางนวล คงจันทร  

หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 800 ม. 

35,000 

 

 - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

48 โครงการปรับปรุงถนนขอบ

เหมืองบานหัวปา ฝงตะวันออก 

หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 700 ม. 

-  

 

120,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

49 โครงการปรับปรุงถนนขอบ

เหมืองบานหัวปา ฝงตะวันตก 

หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 700 ม. 

-  - 162,000 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

50 โครงการปรับปรุงถนนสายปา

กลวย – หนําหยอม หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 2,400 ม. 

-  360,000 - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

51 โครงการบุกเบิกถนนขอบคลอง

วัดลาว – นานายสุทัศน หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 200 ม. 

70,000 

 

 - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561) 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

52 โครงการบุกเบิกถนนทาง

สาธารณะประโยชนเหมืองนาย

เพ่ือม – นอกนา หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 1,000 ม. 

- 

 

 120,000 - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

53 โครงการบุกเบิกถนนทาง

สาธารณะประโยชนนานางหอง 

– คลองแผว หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 1,000 ม. 

-  

 

120,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

54 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

นายบุญเสรมิ – เหมืองนาย

ปญญา หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 900 ม. 

-  - 120,000 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

55 โครงการบุกเบิกถนนซอยบาน

นายบุญแล หมูท่ี 2 (2) 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 500 ม. 

-  

 

115,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

56 โครงการปรับปรุงถนนขอบ

เหมืองมิยาซาวาหัวปา หมูท่ี 2 

(3) 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 800 ม. 

-  

 

185,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

57 โครงการปรับปรุงถนนขอบ

เหมืองมิยาซาวาบานคลองแผว 

หมูท่ี 2 (4) 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 1,500 ม. 

-  - 345,000 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

58 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาบาน

เกาะโพธ์ิ หมูท่ี 2 

เพ่ือใหเยาวชน  และ

ประชาชนท่ัวไป   ไดออก

กําลังกาย  ใชเวลาวางให

เปนประโยชน 

กวาง 40.00 ม.  

ยาว 40 ม. 

250,000  - - ผูใชประโยชน

สนามกีฬา 

นักเรียน  นักศึกษา  

เยาวชน  และประชาชน

ท่ัวไปไดมีสถานท่ีในการออก

กําลังกาย 

กองชาง 

59 โครงการยกระดับถนนจากบาน

นางประคิ่น – บาน ดต.สมใจ 

หมูท่ี 3 (1) 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 800 ม. 

200,000 

 

 - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

60 โครงการปรับปรุงถนนเหมือง

ราชดําริจากบานนายวิเชียร – 

หนํานายปรีชา พรอมวางทอ 

คสล. จํานวน 12 ทอน หมูท่ี 3 

(2) 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 300 ม. 

-  

 

45,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

61 โครงการปรับปรุงถนนเหมือง

มิยาซาวา หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 2,000 ม. 

-  - 350,000 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

62 โครงการปรับปรุงถนนเหมือง

ราชดําริในนบ – บานวิเชียร หมู

ท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 300 ม. 

-  

 

70,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

63 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

วัดโดน – สะพานเกาะโพธ์ิ หมูท่ี 

3 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 3,000 ม. 

-  - 690,000 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

อบจ. 

นครศรฯี 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

64 โครงการปรับปรุงถนนสายบานนาย

เพียน – สะพานวัดโดน หมูท่ี 3 (3) 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 1,500 ม. 

-  - 345,000 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

65 โครงการยกระดับถนนสายคลองใหม

ทานมุย หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 5.00 ม.  

ยาว 1,700 ม. 

-  - 2,000,000 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

ทต./อบจ. 

นครศรฯี 

66 โครงการปรับปรุงถนนซอยคอกหมู

นายวิเชียร หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 500 ม. 

115,000 

 

 

 

- 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

67 โครงการยกระดับถนนสายบานนาย

ชม – บานนายประเสริฐ หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 2,000 ม. 

-  2,500,000 - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

ทางหลวง

ชนบท/อบจ. 

68 โครงการบุกเบิกถนนสายนานาย

สุนทร – เหมืองพระราชดําริ หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 800 ม. 

-  200,000 - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

69 โครงการยกระดับถนนสายทางเขา

ประปาหมูบานบานบางมลูนาก หมู

ท่ี 3 (5) 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 500 ม. 

150,000  - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

70 โครงการปรับปรุงถนนสายหนํานา

นายปรีชา – นานางวาส หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 1,500 ม. 

-  300,000 - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

71 โครงการบุกเบิกทางสาธารณะ

ประโยชนจากบานนางจําปา – บาน

นางเลียบ หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 300 ม. 

100,000  - - ระยะทางท่ีดําเนิน

กอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

72 โครงการปรับปรุงถนนเหมือง

พระราชดําริบานลุงชี – คลองใหม 

หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 2,500 ม. 

300,000  - - ระยะทางท่ีดําเนิน

กอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

ทต./อบจ. 

นครศรฯี 

73 โครงการบุกเบิกทางสาธารณะจาก

บานนางวันดี – บานนางสําลี ขาว

ปลอด หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 400 ม. 

-  60,000 - ระยะทางท่ีดําเนิน

กอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

74 โครงการบุกเบิกทางสาธารณะจาก

บานนายขาว – เหมืองพระราชดําริ 

หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 200 ม. 

-  - 100,000 ระยะทางท่ีดําเนิน

กอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

75 โครงการปรับปรุงถนนจากบานนาย

อุดร – นานายปราโมทย หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 150 ม. 

40,000  - - ระยะทางท่ีดําเนิน

กอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

76 โครงการปรับปรุงถนนสาย

พัฒนาการขางโรงเรยีนวัดปากเนตร 

หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม.  

ยาว 2,000 ม. 

-  

 

460,000 

 

- ระยะทางท่ีดําเนิน

กอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

77 โครงการปรับปรุงยกระดับถนน

สายบานในอาว หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 2,000 ม. 

-  - 460,000 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

78 โครงการยกระดับถนนซอยเขา

บานนายสวน หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 300 ม. 

-  

 

69,000 

 

 ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

79 โครงการยกระดับถนนซอยเขา

บานนายทิม เจรญิชัย หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 120 ม. 

18,000 

 

 - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

80 โครงการปรับปรุงถนนซอยบาน

นายสุนทร – นอกนา หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 300 ม. 

45,000 

 

 - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

81 โครงการปรับปรุงถนนซอยเขา

บานนางระเบียบ แสงแกว  

หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 120 ม. 

18,000 

 

 - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

82 โครงการปรับปรุงขอบเหมือง

พระราชดําริจากนานายเยื้อง – 

นานายคลอย (หมูท่ี 5) หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 980 ม. 

-  

 

100,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

83 โครงการปรับปรุงขอบเหมือง

พระราชดําริจากนานายคลอย – 

นานายเยื้อง (หมูท่ี 1) หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 980 ม. 

-  

 

100,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

84 โครงการปรับปรุงถนนจากบาน

นายถาวร – บานนายอวม  

หมูท่ี 5 (1) 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 1,500 ม. 

-  

 

345,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

85 โครงการปรับปรุงถนนบานนาย

แจง หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 2,000 ม. 

-  - 460,000 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

86 โครงการปรับปรุงถนนบานตนง้ิว 

– หนําหยอม หมูท่ี 5 (3) 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 2,000 ม. 

-  - 460,000 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

87 โครงการปรับปรุงถนนนานายสุ

ชาติ – นานางอวยพร หมูท่ี 5 

(4) 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 300 ม. 

45,000 

 

 - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

88 โครงการปรับปรุงถนนนานายตั้ง 

– นานายเอ้ือม หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 600 ม. 

-  

 

138,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

89 โครงการปรับปรุงถนนซอยสุข

สวัสดิ์ หมูท่ี 5 (2) 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 180 ม. 

42,000 

 

 - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

90 โครงการปรับปรุงถนนสายราช

ดําริจากบานนายถาวร –  

นานายณรงค  หมูท่ี 5  

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 1,200 ม. 

-  - 230,000 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

91 โครงการปรับปรุงถนนซอยนาย

เติม – นายพ้ิม หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 100 ม. 

25,000 

 

 - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

92 โครงการปรับปรุงถนนเหมือง

พระราชดําริจากคอสะพาน – 

บานนายเผยีน หมูท่ี 5 (5) 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 1,000 ม. 

-  

 

230,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

93 โครงการปรับปรุงสนามโรงเรียน

บานตนง้ิวเปนสนามกีฬา

สาธารณะ หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

จํานวน  1  แหง -  - 200,000 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

94 โครงการยกระดับถนนสายบาน

ตนง้ิว –ทวดลุง หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 300 ม. 

250,000  - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

95 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

ตนง้ิว – หนําหยอม  

หมูท่ี 5 (3) 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 2,500 ม. 

200,000  - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

96 โครงการปรับปรุงถนนขอบ

เหมืองพระราชดําริบางมะพราว 

– นานายรุง หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 1,500 ม. 

-  - 200,000 

 

ระยะทางท่ีดําเนิน

กอสราง 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไป 

– มา 

กองชาง 

97 โครงการปรับปรุงถนนศรี

สมบูรณ – ท่ีนานายบวง  

หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 500 ม. 

80,000 

 

 - - ระยะทางท่ีดําเนิน

กอสราง 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไป 

– มา 

กองชาง 

98 โครงการปรับปรุงถนนสายบาง

มะพราว – ตนง้ิว หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 2,800 ม. 

  

 

280,000 

 

- ระยะทางท่ีดําเนิน

กอสราง 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไป 

– มา 

กองชาง 

99 โครงการปรับปรุงถนนสายนาย 

สุชาติ – เหมืองพระราชดําริ  

หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 800 ม. 

-  

 

184,000 

 

- ระยะทางท่ีดําเนิน

กอสราง 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไป 

– มา 

กองชาง 

100 โครงการปรับปรุงถนนสายนาย 

สุชาติ – สวนนางสาวจิรา  

หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 800 ม. 

-  - 200,000 

 

ระยะทางท่ีดําเนิน

กอสราง 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไป 

– มา 

กองชาง 

101 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

นายเอ้ือม – เหมืองพระราชดําริ 

หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 800 ม. 

184,000 

 

 - - ระยะทางท่ีดําเนิน

กอสราง 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไป 

– มา 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

102 โครงการยกระดับถนนซอยศรี

สมบูรณ – สวนปาลมนายชูศักดิ์ 

หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 2,500 ม. 

- 

 

 3,000,000 - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไป – 

มา 

กองชาง 

103 โครงการบุกเบิกถนนจากบาน

นายพริ้ม – นานายสถิต หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 800 ม. 

200,000 

 

 - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไป – 

มา 

กองชาง 

104 โครงการยกระดับถนนซอยมะลิ

วัลย พรอมวางทอระบายนํ้า 

หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 150 ม. 

250,000 

 

 

 

 

- 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไป – 

มา 

กองชาง 

105 โครงการปรับปรุงถนนขอบ

เหมืองจากบานบางไมมูก – 

บานดอนหลา หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 1,000 ม. 

-  - 400,000 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไป – 

มา 

กองชาง 

106 โครงการปรับปรุงเหมืองนายรุง 

จากนานายถาวร – นานายนิคม 

(ตอน 2) หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 1,000 ม. 

-  300,000 - 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไป – 

มา 

กองชาง 

107 โครงการบุกเบิกถนนริมคลอง

บานนายบุญริน – บานนายชลิต 

หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 1,000 ม. 

-  500,000 - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไป – 

มา 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

108 โครงการบุกเบิกถนนจากถนน

สายเมืองแกว – ท่ีนานายแลบ 

หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 500 ม. 

250,000 

 

 - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

109 โครงการยกระดับถนนสายบาง

มะพราว – บานตนง้ิว  

หมูท่ี 6 (1) 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 3,500 ม. 

3,500,000  - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กรมสงเสรมิ/

อบจ.นครฯ 

110 โครงการปรับปรุงถนนขอบ

เหมืองพระราชดําริปากทาง

นานายถาวร – นานายถาวรสุด

สาย พรอมวางทอ หมูท่ี 6 (2) 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 1,200 ม. 

300,000  - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

111 ปรับปรุงถนนจากนานายเลื่อน – 

ดอนหลา  หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 1,000 ม. 

100,000  - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

112 โครงการปรับปรุงถนนสายริม

คลองใหมสุรินทรสายบานนาย

ชิต – บานนายมวด หมูท่ี 7 (5) 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 700 ม. 

75,000 

 

 - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

113 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

นายนิยม – สามแยกหัวเกาะ 

หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 2,400 ม. 

-  

 

240,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

114 โครงการปรับปรุงถนนสาย

บานนายนอม – บานนาย

ประสาท หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 1,000 ม. 

112,500 

 

 - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

115 โครงการปรับปรุงถนนสาย

บานนายสวง – หัวเกาะ  

หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 2,000 ม. 

-  - 300,000 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

116 โครงการปรับปรุงถนนจาก

สวนปาลมนายสรุะภักดี –  

นานายสุเทพ หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 1,700 ม. 

-  

 

120,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

117 โครงการบุกเบิกถนนเหมือง

พระราชดําริจากบานนาย

วิโรจน – รพ.สต.บานบางมลู

นาก หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 1,500 ม. 

391,000 

 

 - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

118 โครงการปรับปรุงถนนสาย

คอกหมู – บานนายฝาก  

หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 2,200 ม. 

-  

 

120,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

119 โครงการปรับปรุงถนนสาย

หนองเคียน – ตําบลดอนตรอ 

หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 1,200 ม. 

-  

 

200,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

120 โครงการปรับปรุงถนนสาย

สามแยกสระ – นานาย

ประโลม  

หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 800 ม. 

-  

 

120,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

121 โครงการบุกเบิกถนนสายสาม

แยกนานายฉ้ิม – นานายเจรญิ 

หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 1,000 ม. 

100,000 

 

 - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

122 โครงการปรับปรุงถนนสาย

บานนายสะอาด หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 300 ม. 

-  

 

150,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

123 โครงการบุกเบิกถนนสาย

เหมืองพระราชดําริ หมูท่ี 7 

ตําบลชะเมา – หมูท่ี 7 ตําบล

เกาะทวด (4) 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 5,000 ม. 

-  - 230,000 

 

ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

124 โครงการบุกเบิกถนนสายสี่

แยกนายเพ่ือม – หนองควาย

ตาย หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 1,000 ม. 

-  

 

100,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

125 โครงการปรับปรุงถนนสายคอ

สะพานคลองใหมทานมุย หมู

ท่ี 7 ตําบลชะเมา – หมูท่ี 1 

ตําบลเกาะทวด (2) 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 2,000 ม. 

200,000  - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

126 โครงการปรับปรุงถนนสาย

หนาอนามัยบางมลูนาก – 

เกาะทวด หมูท่ี 7 (1) 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 2,700 ม. 

400,000  - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

127 โครงการปรับปรุงถนนสาย

บานนายเพ่ือม – บานนาย

ฝาก หมูท่ี 7 (3) 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 500 ม. 

60,000  - - ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 

128 โครงการซอมแซมถนนภายใน

หมูบาน  หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 4.00 ม. 

ยาว 3,000 ม. 

-  - 500,000 ระยะทางท่ี

ดําเนินกอสราง 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลท่ีสามารถสรางอาชีพและรายไดในพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 1.2 การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานใหครบถวนและครอบคลุม 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

 

1 

งานสะพาน 

โครงการกอสรางสะพาน คลอง

ใหมสุรินทร ม.3 เช่ือม ม.7 ถนน

ปากเนตร – ทางพูน 

 

เพ่ือใหประชาชนไดใชสญัจร

ไป – มา สะดวก  รวดเร็ว 

 

กวาง 6.00 ม. 

ยาว 8.00 ม. 

 

- 

 

 

 

- 

 

1,375,000 

 

ผูสญัจรไป - มา 

 

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

 

กรมสงเสรมิ/

อบจ. 

นครศรฯี 

2 โครงการกอสรางสะพาน คสล. 

ขามคลองซอยทารัก – บางรัก

ตําบลบางจาก หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนไดใชสญัจร

ไป – มา สะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 5.00 ม. 

ยาว 12.00 ม. 

- 

 

 1,375,000 - ผูสญัจรไป - มา ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กรมสงเสรมิ/

อบจ. 

นครศรฯี 

3 โครงการกอสรางศาลาริมนํ้าใน

วัดไตรสุวรรณาราม (วัดปาก

เนตร) หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนไดใชสญัจร

ไป – มา สะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 10.00 ม. 

ยาว 15.00 ม. 

- 

 

 1,000,000 - ผูสญัจรไป - มา ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กรมสงเสรมิ/

อบจ. 

นครศรฯี 

4 โครงการกอสรางสะพาน คสล. 

ขามคลองจากบานนางมะลิ บัว

ศรี – รร.บานตนง้ิว หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชนไดใชสญัจร

ไป – มา สะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 5.00 ม. 

ยาว 8.00 ม. 

1,200,000 

 

 - - ผูสญัจรไป - มา ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กรมสงเสรมิ/

อบจ. 

นครศรฯี 

5 โครงการกอสรางสะพาน ม.7 ต.

ชะเมา–เช่ือม ม.11 ต.เชียรเขา 

เพ่ือใหประชาชนไดใชสญัจร

ไป – มา สะดวก  รวดเร็ว 

กวาง 6.00 ม. 

ยาว 8.00 ม. 

- 

 

 - 1,500,000 

 

ผูสญัจรไป - มา ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป – มา 

กรมสงเสรมิ/

อบจ.นครฯ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

 

6 

งานวางทอ 

โครงการวางทอระบายนํ้าถนน

สายเหมืองนํ้านายเชิญ – นาย

ริ่น  หมูท่ี 1 

 

เพ่ือใหการระบายนํ้าได 

สะดวก  รวดเร็ว 

 

จํานวน 1 จุด 

 

- 

 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

- 

ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

 

ประชาชนไดรับความสะดวก

มากข้ึน 

 

กองชาง 

7 โครงการวางทอระบายนํ้าซอย

เกาะแกสามัคคี หมูท่ี 2 

เพ่ือใหการระบายนํ้าได 

สะดวก  รวดเร็ว 

จํานวน 1 จุด - 

 

 

 

 

50,000 

 

 

- ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนไดรับความสะดวก

มากข้ึน 

กองชาง 

8 โครงการวางทอระบายนํ้า

ภายในหมูบาน หมูท่ี 2 

เพ่ือใหการระบายนํ้าได 

สะดวก  รวดเร็ว 

จํานวน 1 จุด 50,000 

 

 

 - - ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนไดรับความสะดวก

มากข้ึน 

กองชาง 

9 โครงการวางทอระบายนํ้า

ภายในหมูบาน หมูท่ี 2 

เพ่ือใหการระบายนํ้าได 

สะดวก  รวดเร็ว 

จํานวน 1 จุด 50,000 

 

 - - ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนไดรับความสะดวก

มากข้ึน 

กองชาง 

10 โครงการวางทอระบายนํ้า 

คสล. ปากคลองแผว  หมูท่ี 2 

เพ่ือใหการระบายนํ้าได 

สะดวก  รวดเร็ว 

จํานวน 1 จุด - 

 

 

 

 

50,000 

 

 

- ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนไดรับความสะดวก

มากข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

11 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. 

ปากคลองใหมวัดลาว  หมูท่ี 2 

เพ่ือใหการระบายนํ้าได 

สะดวก  รวดเร็ว 

จํานวน 1 จุด 50,000 

 

 - - ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนไดรับความสะดวก

มากข้ึน 

กองชาง 

12 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. 

ปากคลองเกาะโพธ์ิ  

หมูท่ี 2 

เพ่ือใหการระบายนํ้าได 

สะดวก  รวดเร็ว 

จํานวน 1 จุด 50,000 

 

 - - ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนไดรับความสะดวก

มากข้ึน 

กองชาง 

13 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.

สะพานเกาะโพธ์ิ หมูท่ี 3 

เพ่ือใหการระบายนํ้าได 

สะดวก  รวดเร็ว 

จํานวน 1 จุด -  

 

50,000 

 

- ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนไดรับความสะดวก

มากข้ึน 

กองชาง 

14 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. 

คลองใหมปากทอ  

หมูท่ี 3 

เพ่ือใหการระบายนํ้าได 

สะดวก  รวดเร็ว 

จํานวน 1 จุด - 

 

 - 50,000 

 

ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนไดรับความสะดวก

มากข้ึน 

กองชาง 

15 โครงการวางทอ PVC ภายใน

หมูบาน หมูท่ี 3 

เพ่ือใหการระบายนํ้าได 

สะดวก  รวดเร็ว 

จํานวน 4 จุด - 

 

 

 

- 

 

150,000 

 

ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนไดรับความสะดวก

มากข้ึน 

กองชาง 

16 โครงการวางทอบล็อกเหลี่ยม

ขามเหมืองพระราชดําริ ตรง

บานนายพิทักษ หมูท่ี 3 

เพ่ือใหการระบายนํ้าได 

สะดวก  รวดเร็ว 

จํานวน 1 จุด - 

 

 - 200,000 

 

ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนไดรับความสะดวก

มากข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

17 โครงการวางทอสามแยกเกาะ

โพธ์ิหนําปาหยวด หมูท่ี 3 

เพ่ือใหการระบายนํ้าได 

สะดวก  รวดเร็ว 

จํานวน 1 จุด - 

 

 - 160,000 

 

ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนไดรับความสะดวก

มากข้ึน 

กองชาง 

18 โครงการวางทอระบายนํ้า 

คสล. จดุคอสะพาน 2 ฝง 

เหมืองพระราชดําริ หมูท่ี 4 

เพ่ือใหการระบายนํ้าได 

สะดวก  รวดเร็ว 

จํานวน 1 จุด -  

 

 

150,000 

 

 

- ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนไดรับความสะดวก

มากข้ึน 

กองชาง 

19 โครงการวางทอระบายนํ้า

นานายเสนอซอยขาง รร.วัด

ปากเนตร หมูท่ี 4 

เพ่ือใหการระบายนํ้าได 

สะดวก  รวดเร็ว 

จํานวน 1 จุด - 

 

 - 150,000 

 

 

ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนไดรับความสะดวก

มากข้ึน 

กองชาง 

20 โครงการวางทอระบายนํ้า 

คสล. ท่ีนานายพวน ชวยขุน 

หมูท่ี 5 

เพ่ือใหการระบายนํ้าได 

สะดวก  รวดเร็ว 

จํานวน 1 จุด - 

 

 

 

- 

 

150,000 

 

 

ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนไดรับความสะดวก

มากข้ึน 

กองชาง 

21 โครงการวางทอระบายนํ้า 

คสล. จากนานางเรื่อย –  

นานางถนอม หมูท่ี 5 

เพ่ือใหการระบายนํ้าได 

สะดวก  รวดเร็ว 

จํานวน 1 จุด 200,000 

 

 - - 

 

ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนไดรับความสะดวก

มากข้ึน 

กองชาง 

22 โครงการวางทอระบายนํ้า 

คสล. ระหวางนานายมณเฑียร 

– นานายโสภณ จํานวน 12 

ทอน หมูท่ี 5 

เพ่ือใหการระบายนํ้าได 

สะดวก  รวดเร็ว 

จํานวน 1 จุด - 

 

 - 200,000 

 

ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนไดรับความสะดวก

มากข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

23 โครงการวางทอ pvc ขาม

ถนนสายบานบางมะพราว  

หมูท่ี 6 

เพ่ือใหการระบายนํ้าได 

สะดวก  รวดเร็ว 

จํานวน 12 จุด 96,000 

 

 - - 

 

ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนไดรับความสะดวก

มากข้ึน 

กองชาง 

24 โครงการวางทอ pvc  ตาม

เหมืองสงนํ้าภายในหมูบาน 

หมูท่ี 6 

เพ่ือใหการระบายนํ้าได 

สะดวก  รวดเร็ว 

จํานวน 15 จุด - 

 

 - 300,000 

 

ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนไดรับความสะดวก

มากข้ึน 

กองชาง 

25 โครงการวางทอระบายนํ้า 

คสล. ถนนสายนายนิยม –  

หัวเกาะ หมูท่ี 7 

เพ่ือใหการระบายนํ้าได 

สะดวก  รวดเร็ว 

จํานวน 1 จุด 60,000 

 

 - - 

 

ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนไดรับความสะดวก

มากข้ึน 

กองชาง 

26 โครงการวางทอระบายนํ้า 

ภายในหมูบาน หมูท่ี 1 –  

หมูท่ี 7 

เพ่ือใหการระบายนํ้าได 

สะดวก  รวดเร็ว 

วางทอระบายนํ้าตาม

ความจําเปน และความ

เหมาะสม 

250,000  - - ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนไดรับความสะดวก

มากข้ึน 

กองชาง 

 

27 

งานกอสรางประตูระบายน้ํา 

โครงการกอสรางประตูระบาย

นํ้า หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 

 

เพ่ือใหประชาชนไดใชนํ้าใน

การทําการเกษตร ไดสะดวก 

และครอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึน 

 

กอสรางประตูระบายนํ้า 

ตามความจําเปน และ

ความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

1,500,000 

. 

  

ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

 

ประชาชนมีนํ้าในการอุปโภค  

และการเกษตร 

 

กรมสงสเรมิ/

อบจ.นครฯ 

28 โครงการกอสรางประตูระบาย

นํ้าเหมืองอําไพ และเหมือง

พระราชดําริ หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนไดใชนํ้าใน

การทําการเกษตร ไดสะดวก 

และครอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึน 

จํานวน 2 จุด - 

 

 - 600,000 

 

 

ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าในการอุปโภค  

และการเกษตร 

อบจ. 

นครศรฯี 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

29 โครงการกอสรางฝายนํ้าลน  

หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนไดใชนํ้าใน

การทําการเกษตร ไดสะดวก 

และครอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึน 

จํานวน 1 จุด -  - 1,000,000  

ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าในการอุปโภค  

และการเกษตร 

กองชาง 

30 โครงการกอสรางประตูระบาย

นํ้าปากคลองเกาะโพธ์ิ หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนไดใชนํ้าใน

การทําการเกษตร ไดสะดวก 

และครอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึน 

จํานวน 1 จุด 10,000,000 

 

 - -  

ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าในการอุปโภค  

และการเกษตร 

กองชาง 

31 โครงการกอสรางประตูระบาย

นํ้าปากคลองแผว หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนไดใชนํ้าใน

การทําการเกษตร ไดสะดวก 

และครอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึน 

จํานวน 1 จุด - 

 

 

 

5,000,000 

 

-  

ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าในการอุปโภค  

และการเกษตร 

กองชาง 

32 โครงการกอสรางประตูระบาย

นํ้าเหมืองพระราชดําริ บาน

นายเอิบ หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนไดใชนํ้าใน

การทําการเกษตร ไดสะดวก 

และครอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึน 

จํานวน 1 จุด -  - 5,000,000  

ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าในการอุปโภค  

และการเกษตร 

กองชาง 

33 โครงการกอสรางประตูระบาย

นํ้าคลองบานตนง้ิว หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชนไดใชนํ้าใน

การทําการเกษตร ไดสะดวก 

และครอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึน 

จํานวน 1 จุด 350,000 

 

 - -  

ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าในการอุปโภค  

และการเกษตร 

กองชาง 

34 โครงการกอสรางประตูระบาย

นํ้าคลองบานบางมะพราว 

บานนางอนงค หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนไดใชนํ้าใน

การทําการเกษตร ไดสะดวก 

และครอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึน 

จํานวน 1 จุด - 

 

 

 

350,000 

 

-  

ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าในการอุปโภค  

และการเกษตร 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

35 โครงการกอสรางประตูระบาย

นํ้า หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนไดใชนํ้าใน

การทําการเกษตร ไดสะดวก 

และครอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึน 

จํานวน 5 จุด - 

 

 - 5,000,000 

 

 

ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าในการอุปโภค  

และการเกษตร 

อบจ. 

นครศรฯี 

36 โครงการผลตินํ้าดื่ม หมูท่ี 4 เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้า

สะอาดในการอุปโภค 

บริโภค 

จํานวน 1 แหง -  - 300,000 

 

 

ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าในการบริโภค

อุปโภค ท่ีเพียงพอ 

กองชาง 

 

37 

งานไฟฟา / งานถนน 

โครงการขยายเขตไฟฟา   

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 

 

เพ่ือใหประชาชนไดมีไฟสอง

สวางเวลากลางคืน 

 

ขยายเขตไฟฟาตาม

ความจําเปนและความ

เหมาะสม 

 

300,000 

 

 

 

- 

 

- 

 

จํานวนการเกิด

อุบัติเหต ุ

 

ประชาชนมีไฟฟาใช 

 

กองชาง 

38 โครงการติดตั้งเครื่องสูบนํ้า

ไฟฟา หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนไดใชนํ้าใน

การทําการเกษตร ไดสะดวก 

และครอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึน 

ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าตาม

ความจําเปนและความ

เหมาะสม 

-  400,000 - ประชาชนผูใช

นํ้าในการเกษตร 

ประชาชนมีไฟฟาใชเพ่ือ

การเกษตร 

กองชาง 

39 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ

ตามแยก (สุนทร, เพียน, แบบ, 

ประชวน, พลภักดิ,์ วัดโดน 

หมูท่ี 3 

ลดความเสีย่งการเกิด

อุบัติเหตุในพ้ืนท่ี 

จํานวน  6  จุด 30,000  - - ประชาชนผูใช

นํ้าในการเกษตร 

ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง  

ในเวลากลางคืน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

40 โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือ

การเกษตรจากบานนายพล

ภักดิ์ – สุดเหมืองมิยาซาวา 

หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนไดมีไฟฟา

เพ่ือการเกษตร 

จํานวน 1 จุด -  100,000 - ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนมีไฟฟาใชเพ่ือ

การเกษตร 

กองชาง 

41 โครงการติดตั้งเครื่องสูบนํ้า

ไฟฟาพรอมโรงเรือน หมูท่ี 7 

(5) 

เพ่ือใหประชาชนไดใชนํ้าใน

การทําการเกษตร ไดสะดวก 

และครอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึน 

จํานวน 1 จุด -  3,000,000 - ผูใชนํ้าใน

การเกษตร 

ประชาชนมีไฟฟาใชใน

การเกษตร 

อบจ./

ชลประทาน 

42 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

ตามแยกตางๆ และจุดเสี่ยง

ภายในตําบลชะเมา  

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ติดตั้งตามความ

เหมาะสม 

500,000  - - ลดจํานวนการ

เกิดอุบัติเหต ุ

ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง  

ในตอนกลางคืน 

อบจ. 

นครศรฯี 

43 โครงการติดตั้งไฟกระพริบ  

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ติดตั้งไฟกระพริบ ตาม

แบบท่ี ทต.กําหนด 

-  100,000 - ลดจํานวนการ

เกิดอุบัติเหต ุ

ประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

กองชาง 

44 โครงการติดตั้งอุปกรณจราจร  

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  

และลดการเกิดอุบัตเิหต ุ

ติดตั้งอุปกรณจํานวน

จราจร  จํานวน  10  

จุด 

80,000  - - ลดจํานวนการ

เกิดอุบัติเหต ุ

ประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

 

45 

 

งานเจาะบอบาดาล 

โครงการเจาะบอบาดาลเพ่ือ

การเกษตร หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 

 

ประชาชนมีนํ้าสะอาดในการ

อุปโภค บริโภค 

 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 

 

- 

 

 

 

 

500,000 

 

 

- 

 

ความลึกของบอ

บาดาล 

 

ประชาชนมีนํ้าท่ีสะอาดใช 

กรม

ทรัพยากรนํ้า 

 

46 

งานวางทอ / ระบบประปา 

โครงการขยายวางทอเมน

ประปาเขาซอยทุกซอย (ทอ 

PE) หมูท่ี 1 (1)  

 

ประชาชนมีนํ้าสะอาดในการ

อุปโภค บริโภค 

 

ซอยหมูท่ี 1 ทุกซอย 

 

250,000 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

ความยาวในการ

วางทอระบบ

ประปา 

 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค        

ท่ีสะอาด 

 

กองชาง 

47 โครงการกอสรางประปา 

พรอมอุปกรณ หมูท่ี 1 

ประชาชนมีนํ้าสะอาดในการ

อุปโภค บริโภค 

กอสรางระบบประปาผิว

ดินขนาดใหญตามแบ 

-  - 2,600,000 

 

ผูใชนํ้า เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค        

ท่ีสะอาด 

กรมสงเสรมิ

การปกครอง

สวนทองถ่ิน 

48 โครงการกอสรางประปา 

พรอมอุปกรณ หมูท่ี 2 

ประชาชนมีนํ้าสะอาดในการ

อุปโภค บริโภค 

กอสรางระบบประปาผิว

ดินขนาดใหญตามแบ 

-  - 5,000,000 

 

ผูใชนํ้า เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค        

ท่ีสะอาด 

กรมสงเสรมิ

การปกครอง

สวนทองถ่ิน 

49 โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา 

(ทอ PE) หมูท่ี 2 

ประชาชนมีนํ้าสะอาดในการ

อุปโภค บริโภค 

เปลี่ยนทอเมนประปา 

ระยะทาง 2,000 ม. 

-  

 

370,000 

 

- ผูใชนํ้า เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค        

ท่ีสะอาด 

กองชาง 

50 โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา 

(ทอ PE) หมูท่ี 3 

ประชาชนมีนํ้าสะอาดในการ

อุปโภค บริโภค 

เปลี่ยนทอเมนประปา 

ระยะทาง 3,000 ม. 

470,000 

 

 - - ผูใชนํ้า เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค        

ท่ีสะอาด 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

51 โครงการขยายเขตประปาจาก 

หมูท่ี 2 จากบานนายเล็ก บุญ

นายก – วัดโดน หมูท่ี 3 

ประชาชนมีนํ้าสะอาดในการ

อุปโภค บริโภค 

ขยายเขตประปา 

ระยะทาง 3,000 ม. 

300,000  - - ผูใชนํ้า เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค        

ท่ีสะอาด 

กรมสงเสรมิ

การปกครอง

สวนทองถ่ิน 

52 โครงการกอสรางประปา 

พรอมอุปกรณ หมูท่ี 4 

ประชาชนมีนํ้าสะอาดในการ

อุปโภค บริโภค 

กอสรางระบบประปาผิว

ดินขนาดใหญตามแบ 

-  - 2,600,000 

 

ผูใชนํ้า เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค        

ท่ีสะอาด 

กรมสงเสรมิ

การปกครอง

สวนทองถ่ิน 

53 โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา 

(ทอ PE) หมูท่ี 4 

ประชาชนมีนํ้าสะอาดในการ

อุปโภค บริโภค 

เปลี่ยนทอเมนประปา 

ภายในหมูบาน หมูท่ี 4 

370,000 

 

 - - ผูใชนํ้า เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค        

ท่ีสะอาด 

กองชาง 

54 โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา 

(ทอ PE) หมูท่ี 5 

ประชาชนมีนํ้าสะอาดในการ

อุปโภค บริโภค 

ขยายทอเมนประปา 

ระยะทาง 3,000 ม. 

470,000 

 

 - - ผูใชนํ้า เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค        

ท่ีสะอาด 

กองชาง 

55 โครงการขยายทอเมนประปา 

(PE) จากบานนายปรีชา 

อินทระ – บานนายประทีป 

หมูท่ี 6 

ประชาชนมีนํ้าสะอาดในการ

อุปโภค บริโภค 

ขยายทอเมนประปา 

ระยะทาง 1,800 ม. 

-  - 1,200,000 

 

ผูใชนํ้า ประชาชนมีนํ้าใชในการ

อุปโภค บริโภค ท่ีสะอาด 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

56 โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา 

(ทอ PE) หมูท่ี 7 

ประชาชนมีนํ้าสะอาดในการ

อุปโภค บริโภค 

เปลี่ยนทอเมนประปา 

ภายในหมูบาน หมูท่ี 7 

370,000 

 

 - - ผูใชนํ้า ประชาชนมีนํ้าใชในการ

อุปโภค บริโภค ท่ีสะอาด 

กองชาง 

57 โครงการขยายเขตประปา หมู

ท่ี 7 

ประชาชนมีนํ้าสะอาดในการ

อุปโภค บริโภค 

ขยายเขตประปา  

ภายในหมูบาน หมูท่ี 7 

-  

 

150,000 

 

- ผูใชนํ้า ประชาชนมีนํ้าใชในการ

อุปโภค บริโภค ท่ีสะอาด 

กรมสงเสรมิ

การปกครอง

สวนทองถ่ิน 

58 โครงการผลตินํ้าดื่ม หมูท่ี 1 – 

หมูท่ี 7  

ประชาชนมีนํ้าสะอาดในการ

อุปโภค บริโภค 

จํานวน  7  แหง -  - 1,000,000 

 

ผูใชนํ้า ประชาชนมีนํ้าใชในการ

อุปโภค บริโภค ท่ีสะอาด 

อบจ. 

นครศรฯี 

59 โครงการกอสรางถังเก็บนํ้า 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 

ประชาชนมีนํ้าสะอาดในการ

อุปโภค บริโภค 

กอสรางถังเก็บนํ้าพรอม

ระบบกรองนํ้า 

1,000,000 

 

 - - ผูใชนํ้า ประชาชนมีนํ้าใชในการ

อุปโภค บริโภค ท่ีสะอาด 

อบจ. 

นครศรฯี 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภมูิปญญาเพ่ือสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาท่ี 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แนวทางท่ี 2.1  การสงเสริมการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ 

(นม) 

เพ่ือใหเด็กไดรับสารอาหาร

เพ่ิมข้ึน 

โรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบล

ชะเมา 

300,000 

 

 

 

300,000 

 

300,000 

 

นักเรียน

โรงเรียนในพ้ืนท่ี 

เด็กวัยเรียนไดรับสารอาหาร

เหมาะสมกับวัย 

สํานักปลดั 

2 โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียน 

เพ่ือใหเด็กไดรับสารอาหาร

เพ่ิมข้ึน 

โรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบล

ชะเมา 

500,000 

 

 

 

500,000 

 

500,000 

 

นักเรียน

โรงเรียนในพ้ืนท่ี 

เด็กวัยเรียนไดรับสารอาหาร

เหมาะสมกับวัย 

สํานักปลดั 

3 โครงการจดักิจกรรมแขงขัน

วิชาการ 

เพ่ือใหเด็กมีความ

กระตือรือรนในการใฝควา 

หาความรู 

จัดกิจกรรมทักษะทาง

วิชาการปละ 1 ครั้ง 

20,000 

 

 

 

20,000 

 

20,000 

 

นักเรียน

โรงเรียนในพ้ืนท่ี 

เด็กมีความกระตือรือรนใน

การใฝควา หาความรู 

สํานักปลดั 

4 โครงการสงเสริมการพัฒนา

ความรูนักเรียนในตําบลชะเมา 

เพ่ือสงเสริมการศึกษาและ

พัฒนาทักษะความรู 

จัดคายวิชาการปละ 1 

ครั้ง 

20,000 

 

 

 

20,000 

 

20,000 

 

นักเรียน

โรงเรียนในพ้ืนท่ี 

เด็กมีความกระตือรือรนใน

การใฝควา หาความรู 

สํานักปลดั 

5 โครงการจดัตั้งศูนยเรียนรู

ตลอดชีวิต 

เพ่ือใหเด็กนักเรยีน และ

ประชาชนไดมีชองทาง

การศึกษาเรยีนรูและพัฒนา

ตนเอง 

จํานวน 1 แหง -  

 

30,000 

 

- เด็ก ผูปกครอง 

ประชาชน 

นักเรียน และประชาชนใน

ชุมชนไดมีแหลงศึกษาเรียนรู

ใกลบาน 

สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

6 โครงการสงเสริมการศึกษา

นอกระบบ  (กศน.) 

เพ่ือสงเสริมการศึกษา

สําหรับผูพลาดโอกาสทาง

การศึกษาระดับประถม,    

ม.ตน , ม.ปลาย 

เยาวชน และบุคคล

ท่ัวไป 

15,000 

 

 

 

15,000 

 

15,000 

 

เยาวชน และ

บุคคลท่ัวไป 

ประชาชนท่ีพลาดโอกาสทาง

การศึกษาไดรับการศึกษา

อยางท่ัวถึง 

สํานักปลดั 

7 โครงการอุดหนุนงบประมาณ

เปนคาพาหนะในการเดินทาง

ของนักเรียนโรงเรียนในเขต

พ้ืนท่ีตําบลชะเมา 

เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน

ในดานคาใชจายในการ

เดินทาง 

นักเรียนโรงเรียนในพ้ืนท่ี

ตําบลชะเมา 

20,000 

 

 

 

20,000 

 

20,000 

 

นักเรียนใน

โรงเรียนในพ้ืนท่ี 

นักเรียนสามารถเดินทางเขา

รวมกิจกรรมได 

สํานักปลดั 

8 โครงการรถรับ – สง นักเรียน เพ่ือใหนักเรียนมรีถรับ – สง 

เดินทางท่ีปลอดภยั 

นักเรียนโรงเรียนในพ้ืนท่ี

ตําบลชะเมา 

100,000 

 

 

 

100,000 

 

100,000 

 

นักเรียนใน

โรงเรียนในพ้ืนท่ี 

นักเรียนมรีถรับ – สง 

เดินทางท่ีปลอดภยั 

สํานักปลดั 

9 โครงการสงเสริมการเรยีนรู 

ICT แกเด็ก 

เพ่ือใหเด็กนักเรยีนมีทักษะ

ในการใชคอมพิวเตอรสืบคน

ขอมูลดวยตนเอง 

จํานวน  30  คน -  - 30,000 

 

นักเรียน เด็กมีคอมพิวเตอรใชอยาง

ท่ัวถึง 

สํานักปลดั 

10 โครงการศึกษาแหลงเรยีนรู 

รร.วัดชมพูประดิษฐ 

เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษา

เรียนรูจากประสบการณตรง 

รูจักพัฒนาตนเอง 

จํานวน 1 ครั้ง -  20,000 - นักเรียน โรงเรียนสะอาด  รมรื่น  

ปลอดภัย 

โรงเรียน/ทต. 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

11 โครงการจดักิจกรรมอยูคาย

พักแรมลูกเสือ/เนตรนาร ี

เพ่ือใหนักเรียน และเยาวชน

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได 

และหางไกลยาเสพตดิ 

จํานวน  1  ครั้ง 20,000 

 

 20,000 

 

20,000 

 

นักเรียน นักเรียน และเยาวชน

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได 

และหางไกลยาเสพตดิ 

โรงเรียน/ทต. 

12 อบรมคุณธรรม จริยธรรม   

รร.วัดชมพูประดิษฐ 

เพ่ือใหนักเรียนมีจติสํานึกใน

หลักคุณธรรม และจริยธรรม 

นักเรียน 150 คน 

ปละ 1 ครั้ง 

15,000 

 

 

 

15,000 

 

15,000 

 

นักเรียน และคร ู นักเรียนมีจติสาํนึกในหลัก

คุณธรรม และจริยธรรม 

สํานักปลดั 

13 โครงการจดักิจกรรมในวัน

สําคัญ 

เพ่ือใหนักเรียน ผูปกครอง 

ไดรวมกิจกรรมรวมกัน 

จํานวน 240 คน 20,000 

 

 

 

20,000 

 

20,000 

 

นักเรียน และ

เยาวชน 

ครู นักเรียน ผูปกครอง 

ชุมชน รวมปฏิบัติกิจกรรม 

โรงเรียน/ทต. 

14 โครงการตนกลาวิชาการ เพ่ือสงเสริมความรูทาง

วิชาการใหกับเด็กและ

เยาวชน 

ปละ 1 ครั้ง 20,000  30,000 30,000 นักเรียน และ

เยาวชน 

นักเรียน และเยาวชน ไดรับ

ความรูทางวิชาการเพ่ิมเติม

จากท่ีศึกษา 

โรงเรียน/ทต. 

15 โครงการเตรยีมความพรอม  

นักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน 

กํานัน ผญบ. พนักงาน

เทศบาล ขาราชการ  ลูกจาง 

สท. อสม.  เขาสูประชาคม

อาเซียน 

เพ่ือสงเสริมความรูทางดาน

ภาษาและการใหบริการ

ประชาชน 

ปละ 1 ครั้ง 30,000  30,000 30,000 นักเรียน

นักศึกษา  

เยาวชน กํานัน 

ผญบ. 

พนักงาน 

ขาราชการ  

ลูกจาง 

ผูบริหาร  สท. 

สท. และ อสม. 

ไดเตรียมความพรอมในการ

เขาสูประชาคมอาเซียน 

โรงเรียน/ทต. 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภมูิปญญาเพ่ือสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาท่ี 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แนวทางท่ี 2.2 การสงเสริมศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม  และภมูีปญญาทองถิ่น  

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการประเพณีทองถ่ิน   

หมูท่ี 3 

- กิจกรรมการใหทานไฟ

หมูบาน  ณ  ท่ีวิดบางมูลนาก 

- กิจกรรมทําบุญ  วันข้ึนปใหม 

- กิจกรรม  12  สิงหามหา

ราชินี  และ  5  ธันวามหาราช 

- กิจกรรมบรรพชาภาคฤดู

รอนสามเณร 

- กิจกรรมวันลอยกระทง 

เพ่ือใหนักเรียน  เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไปรวม

ประเพณีทองถ่ิน 

แตละกิจกรรม 

ปละ 1 ครั้ง 

15,000 

 

 

 

15,000 

 

15,000 

 

นักเรียน 

เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 

ไดรูจักประเพณีทองถ่ิน สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

2 โครงการจดัประเพณีทองถ่ิน  

หมูท่ี 4 

- กิจกรรมการใหทานไฟ 

- กิจกรรมลอยกระทง 

- กิจกรรมลากพระ 

- กิจกรรมวันเขาพรรษา 

เพ่ือใหนักเรียน  เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไปรวม

ประเพณีทองถ่ิน 

แตละกิจกรรม 

ปละ 1 ครั้ง 

15,000 

 

 

 

15,000 

 

15,000 

 

นักเรียน เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 

ไดรูจักประเพณีทองถ่ิน สํานักปลดั 

3 โครงการประเพณีทองถ่ิน  หมู

ท่ี 7 

- กิจกรรมการใหทานไฟ

หมูบาน  ณ  ท่ีวัดบางมูลนาก 

- กิจกรรมทําบุญ  วันข้ึนปใหม 

- กิจกรรม  12  สิงหามหา

ราชินี  และ  5  ธันวามหาราช 

- กิจกรรมบรรพชาภาคฤดู

รอนสามเณร 

- กิจกรรมวันลอยกระทง 

เพ่ือใหนักเรียน  เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไปรวม

ประเพณีทองถ่ิน 

แตละกิจกรรม 

ปละ 1 ครั้ง 

15,000 

 

 

 

15,000 

 

15,000 

 

นักเรียน เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 

ไดรูจักประเพณีทองถ่ิน สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

4 โครงการจดังานประเพณีวัน

สําคัญ วันสงกรานต รดนํ้าดํา

หัวผูสูงอาย ุ

เพ่ือสืบทอดประเพณี  

วัฒนธรรมของชาติ  และ

ทองถ่ิน 

ปละ 1 ครั้ง 200,000 

 

 

 

200,000 

 

200,000 

 

ผูสูงอาย ุ ประชาชนไดรวมประเพณี

ทองถ่ิน 

สํานักปลดั 

5 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม

แหหมรับงานเทศกาลเดือนสิบ   

เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมของ

จังหวัด  และประเพณี

ทองถ่ิน 

อุดหนุนท่ีทําการ

ปกครองอําเภอปากพนัง 

12,000 

 

 

 

12,000 

 

12,000 

 

นักเรียน เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 

ประชาชนไดรวมประเพณี

ทองถ่ิน และเปน

วัฒนธรรมของจังหวัด 

สํานักปลดั 

6 อุดหนุนโครงการจัดงาน

ประเพณีมาฆบูชาแหผาข้ึน

ธาตุ   

เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมของ

จังหวัด  และประเพณี

ทองถ่ิน 

อุดหนุนท่ีทําการ

ปกครองอําเภอปากพนัง 

12,000 

 

 

 

12,000 

 

12,000 

 

นักเรียน เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 

ประชาชนไดรวมประเพณี

ทองถ่ิน  

สํานักปลดั 

7 โครงการสนับสนุนประเพณี

ลอยกระทง 

เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมของ

จังหวัด  และประเพณี

ทองถ่ิน 

อุดหนุนท่ีทําการ

ปกครองอําเภอปากพนัง 

12,000 

 

 

 

12,000 

 

12,000 

 

นักเรียน เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 

ประชาชนไดรวมเทศกาล

ประเพณีทองถ่ิน  

สํานักปลดั 

8 โครงการ จดังานเฉลมิฉลอง

และทองเท่ียวเมืองปากพนัง

เทิดพระเกียรตสิมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราช

กุมารี  เจรญิพระชนมายุ  5  

รอบ 

เพ่ือสงเสริมและอนุรักษ

ประเพณีใหเปนเอกลักษณ

ประจําอําเภอปากพนัง 

อุดหนุนท่ีทําการ

ปกครองอําเภอปากพนัง 

20,000 

 

 - - นักเรียน เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 

ประชาชนรวมใจกันสืบ

ทอดวัฒนธรรมของชาติ

และทองถ่ิน 

สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

9 โครงการสนับสนุนประเพณ ี

ชักพระ 

เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรม

ประจําภาคใต  และ

ประเพณีทองถ่ิน 

เทศกาลประเพณีชักพระ 30,000 

 

 

 

30,000 

 

30,000 

 

นักเรียน เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 

เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรม

ประจําภาคใต  และ

ประเพณีทองถ่ิน 

สํานักปลดั 

10 บูรณะซอมแซมโบราณสถาน

โบราณวัตถุ 

เพ่ือใหโบราณสถานมสีภาพ

ดี ธํารงไวใหคนรุนหลังได

สักการบูชา 

บูรณะซอมแซม

โบราณสถาน  

โบราณวัตถุภายในตําบล

ชะเมา 

-  

 

50,000 

 

- สถานท่ี เพ่ือใหโบราณสถานมี

สภาพดี ธํารงไวใหคนรุน

หลังไดสักการบูชา 

สํานักปลดั 

11 จัดงานวันสําคญัทางพุทธ

ศาสนาวันสาํคัญของชาติ  งาน

ประเพณีวัฒนธรรมตางๆ 

เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมและ

ประเพณีอันดีงามใหดํารงคง

อยูสืบตอไปและมีจิตใจ

เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมวันสําคัญ

ทางศาสนา วันสําคญั

ของชาติและงาน

ประเพณีวัฒนธรรม

ตางๆ  

50,000 

 

 

 

50,000 

 

50,000 

 

นักเรียน เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 

วัฒนธรรมประเพณีอันดี

งามไดดาํรงอยู 

สํานักปลดั 

12 โครงการจดังานพระราชพิธีวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

5 ธันวามหาราช   

เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดี

และเทิดทูนถึงสถาบัน

พระมหากษัตริย 

อุดหนุนท่ีทําการ

ปกครองอําเภอปากพนัง 

5,000 

 

 

 

5,000 

 

5,000 

 

นักเรียน เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 

แสดงถึงความจงรักภักดี

และเทิดทูนถึงสถาบัน

พระมหากษัตริย 

สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

13 โครงการจดังานพระราชพิธีวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จ

พระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ 12สิงหา

มหาราชินี  

เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดี

และเทิดทูนถึงสถาบัน

พระมหากษัตริย 

อุดหนุนท่ีทําการ

ปกครองอําเภอปากพนัง 

5,000 

 

 

 

5,000 

 

5,000 

 

นักเรียน เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 

แสดงถึงความจงรักภักดี

และเทิดทูนถึงสถาบัน

พระมหากษัตริย 

สํานักปลดั 

14 โครงการจดังานรัฐพิธีถวาย

บังคมพระบรมรูป

พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว 23 

ตุลามหาราช  (พระปย

มหาราชเจา) 

เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดี

และเทิดทูนถึงสถาบัน

พระมหากษัตริย 

อุดหนุนท่ีทําการ

ปกครองอําเภอปากพนัง 

3,000  3,000 3,000 นักเรียน เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 

แสดงถึงความจงรักภักดี

และเทิดทูนถึงสถาบัน

พระมหากษัตริย 

สํานักปลดั 

15 โครงการภูมิปญญาชาวบาน 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 

เพ่ือสืบสานภูมิปญญา

ชาวบาน 

เกิดความสามัคคีในกลุม

เยาวชน  และประชาชน

ท่ัวไป 

50,000  - - นักเรียน เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 

มีความสามัคคี  ใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน 

สํานักปลดั 

16 โครงการบวชเณรภาคฤดรูอน 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 

เพ่ือใหเด็ก และเยาวชนใช

เวลาปดภาคเรียนใหเปน

ประโยชน 

ปละ 1 ครั้ง 50,000  50,000 50,000 นักเรียน และ

เยาวชน 

มีความสามัคคี  ใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน 

โรงเรียน/ทต. 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภมูิปญญาเพ่ือสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาท่ี 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แนวทางท่ี 2.3 การสงเสริมการกีฬา  และนันทนาการ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการจดัซื้อสนับสนุน

เครื่องเลนสนามเด็กเลน 

เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาการดาน

อารมณ  และสติปญญา 

โรงเรียนภายในพ้ืนท่ี

ตําบลชะเมา 

90,000 

 

 

 

90,000 

 

90,000 

 

เด็กวัยเรียน เด็กกอนวัยเรยีน เด็กอนุบาล 

เด็กปฐมวัย  ไดมีพัฒนาการ

ท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

2 โครงการกีฬาตานยาเสพตดิ 

- กิจกรรมกีฬาส ี

- กิจกรรมกีฬารวมกับ

หนวยงานอ่ืน 

เพ่ือใหนักเรียน เยาวชน มี

สุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง 

สมบูรณ มีนํ้าใจนักกีฬา รู

แพ รูชนะ 

จํานวน 145 คน 50,000 

 

 - - นักเรียน 

เยาวชน 

นักเรียน และเยาวชน เขา

รวมกิจกรรมการแขงขันกีฬา

ตานยาเสพติด 

โรงเรียน/ทต. 

3 โครงการอุดหนุนกิจกรรมวัน

เด็กแหงชาต ิ

เพ่ือใหเปนเยาวชนท่ีดีของ

ชาติตอไป 

จํานวน 145 คน 25,000 

 

 

 

25,000 

 

25,000 

 

นักเรียน และ

เยาวชน 

นักเรียน และเยาวชนไดเขา

รวมกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ

โรงเรียน/ทต. 

4  โครงการกอสรางสนามกีฬา

บาสเก็ตบอลโรงเรียนวัดชมพู

ประดิษฐ  หมูท่ี 1 

เพ่ือเยาวชนและชุมชนได

ออกกําลังกาย ใชเวลาวางให

เปนประโยชน 

จํานวน 300 คน -  - 350,000 

 

นักเรียน 

นักศึกษา 

เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไป 

ไดออกกําลังกาย ใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน 

โรงเรียน/ทต. 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

5 โครงการรถจักรยานเพ่ือ

นักเรียนโรงเรียนวัดชมพู

ประดิษฐ  

เพ่ือใหนักเรียนมสีุขภาพ

สมบูรณ แข็งแรง ออกกําลัง

กายสม่ําเสมอ 

จํานวน 15 คัน 10,000 

 

 

 

10,000 

 

10,000 

 

นักเรียน 

เยาวชน 

เพ่ือใหนักเรียนมสีุขภาพ

สมบูรณ แข็งแรง ออกกําลัง

กายสม่ําเสมอ 

สํานักปลดั 

6 โครงการจดักิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ 

เพ่ือใหเด็ก นักเรียน เยาวชน

ไดเขารวมกิจกรรม 

จํานวน 500 คน 150,000  150,000 150,000 นักเรียน 

เยาวชน 

นักเรียน  เยาวชน เขารวม

กิจกรรม 

สํานักปลดั 

7 โครงการจดักิจกรรมการ

แขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด

ของตําบลชะเมา 

เพ่ือใหนักเรียน เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป มีสุขภาพท่ี

แข็งแรง สมบูรณ หางไกลยา

เสพติด ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน  เกิดความสามัคค ี

จัดแขงขันกีฬาตานยา

เสพติด ปละ 1 ครั้ง 

200,000 

 

 

 

200,000 

 

200,000 

 

นักเรียน 

นักศึกษา 

เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไป 

นักเรียน เยาวชน ประชาชน

ท่ัวไป มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

สมบูรณ หางไกลยาเสพตดิ 

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  

เกิดความสามัคค ี

สํานักปลดั 

8 โครงการอุดหนุนการแขงขัน

กีฬากลุมเครือขายท่ี 30/กีฬา

อําเภอปากพนัง 

เพ่ือใหนักเรียน เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป มีสุขภาพท่ี

แข็งแรง สมบูรณ หางไกลยา

เสพติด ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน  เกิดความสามัคค ี

จํานวน 1 ครั้ง 50,000 

 

 

 

50,000 

 

50,000 

 

นักเรียน 

นักศึกษา 

เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไป 

นักเรียน เยาวชน ประชาชน

ท่ัวไป มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

สมบูรณ หางไกลยาเสพตดิ 

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  

เกิดความสามัคค ี

สํานักปลดั 

9 โครงการกอสรางศูนยกีฬา

ประจําหมูบาน 

เพ่ือใหนักเรียน เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป มีสุขภาพท่ี

แข็งแรง สมบูรณ หางไกลยา

เสพติด ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน  เกิดความสามัคค ี

จํานวน 1 แหง -  - 500,000 

 

นักเรียน 

นักศึกษา 

เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไป 

นักเรียน เยาวชน ประชาชน

ท่ัวไป มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

สมบูรณ หางไกลยาเสพตดิ 

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  

เกิดความสามัคค ี

อบจ. 

นครศรฯี 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

10 โครงการกอสรางศูนยกีฬา

ประจําตําบล 

เพ่ือใหนักเรียน เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป มีสุขภาพท่ี

แข็งแรง สมบูรณ หางไกลยา

เสพติด ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน  เกิดความสามัคค ี

จํานวน 1 แหง 3,000,000  

 

- 

 

- นักเรียน นักศึกษา 

เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไป 

นักเรียน เยาวชน ประชาชน

ท่ัวไป มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

สมบูรณ หางไกลยาเสพตดิ 

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  

เกิดความสามัคค ี

อบจ. 

นครศรฯี 

11 โครงการจดัซื้ออุปกรณกีฬา

ใหกับหมูบาน หมูท่ี 1- หมูท่ี 7 

เพ่ือใหนักเรียน เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป มีสุขภาพท่ี

แข็งแรง สมบูรณ หางไกลยา

เสพติด ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน  เกิดความสามัคค ี

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 50,000  50,000 50,000 นักเรียน นักศึกษา 

เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไป 

นักเรียน เยาวชน ประชาชน

ท่ัวไป มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

สมบูรณ หางไกลยาเสพตดิ 

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  

เกิดความสามัคค ี

สํานักปลดั 

12 โครงการกอสรางสนาม

ฟุตบอล  ประจําหมูบาน     

เพ่ือใหนักเรียน เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป มีสุขภาพท่ี

แข็งแรง สมบูรณ หางไกลยา

เสพติด ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน  เกิดความสามัคค ี

จํานวน 2 แหง -  300,000 - นักเรียน นักศึกษา 

เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไป 

นักเรียน เยาวชน ประชาชน

ท่ัวไป มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

สมบูรณ หางไกลยาเสพตดิ 

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  

เกิดความสามัคค ี

สํานักปลดั 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภมูิปญญาเพ่ือสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาท่ี 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แนวทางท่ี 2.4  การสงเสริมสุขภาพ  และการสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการสงเสริมสุขภาพและ

ยกระดับคุณภาพชีวิต หมูท่ี 1 

– หมูท่ี 7 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใน

ชุมชนมีสุขภาพจิตด ี

นักเรียน และผูปกครอง 25,000 

 

 

 

25,000 

 

25,000 

 

นักเรียน และ

ผูปกครอง 

นักเรียนและผูปกครองได

ออกกําลังกายสม่ําเสมอ มี

ความรูในการดูแลรักษา

สุขภาพ ไมมีภาวะเสี่ยง ไมมี

โรคเรื้อรัง 

สํานักปลดั 

2 โครงการโรงเรยีนสงเสริม

สุขภาพนักเรียน 

เพ่ือใหนักเรียนมสีุขภาพ

สมบูรณ แข็งแรง ออกกําลัง

กายสม่ําเสมอ 

จํานวน 140 คน 20,000 

 

 

 

20,000 

 

20,000 

 

นักเรียน และ

เยาวชน 

ครู นักเรียน ผูปกครอง 

ชุมชน รวมปฏิบัติกิจกรรม 

โรงเรียน/ทต. 

3 โครงการสงเสริมการตรวจ

สุขภาพประจําป 

เพ่ือใหประชาชนไดทราบถึง

สุขภาพของตนเอง และ

หาทางเยียวยารักษาอยาง

ถูกตอง 

ปละ 1 ครั้ง -  

 

50,000 

 

- ประชาชน ประชาชนไดทราบถึง

สุขภาพของตนเอง และ

หาทางเยียวยารักษาอยาง

ถูกตอง 

สํานักปลดั/

อนามัย 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

4 โครงการจายเงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาล

ตําบลชะเมา 

เพ่ือสรางโอกาสทางสุขภาพ

ใหแกประชาชนในทองถ่ิน 

จายเงินสมทบ

หลักประกันสุขภาพ ทต.

ชะเมา 

70,000 

 

 

 

70,000 

 

70,000 

 

ประชาชนมี

สุขภาพท่ีสมบูณ 

ประชาชนมีสุขภาพ

พลานามัยท่ีสมบูรณแข็งแรง 

สํานักปลดั 

5 โครงการอบรมรมกลุม อสม. 

และทัศนศึกษาดูงาน 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความ

เขาใจให อสม. และนํา

ความรูท่ีไดรับมาปรับใหเปน

ประโยชนในการปฏิบัติงาน

ดานสาธารณะสุข 

จํานวน 1 ครั้ง -  

 

150,000, 

 

- อสม. ไดรับความรู และนํามาปรับ

ใชใหเกิดประโยชนกับพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของตนเอง 

สํานักปลดั 

6 โครงการพัฒนาและเพ่ิม

ศักยภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทํางานของ อสม. ในการ

ใหบริการกับประชาชน 

ทัศนดูงาน อบรมการ

ฟนฟู และตรวจเยี่ยม

ผูสูงอาย ุ

40,000 

 

 

 

40,000 

 

40,000 

 

อสม.ในพ้ืนท่ี ประชาชนไดรับการบริการ  

และตรวจเยีย่ม จาก อสม. 

ท่ีดีและเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

7 โครงการรณรงคปองกันโรค

เลปโตสไปโรซิส (ฉ่ีหนู) 

เพ่ือปองกันการแพรระบาด

ของโรค 

จัดกิจกรรม และอบรม 

จํานวน  1  ครั้ง 

-  

 

200,000 

 

- อสม. และ

ประชาชนท่ัวไป 

ประชาชนสามารถปองกัน

ไมใหเปนโรคได 

สํานักปลดั 

8 โครงการปองกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบา 

เพ่ือใหประชาชนสามารถ

ปองกันภัยจากโรคพิษสุนัข

บา 

ฉีดวัคซีนปองกันโรค 20,000 

 

 

 

20,000 

 

20,000 

 

ประชาชนท่ัวไป ประชาชนสามารถปองกัน

ภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

9 โครงการปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออก 

เพ่ือใหประชาชนสามารถ

ปองกันภัยจากโรคได 

- จางพนหมอกควัน  

- จัดซื้อทรายอะเบท 

- จัดซื้อนํ้ายาเคมีตางๆ 

50,000 

 

 

 

50,000 

 

50,000 

 

ประชาชนท่ัวไป ประชาชนสามารถปองกัน

ภัยจากโรคไขเลือดออกได 

สํานักปลดั 

10 โครงการจดัซื้อเครื่องพน

หมอกควัน 

เพ่ือใหประชาชนปราศจาก

โรคตดิตอ 

จํานวน  1  เครื่อง -  - 60,000 

 

ประชาชนท่ัวไป ประชาชนสามารถปองกัน

ภัยจากโรคไขเลือดออกได 

สํานักปลดั 

11 โครงการรณรงคลูกนํ้ายุงลาย เพ่ือใหประชาชนปราศจาก

โรคตดิตอ 

จํานวน  4  ครั้ง 20,000 

 

 - - ประชาชนท่ัวไป ประชาชนสามารถปองกัน

ภัยจากโรคไขเลือดออกได 

สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

12 โครงการใหบริการงาน

การแพทยฉุกเฉิน 

1.เพ่ือใหบริการชวยเหลือ

ผูไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 

หรือเจ็บปวยฉุกเฉิน ณ จุด

เกิดเหตุ และสงตอไปรักษา

ท่ีโรงพยาบาลท่ีใกลท่ีสุดโดย

ใหบริการในพ้ืนท่ีเขต ทต. 

ชะเมา และพ้ืนท่ีใกลเคียง 

2.เพ่ือใหประชาชนท่ีไดรับ

บาดเจ็บหรือปวยฉุกเฉิน 

ไดรับการชวยเหลืออยาง

รวดเร็วปลอดภัย  ถูกตอง

ตามมาตรฐาน  ลดความ

รุนแรงของการบาดเจ็บและ

อาการปวยท่ีอาจสงผลถึง

ชีวิต 

ดําเนินการโครงการ

ใหบริการงานการแพทย

ฉุกเฉิน 

-  

 

300,000 

 

- ผูไดรับบาดเจ็บ 

และอุบัตเิหต ุ

1.สามารถใหบริการและ

ชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวย

ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ  และ

สงตอไปรักษาท่ีโรงพยาบาล

ท่ีใกลท่ีสุดไดอยางท่ัวถึงและ

ทันทวงท่ี 

2.ลดอัตราการบาดเจด็และ

สูญเสียชีวิตของประชาชนใน

พ้ืนท่ี 

3.ประชาชนไดรับบริการ

การแพทยฉุกเฉินท่ีได

มาตรฐาน 

สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

13 โครงการสงเสริมคณุภาพชีวิต 

(ผูสูงอายุ, คนพิการ, ความดัน, 

เบาหวาน) 

เพ่ือใหประชาชนปราศจาก

โรคตดิตอทุกชนิดและมี

คุณภาพท่ีดีข้ึน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี  

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 

10,000 

 

 - - ผูสูงอายุ  คน

พิการ  

ประชาชนท่ัวไป 

ประชาชนไดรับขอมูลดาน

สุขภาพของตนเอง  พรอม

แนวทางแกไข 

สํานักปลดั 

14 คาใชจายในการดําเนินการ

ตามโครงการสงเสริมกิจกรรม

ดานสาธารณะสุข 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทํางานของ อสม. ในการ

ใหบริการประชาชน 

จํานวน  1  ครั้ง 20,000 

 

 - - อสม. ประชาชนมีคุณภาพชิวิตท่ีดี

ข้ึน 

สํานักปลดั 

15 โครงการรณรงคคัดกรอง

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง

และเบาหวาน 

เพ่ือคัดกรองผูปวยดวยโรค

ความดันโลหิตสูงลุเบาหวาน

ในชุมชน 

ประชาชน และอสม. -  

 

25,000 

. 

- ผูปวย

โรคเบาหวาน

และความดัน

โลหิตสูง 

สามารถคัดกรองผูปวย

โรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง 

สํานักปลดั 

16 โครงการฝกอบรมตรวจ

สารพิษในรางกาย 

เพ่ือใหประชาชนปราศจาก

โรคตดิตอและมีคณุภาพชีวิต

ท่ีดี 

แกนนํา อสม. -  - 20,000 

 

ประชาชนท่ัวไป ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึน 

ทต.ชะเมา/
ศูนยการเรียนรู

บานบางเนียน 

17 โครงการอุดหนุนกลุมออก

กําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

เพ่ือใหประชาชนมี

สุขภาพจิตท่ีดี  หางไกลยา

เสพติด 

จํานวน  2  กลุม -  - 20,000 

 

ประชาชนท่ัวไป ประชาชน  และเยาวชนเลน

กีฬามากข้ึน  ใชเวลาวางให

เปนประโยชน 

สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

18 โครงการกอสรางสถานท่ีออก

กําลังกายพรอมอุปกรณกีฬา

และเครื่องเลนเด็กประจํา

ตําบล 

เพ่ือใหนักเรียน เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป มีสุขภาพท่ี

แข็งแรง สมบูรณ หางไกลยา

เสพติด ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน  เกิดความสามัคค ี

จํานวน  1  แหง -  - 800,000 

 

นักเรียน 

นักศึกษา 

เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไป 

นักเรียน เยาวชน ประชาชน

ท่ัวไป มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

สมบูรณ หางไกลยาเสพตดิ 

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  

เกิดความสามัคค ี

สํานักปลดั 

19 คาใชจายการดําเนินการตาม

โครงการสงเสริมกิจกรรมการ

ออกกําลังกาย หมูท่ี 6 

เพ่ือใหนักเรียน เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป มีสุขภาพท่ี

แข็งแรง สมบูรณ หางไกลยา

เสพติด ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน  เกิดความสามัคค ี

จํานวน  1  แหง -  - 20,000 

 

นักเรียน 

นักศึกษา 

เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไป 

นักเรียน เยาวชน ประชาชน

ท่ัวไป มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

สมบูรณ หางไกลยาเสพตดิ 

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  

เกิดความสามัคค ี

สํานักปลดั 

20 โครงการอบรมนวดแผนไทย เพ่ือสืบทอดประเพณี

วัฒนธรรมของจังหวัด  และ

ทองถ่ิน 

-แกนนําผูปกครอง 

-ผูดูแลผูสูงอายุและคน

พิการ 

-อาสาสมัครดูแลผูพิการ  

จํานวน  30  คน 

-  

 

50,000 

 

-  แกนนํา  ผูดูแล

ผูสูงอายุ  ผู

พิการ  อสม.

ดูแลผูพิการ 

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ไดดํารงอยู  ประชาชนมี

จิตใจเสื่อมใสในศรัทธาใน

พุทธศาสนา 

สํานักปลดั 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภมูิปญญาเพ่ือสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาท่ี 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แนวทางท่ี 2.5  สงเสริมคุณภาพชีวิตใหแกเด็ก  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการหรือทุพพลภาพ  ผูดอยโอกาส  ผูประสบสาธารณภัย  และผูปวยเอดส 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการกอสรางศูนยพัฒนา

เด็กเล็กกอนวัยเรียน 

เพ่ือใหเด็กกอนวัยเรยีนมี

การพัฒนาการท่ีเหมาะสม 

จํานวน 1 แหง -  - 1,500,000 

 

เด็กกอนวัยเรยีน เด็กกอนวัยเรยีนมีการ

พัฒนาการท่ีเหมาะสม 

สํานักปลดั 

2 โครงการสงเคราะหผูปวยโรค

เอดสและครอบครัว 

เพ่ือชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและครอบครัวในดาน

ตาง ๆ 

จํานวน  7  หมูบาน 70,000 

 

 

 

70,000 

 

70,000 

 

ผูปวยเอดสและ

ครอบครัว 

ผูปวยเอดสและครอบครัว

สามารถอยูรวมกันไดอยางมี

ความสุข 

สํานักปลดั

และอนามัย 

3 โครงการฝกอบรม

คณะกรรมการพัฒนากลุมสตรี

หมูบาน ตําบลชะเมา 

เพ่ือศึกษา หาความรูและ

ประสบการณในการทํางาน 

ประชาชนหมูท่ี 1- หมูท่ี 

7 

-  

 

100,000 

 

- กลุมสตร ี กลุมสตรสีามารถนําความรู

มาใชใหเกิดประโยชนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

4 โครงการสงเสริมดูแลสุขภาพ

ผูสูงอายุใหมีคณุภาพชีวิตท่ีด ี

เพ่ือใหประชาชนไดทราบถึง

สุขภาพของตนเอง และ

หาทางรักษาใหถูกตอง 

- ตรวจสุขภาพผูสูงอาย ุ

- จัดตั้งชมรมผูสูงอาย ุ

- สนับสนุนกิจกรรม

ตางๆ ของผูสูงอาย ุ

-  

 

60,000 

 

- ผูสูงอาย ุ ประชาชนไดรับขอมูลดาน

สุขภาพของตนเอง  พรอม

แนวทางแกไข 

สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

5 โครงการสรางบานเอ้ืออาทร

แกผูยากจนในตําบลชะเมา 

เพ่ือใหประชาชนมีบานอยู

อาศัย 

จํานวน  2  หลัง -  - 20,000 

 

ประชาชนไมมี

บาน 

ประชาชนมีชีวิตความ

เปนอยูท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

6 สงเสริมการเปนอยูของ

ผูดอยโอกาสและคนชรา 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

เปนอยูท่ีดีข้ึน 

จํานวน  1  ครั้ง -  - 50,000 

 

ผูดอยโอกาส

และคนชรา 

ประชาชนมีชีวิตความ

เปนอยูท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

7 โครงการเยี่ยมบานผูปวยเรื้อรัง  

และแมหลังคลอด 

เพ่ือใหประชาชนปราศจาก

โรคตดิตอทุกชนิดและมี

คุณภาพท่ีดีข้ึน 

จํานวน  4  ครั้ง 20,000 

 

 - - แมหลังคลอด  

และผูปวยเรื้อรัง 

แมหลังคลอด  และผูปวย

เรื้อรังมีกําลังใจ และปองกัน

การติดเช้ือโรค 

สํานักปลดั 

8 โครงการสรางแกนนําเยาวชน

ตานยาเสพติดในตําบลชะเมา 

เพ่ือใหเยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไปใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน 

จัดกิจกรรมจํานวน  1  

ครั้ง 

15,000 

 

 - - เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไป 

เยาวชน และประชาชน

ท่ัวไปใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน 

สํานักปลดั 

9 โครงการอบรมใหความรูเรื่อง

ยาเสพตดิ 

เพ่ือใหประชาชน และ

เยาวชน ไดมีความรูเก่ียวกับ

โทษและอันตรายของยาเสพ

ติด 

ปละ 1 ครั้ง 20,000  

 

20,000 

 

- เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไป 

เยาวชน และประชาชน     

มีความรูเรื่องโทษ และ

อันตรายจากยาเสพติด 

สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

10 โครงการเยี่ยมผูปวยชราใน

หมูบาน 

เพ่ือใหผูสูงอายุมีคณุภาพ

ชีวิตท่ีดี 

ปละ  12  ครั้ง 10,000  

 

10,000 

 

- ผูสูงอาย ุ ผูสูงอาย ุ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

11 โครงการสงเสริมสุขภาพบุคคล  

3  วัย 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทํางาน จํานวน  1  ครั้ง 10,000  

 

10,000 

 

- เด็ก เยาวชน

ผูสูงอาย ุ

ประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี สํานักปลดั 

12 โครงการอบรมบําบัดฟนฟูผู

เสพ/ผูตดิยาเสพติด หรือกลุม

เสี่ยงท่ีสมัครใจหรือก่ึงสมัครใจ

เขารับการอบรมบําบัดรักษา 

เพ่ือใหประชาชน  เยาวชน

ปราศจากยาเสพติด 

จํานวน  1  ครั้ง 175,000  175,000 175,000 เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไป 

ปราศจากผูเสพและผูตดิยา

เสพติด หรือกลุมเสีย่งลดลง 

สํานักปลดั 

13 โครงการฟนฟูและพัฒนาการ

ของเด็กพิการ 

เพ่ือฟนฟูและพัฒนาการของ

เด็กพิการ 

จํานวน  12  ครั้ง 100,000 

 

 100,000 100,000 เด็กพิการ เด็กพิการใหรับการ

พัฒนาการท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

14 โครงการจดักิจกรรมให

คําแนะนําหญิงมคีรรภ และ

หลังคลอดในการดูแลสุขภาพ

ของแมและเด็ก 

เพ่ือใหประชาชนในเขต

ตําบลไดมคีวามรูความเขาใจ

ในสุขภาพของตนเอง 

จํานวน 1 ครั้ง 20,000 

 

 - - หญิงมีครรภ  

และหญิงหลัง

คลอด 

หญิงมีครรภ  และหญิงหลัง

คลอด  ไดรับความรูและ

คําแนะนําในการดูแล

สุขภาพ 

สํานักปลดั 

15 คาใชจายในการดําเนินการ

ตามโครงการสงเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุอยางยั่งยืน หมูที 6 

เพ่ือใหประชาชนและ

ผูสูงอายไุดมีกิจกรรมดาน

สุขภาพและจิตใจ 

จํานวน  12  ครั้ง 20,000 

 

 - - ผูสูงอาย ุ ผูสูงอายุมสีุขภาพท่ีแข็งแรง สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

16 โครงการกอสรางอาคารศูนย

ฟนฟูและพัฒนาเด็กพิการ

เทศบาลตาํบลชะเมา 

เพ่ือใหเด็กพิการในพ้ืนท่ี 

และตําบลใกลเคียงไดฟนฟู

พัฒนาการ 

จํานวน 1 หลัง 1,550,000  - - เด็กพิการ  และ

ผูดูแลเด็กพิการ 

เด็กพิการในพ้ืนท่ี และตําบล

ใกลเคียงไดฟนฟูพัฒนาการ 

สํานักเลขา

พระราชวังฯ 

17 โครงการปรับปรุง

สภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย

ใหกับผูพิการ 

เพ่ือปรับสภาพแวดลอมท่ีอยู

อาศัยใหเหมาะสมกับความ

พิการ 

1 ราย/ป 20,000  

 

20,000 

 

20,000 ผูพิการ ผูพิการสามารถดํารง

ชีวิตประจําวันอยูไดดวย

ตนเอง 

สํานักปลดั/

พมจ.นศ. 

18 โครงการจดัตั้งศูนยสุขภาพ

ผูสูงอาย ุ

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน

การออกกําลังของผูสูงอาย ุ

จํานวน  1  แหง - 

 

 - 100,000 ผูสูงอาย ุ ผูสูงอายไุดออกกําลังกายท่ี

เหมาะสมกับวัย 

สํานักปลดั 

19 โครงการจดัตั้งกลุมอาชีพพลัง

สตร ี

เพ่ือสงเสริมอาชีพของกลุม

สตร ี

จํานวน  2  กลุม - 

 

 30,000 30,000 กลุมสตร ี กลุมสตรไีดรวมกลุมเพ่ือ

ประกอบอาชีพเสริม 

สํานักปลดั 

20 โครงการจดัซื้อวัสดุ  ครุภณัฑ

ใหกับศูนยฟนฟูและพัฒนาเด็ก

พิการตําบลชะเมา 

เพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน

ของศูนยฟนฟูและพัฒนา

เด็กพิการตาํบลชะเมา 

วัสดุ  ครุภณัฑ 50,000 

 

 - - เจาหนาท่ี 

ผูปกครอง และ

ผูพิการ 

เจาหนาท่ีศูนยฟนฟูและ

พัฒนาเด็กพิการ มีความ

สะดวก  รวดเร็ว ในการ

ปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 

21 โครงการทัศนศึกษาดูงานของ

ชมรมผูสูงอายุตําบลชะเมา 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ

ดําเนินงานชองชมรม 

จํานวน 1 ครั้ง/ป 50,000  50,000 50,000 ชมรมผูสูงอาย ุ ชมรมผูสูงอายุไดรับความรู

เพ่ือนามาเปนแนวทางใน

การพัฒนาชมรม 

สํานักปลดั 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภมูิปญญาเพ่ือสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาท่ี 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แนวทางท่ี 2.6  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการสนับสนุนการแกไข

ปญหาภัยแลง 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 300,000 

 

 

 
300,000 

 
300,000 

 

ประชาชนผู

ไดรับความ

เดือดรอน 

เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน

ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี

ตําบลชะเมา 

กองชาง 

2 โครงการสนับสนุนการแกไข

ปญหาอุทกภัย 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 500,000 

 

 

 
500,000 

 
500,000 

 

ประชาชนผู

ไดรับความ

เดือดรอน 

เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน

ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี

ตําบลชะเมา 

กองชาง 

3 โครงการปราบปราม  เฝา

ระวังปญหายาเสพติดและ

รักษาความสงบเรียบรอย

ภายในหมูบาน/ชุมชน อําเภอ

ปากพนัง  

เพ่ือเปนการปองกันและ

ปราบปรามผูคา/ผูติดยาเสพ

ติดใหหมดไปจากหมูบาน/

ชุมชน 

อุดหนุนท่ีทําการ

ปกครองอําเภอปากพนัง 

ศพส.อําเภอปากพนัง 

15,000 

 

 - - นักเรียน 

นักศึกษา 

เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 

ผูคา  ผูเสพ  ผูตดิ  ลดลง สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

4 โครงการฝกอบรม ทบทวน  

อปพร. 

เพ่ือเตรียมความพรอมใน

พ้ืนท่ีสามารถดําเนินการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยได 

อบรมสมาชิก อปพร.  

และประชาชนผูสนใจ 

100,000 

 

 - - สมาชิก อปพร. เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน

ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี

ตําบลชะเมาได 

สํานักปลดั/ 

สภต. 

เกาะทวด 

5 โครงการจดัซื้อถังดับเพลิง เพ่ือใหชุมชนมีเครื่องมือใน

การดับเพลิงเมื่อเกิดไฟไหม 

จํานวน  20  ถัง 40,000 

 

 - - หมูบานและ

ชุมชน 

หมูบานและชุมชนมี

เครื่องมือในการปองกัน 

สํานักปลดั 

6 โครงการชวยเหลือเกษตรกร

ผูประสบภยัพิบัติธรรมชาติ

ดานพืชเกษตร 

เพ่ือชวยเหลือเกษตรกร จํานวน  7  หมูบาน -  

 

200,000 

 

- ประชาชนผู

ไดรับความ

เดือดรอน 

เกษตรกรมีผลผลิตท่ีดีข้ึน สํานักปลดั 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การสรางความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ี 3  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาท่ี 3  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แนวทางท่ี 3.1  การสงเสริมอาชีพ  และพัฒนารายได 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการสงเสริมเมลด็พันธุ

ขาวคุณภาพ  หมูท่ี 1- หมูท่ี 7 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ

ใหกับเกษตรกรจัดซื้อเมลด็

พันธุขาว 

- จัดซื้อเมลด็พันธุขาว 100,000 

 

 

 

100,000 

 

100,000 

 

เกษตรกรทํานา

ขาว หมูท่ี 1 

เกษตรกรมีพันธุขาวไวปลูก

และมีปุยไวสําหรับทํานา 

สํานักปลดั 

2 โครงการสงเสริมการปลูกผัก

อินทร หมูท่ี 1- หมูท่ี 7 

เพ่ือสงเสริมใหมีการปลูกพืช

เศรษฐกิจ และเปนการเพ่ิม

รายไดใหกับเกษตรกร 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 100,000 

 

 

 

100,000 

 

100,000 

 

เกษตรกร เกษตรกรมีผักปลอดสารพิษ

ไวรับประทานและเหลือไว

ขายเพ่ิมรายได 

สํานักปลดั 

3 โครงการสงเสริมการปลูกฝก

ทอง  หมูท่ี 1- หมูท่ี 7 

เพ่ือสงเสริมใหมีการปลูกพืช

เศรษฐกิจ และเปนการเพ่ิม

รายไดใหกับเกษตรกร 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 20,000 

 

 

 

20,000 

 

20,000 

 

เกษตรกร เกษตรกรปลูกฝกทอง       

มีรายไดเพ่ิมจากการ

ประกอบอาชีพ 

สํานักปลดั 

4 โครงการสงเสริมการทํานา 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 

เพ่ือสงเสริมใหมีการปลูกพืช

เศรษฐกิจ และเปนการเพ่ิม

รายไดใหกับเกษตรกร 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 20,000 

 

 

 

20,000 

 

20,000 

 

เกษตรกร เกษตรกรมีผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

5 โครงการสงเสริมแปลงสาธิต

ทํานา หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 

เพ่ือสงเสริมใหมีการปลูกพืช

เศรษฐกิจ และเปนการเพ่ิม

รายไดใหกับเกษตรกร 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 20,000 

 

 

 

20,000 

 

20,000 

 

เกษตรกร เกษตรกรมีผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน สํานักปลดั 

6 โครงการสงเสริมอาชีพกลุม

แมบานในการผลิตแชมพูและ

นํ้ายาลางจาน  หมูท่ี 1 

เพ่ือลดรายจาย  และเพ่ิม

รายไดใหกับกลุมแมบาน 

แมบาน  หมูท่ี 1 35,000 

 

 

 

35,000 

 

35,000 

 

กลุมแมบาน สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย 

เพ่ิมรายได 

สํานักปลดั 

7 โครงการสงเสริมอาชีพกลุม

เลี้ยงปลา หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 

เพ่ือลดรายจาย  และเพ่ิม

รายไดใหกับกลุมเลีย้งปลา 

กลุมเลี้ยงปลาหมูท่ี 1 – 

หมูท่ี 7 

20,000 

 

 

 

20,000 

 

20,000 

 

กลุมผูเลี้ยงปลา สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย 

เพ่ิมรายได 

สํานักปลดั 

8 โครงการสนับสนุนวิสาหกิจ

ชุมชน บานอาวเคียน หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนผูสนใจ

รับประทานขาวท่ีมี

ประโยชนและมีคณุภาพ 

วิสาหกิจชุมชนบานอาว

เคียน หมูท่ี 7  

50,000  

 

- 

 

- กลุมวิสาหกิจ

ชุมชนบานอาว

เคียน 

สงเสริมกลุมใหมีความ

เขมแข็ง 

สํานักปลดั 

9 โครงการสงเสริมภาค

การเกษตร หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 

เพ่ือลดรายจาย  และเพ่ิม

รายได 

กลุมเกษตรกร  หมูท่ี 1 

– หมูท่ี 7 

-  50,000 - 

 

เกษตรกร สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย 

เพ่ิมรายได 

สํานักปลดั 

10 โครงการสงเสริมอาชีพการ

เพาะเหด็  หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 

เพ่ือลดรายจาย  และเพ่ิม

รายได 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 -  - 150,000 

 

เกษตรกร สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย 

เพ่ิมรายได 

สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

11 โครงการสงเสริมการเลีย้งปลา  

เปด  ไก  เพ่ือไวบรโิภค หมูท่ี 

1 - หมูท่ี 7 

เพ่ือลดรายจาย  และเพ่ิม

รายได 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 50,000 

 

 

 

50,000 

 

50,000 

 

เกษตรกร สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย 

เพ่ิมรายได 

สํานักปลดั 

12 โครงการสงเสริมการเลีย้งโค

พ้ืนเมือง หมูท่ี 1- หมูท่ี 7 

เพ่ือลดรายจาย  และเพ่ิม

รายได 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 10,000  10,000 10,000 เกษตรกรผูเลี้ยง

โคพ้ืนเมือง 

สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย 

เพ่ิมรายได 

สํานักปลดั 

13 โครงการสงเสริมกลุมผูปลูก

ดอกดาวเรือง 

เพ่ือสงเสริมอาชีพ และเพ่ิม

รายไดใหกับเกษตรกรใน

ยามวางจากการทํานา 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 10,000  10,000 10,000 กลุมเกษตรกรผู

ปลูกดอก

ดาวเรือง 

สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย 

เพ่ิมรายได 

สํานักปลดั 

14 โครงการสงเสริมสนับสนุน

กลุมอาชีพทํากลวยฉาบ หมูท่ี 

1 – หมูท่ี 7 

เพ่ือลดรายจาย  และเพ่ิม

รายไดใหกับกลุมทํากลวย

ฉาบ 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 10,000 

. 

 

 

10,000 

 

10,000 

 

กลุมผูเลี้ยงปลา สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย 

เพ่ิมรายได 

สํานักปลดั 

15 โครงการสงเสริมการจัดตั้ง

รานคาชุมชน  หมูท่ี 1 – หมูท่ี 

7 

เพ่ือสงเสริมอาชีพ  และเพ่ิม

รายได 

จํานวน  1  กลุม  -  

 

50,000 

 

- ประชาชน สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย 

เพ่ิมรายได 

สํานักปลดั 

16 โครงการสงเสริมสนับสนุน

กลุมทําเครื่องแกง  หมูท่ี 6 

เพ่ือสงเสริมอาชีพ  และเพ่ิม

รายได 

จํานวน  1  กลุม  -  

 

50,000 

 

- กลุมทํา

เครื่องแกง 

สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย 

เพ่ิมรายได 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561) 

    84 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

17 โครงการรณรงคใหใช

ผลิตภณัฑจากพืชสมุนไพร 

เพ่ือสงเสริมอาชีพ  และเพ่ิม

รายได 

จํานวน  1  กลุม 10,000 

 

 

 

10,000 

 

10,000 

 

ประชาชน สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย 

เพ่ิมรายได 

สํานักปลดั 

18 โครงการสงเสริมสนับสนุนให

ประชาชนปลูกผักสวนครัวไว

รับประทาน เหลือเก็บไวขาย

เพ่ิมรายได 

เพ่ือใหประชาชนมีผักปลอด

สารพิษรับประทานภายใน

ครัวเรือน 

จํานวน  40  ครัวเรือน 10,000  

 

10,000 

 

10,000 

 

ประชาชนมี

สุขภาพท่ีด ี

ประชาชนรับประทานผักท่ี

ปลอดสารพิษ 

สํานักปลดั 

19 โครงการสงเสริมสนับสนุนให

ประชาชนปลูกสมุนไพร

รับประทานเพ่ือปองกันโรค 

เพ่ือลดความเสีย่งในการเกิด

โรค 

จํานวน  40  ครัวเรือน 10,000 

 

 10,000 10,000 

 

ประชาชนมี

ความเสีย่งใน

การเกิดโรค

นอยลง 

ประชาชนไมมโีรค สํานักปลดั 

20 โครงการจดัซื้อเครื่องคัดแยก

สิ่งเจือปนใหกับกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนผลิตขาวอินทรีย  

บานอาวเคียน หมูท่ี 7 

เพ่ือลดรายจาย  และเพ่ิม

รายไดใหกับกลุม 

หมูท่ี 7 500,000 

 

 

 

- 

 

- 

 

กลุมวิสาหกิจ

ชุมชนผลิตขาว

อินทรีย บาน

อาวเคียน 

สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย 

เพ่ิมรายได 

สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

21 โครงการจดัซื้อเครื่องกําจัดตัว

มอด ใหกับกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนผลิตขาวอินทรีย  

บานอาวเคียน หมูท่ี 7  

เพ่ือสงเสริมอาชีพ  และเพ่ิม

รายได 

จํานวน  1  กลุม  -  

 

100,000 

 

- กลุมวิสาหกิจ

ชุมชนผลิตขาว

อินทรีย บาน

อาวเคียน 

สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย 

เพ่ิมรายได 

สํานักปลดั 

22 โครงการกอสรางอาคารเก็บ

เมลด็พันธขาว ใหกับกลุม

วิสาหกิจชุมชนผลิตขาว

อินทรีย บานอาวเคียน หมูท่ี 7 

เพ่ือสงเสริมอาชีพ  และเพ่ิม

รายได 

จํานวน  1  กลุม  -  - 1,500,000 กลุมวิสาหกิจ

ชุมชนผลิตขาว

อินทรีย บาน

อาวเคียน 

สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย 

เพ่ิมรายได 

สํานักปลดั 

23 โครงการจดัซื้อเครื่องอบขาว 

ใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนผลติ

ขาวอินทรีย บานอาวเคียน  

หมูท่ี 7 

เพ่ือสงเสริมอาชีพ  และเพ่ิม

รายได 

จํานวน  1  กลุม 350,000  - - กลุมวิสาหกิจ

ชุมชนผลิตขาว

อินทรีย บาน

อาวเคียน 

สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย 

เพ่ิมรายได 

สํานักปลดั 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การสรางความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ี 3  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาท่ี 3  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แนวทางท่ี 3.2  การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

 

1 

งานขุดลอก 

โครงการขุดลอกคลองและ

เหมืองพระราชดําริ หมูท่ี 1 – 

หมูท่ี 7 

 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 

 

1,000,000 

 

 

 

- 

 

- 

 

ระยะทางในการ

ขุดลอก 

 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชในการ

อุปโภค บริโภค และการเกษตร ท่ี

เพียงพอในชวงฤดูแลง 

 

อบจ. 

นครศรฯี 

2 โครงการขุดลอกคลองสาย

ทวดลุง – บานตนง้ิว หมูท่ี 1 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

กวาง 6.00 ม. 

ลึก 2.00 ม. 

ยาว 2,500 ม. 

-  200,000 - ระยะทางในการ

ขุดลอก 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชในการ

อุปโภค บริโภค และการเกษตร ท่ี

เพียงพอในชวงฤดูแลง 

กองชาง 

3 โครงการขุดลอกเหมืองนํ้า

พระราชดําริสายบานนาย

มณฑล หลอนุย หมูท่ี 2 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

กวาง 6.00 ม. 

ลึก 2.00 ม. 

ยาว 1,500 ม. 

150,000  - - ระยะทางในการ

ขุดลอก 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชในการ

อุปโภค บริโภค และการเกษตร ท่ี

เพียงพอในชวงฤดูแลง 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

4 โครงการขุดลอกคูนํ้ารมิ

ถนนลาดยางสายปากเนตร –

ทางพูน พรอมฝงทอระบายนํ้า 

หมูท่ี 2 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

จํานวน 4 จุด -  - 100,000 

 

ระยะทางในการ

ขุดลอก 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชในการ

อุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ท่ีเพียงพอในชวง

ฤดูแลง 

กองชาง 

5 โครงการขุดลอกเหมืองมิยาซา

วา – บานหัวปา หมูท่ี 2 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

กวาง 3.00 ม. 

ลึก 1.50 ม. 

ยาว 700 ม. 

70,000 

 

 - - ระยะทางในการ

ขุดลอก 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชในการ

อุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ท่ีเพียงพอในชวง

ฤดูแลง 

กองชาง 

6 โครงการขุดลอกเหมืองสาย

หนําปรีชา – บานนายชวน 

หมูท่ี 3 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

กวาง 3.00 ม. 

ลึก 1.50 ม. 

ยาว 2,000 ม. 

85,000 

 

 - - ระยะทางในการ

ขุดลอก 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชในการ

อุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ท่ีเพียงพอในชวง

ฤดูแลง 

กองชาง 

7 โครงการขุดลอกคลองเกาะ

โพธ์ิ – เหมืองราชดําริ หมูท่ี 3 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

กวาง 3.00 ม. 

ลึก 1.50 ม. 

ยาว 2,000 ม. 

-  - 85,000 

 

ระยะทางในการ

ขุดลอก 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชในการ

อุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ท่ีเพียงพอในชวง

ฤดูแลง 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

8 โครงการขุดลอกเหมืองจาก

ถนนบานนายสุธรรม ขอนแกว 

หมูท่ี 3 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

กวาง 6.00 ม. 

ลึก 2.00 ม. 

ยาว 2,000 ม. 

-  

 

80,000 

 

- ระยะทางในการ

ขุดลอก 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ท่ีเพียงพอในชวง

ฤดูแลง 

กองชาง 

9 โครงการขุดลอกเหมืองบานลุง

ชี – คลองใหม หมูท่ี 3 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

กวาง 3.00 ม. 

ลึก 1.50 ม. 

ยาว 2,500 ม. 

100,000 

 

 - - ระยะทางในการ

ขุดลอก 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ท่ีเพียงพอในชวง

ฤดูแลง 

กองชาง 

10 โครงการขุดลอกเหมืองสาย

หนํานายปรีชา หมูท่ี 3 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

กวาง 3.00 ม. 

ลึก 1.50 ม. 

ยาว 1,000 ม. 

-  

 

60,000 

 

- ระยะทางในการ

ขุดลอก 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ท่ีเพียงพอในชวง

ฤดูแลง 

กองชาง 

11 โครงการขุดลอกเหมืองสาย

พัฒนาการขางโรงเรยีนวัดปาก

เนตร หมูท่ี 4 (3) 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

กวาง 3.00 ม. 

ลึก 1.50 ม. 

ยาว 1,200 ม. 

-  - 120,000 

 

ระยะทางในการ

ขุดลอก 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ท่ีเพียงพอในชวง

ฤดูแลง 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

12 โครงการขุดลอกคลองสาย

บานในอาว หมูท่ี 4 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

กวาง 4.00 ม. 

ลึก 2.00 ม. 

ยาว 700 ม. 

-  

 

60,000 

 

- ระยะทางในการ

ขุดลอก 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ท่ีเพียงพอในชวง

ฤดูแลง 

กองชาง 

13 โครงการขุดลอกคลองสาย

บานทารัก หมูท่ี 4 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

กวาง 4.00 ม. 

ลึก 2.00 ม. 

ยาว 300 ม. 

40,000 

 

 - - ระยะทางในการ

ขุดลอก 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ท่ีเพียงพอในชวง

ฤดูแลง 

กองชาง 

14 โครงการขุดลอกคลองหยอม

ตาศรรีัก – ท่ีนานายจรวย  

หมูท่ี 5 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

กวาง 4.00 ม. 

ลึก 2.00 ม. 

ยาว 1,000 ม. 

-  

 

50,000 

 

- ระยะทางในการ

ขุดลอก 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ท่ีเพียงพอในชวง

ฤดูแลง 

กองชาง 

15 โครงการขุดลอกคลองบานตน

ง้ิว จากบานนายวิโรจน – 

คลองบานบางมะพราว  

หมูท่ี 5 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

กวาง 4.00 ม. 

ลึก 2.50 ม. 

ยาว 2,000 ม. 

-  - 300,000 

 

ระยะทางในการ

ขุดลอก 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ท่ีเพียงพอในชวง

ฤดูแลง 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

16 โครงการขุดลอกคลองจาก

บานนายจรินทร – เหมือง

พระราชดําริ หมูท่ี 6 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

กวาง 6.00 ม. 

ลึก 1.00 ม. 

ยาว 700 ม. 

-  - 260,000 

 

ระยะทางในการ

ขุดลอก 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ท่ีเพียงพอในชวง

ฤดูแลง 

กองชาง 

17 โครงการขุดลอกคลองสายนาย

เอ้ือม – เหมืองนายเลื่อน หมู

ท่ี 6 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

กวาง 4.00 ม. 

ลึก 2.00 ม. 

ยาว 800 ม. 

-  

 

160,000 

 

- ระยะทางในการ

ขุดลอก 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ท่ีเพียงพอในชวง

ฤดูแลง 

กองชาง 

18 โครงการขุดลอกเหมืองจากนา

นายถาวร – นานายถาวรสุด

สาย หมูท่ี 6 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

กวาง 6.00 ม. 

ลึก 3.00 ม. 

ยาว 1,200 ม. 

-  - 300,000 

 

ระยะทางในการ

ขุดลอก 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ท่ีเพียงพอในชวง

ฤดูแลง 

กองชาง 

19 โครงการขุดลอกวัชพืช จาก

เหมืองพระราชดําริ หมูท่ี 6 – 

เหมืองสายไกลปนเท่ียง  

หมูท่ี 1 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

กวาง 6.00 ม. 

ลึก 2.00 ม. 

ยาว 1,000 ม. 

60,000  - - ระยะทางในการ

ขุดลอก 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ท่ีเพียงพอในชวง

ฤดูแลง 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

20 โครงการขุดลอกเหมืองบาน

บางไมมูก – บานดอนหลา  

หมูท่ี 6 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

กวาง 6.00 ม. 

ลึก 2.00 ม. 

ยาว 1,000 ม. 

-  - 200,000 

 

ระยะทางในการ

ขุดลอก 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ท่ีเพียงพอในชวง

ฤดูแลง 

กองชาง 

21 โครงการขุดลอกเหมืองสาย

หนาอนามัย – เกาะทวด 

พรอมวางทอระบายนํ้า  

หมูท่ี 7 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

กวาง 5.00 ม. 

ลึก 2.00 ม. 

ยาว 5,000 ม. 

-  - 170,000 

 

ระยะทางในการ

ขุดลอก 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ท่ีเพียงพอในชวง

ฤดูแลง 

กองชาง 

22 โครงการขุดลอกเหมืองจาก

บานนายณรงค – เกาะปอ  

หมูท่ี 7 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

กวาง 2.00 ม. 

ลึก 2.00 ม. 

ยาว 1,000 ม. 

150,000 

 

 - - ระยะทางในการ

ขุดลอก 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ท่ีเพียงพอในชวง

ฤดูแลง 

กองชาง 

23 โครงการขุดลอกคลองใหม

สุรินทร – หนองเคียน หมูท่ี 7 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

กวาง 6.00 ม. 

ลึก 2.50 ม. 

ยาว 1,000 ม. 

-  

 

200,000 

 

- ระยะทางในการ

ขุดลอก 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ท่ีเพียงพอในชวง

ฤดูแลง 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

24 โครงการขุดลอกเหมืองซอย 

ภายในหมูบาน หมูท่ี 7 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

กวาง 4.00 ม. 

ลึก 2.00 ม. 

 

-  - 300,000 

 

ระยะทางในการ

ขุดลอก 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ท่ีเพียงพอในชวง

ฤดูแลง 

กองชาง 

25 โครงการขุดลอกเหมืองสาย

บานนายประกอบ – เหมือง

พระราชดําริ หมูท่ี 7 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

กวาง 4.00 ม. 

ลึก 2.00 ม. 

ยาว 1,000 ม. 

40,000 

 

 - - ระยะทางในการ

ขุดลอก 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ท่ีเพียงพอในชวง

ฤดูแลง 

กองชาง 

26 โครงการขุดลอกเหมืองจาก

บานนายเลื่อน – สวนปาลม  

หมูท่ี 7 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

กวาง 4.00 ม. 

ลึก 2.00 ม. 

ยาว 540 ม. 

60,000 

 

 - - ระยะทางในการ

ขุดลอก 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ท่ีเพียงพอในชวง

ฤดูแลง 

กองชาง 

27 โครงการขุดลอกหนองโอ

หลอด หมูท่ี 2 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

กวาง 2.00 ม. 

ลึก 2.00 ม. 

ยาว 1,000 ม. 

3,800,000 

 

 - - ระยะทางในการ

ขุดลอก 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ท่ีเพียงพอในชวง

ฤดูแลง 

กรมสงเสรมิ/ 

อบจ.นครฯ/ 

ทต. 

 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561) 

    93 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

28 โครงการกอสรางโรงสูบนํ้า

ไฟฟา บานอาวเคียน  หมูท่ี 7 

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

จํานวน  1  แหง -  - 4,500,000 ประชาชนผูใช

นํ้า 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ท่ีเพียงพอ 

กรมสงเสรมิ/ 

อบจ.นครฯ/ 

ทต. 

29 โครงการกอสรางอาคารบังคับ

นํ้าคลองชะเมา  

เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอน และประชาชนได

เก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร

ไดอยางท่ัวถึง   

จํานวน  2  แหง -  - 7,000,000 ประชาชนผูใช

นํ้า 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ท่ีเพียงพอ 

กรมสงเสรมิ/ 

อบจ.นครฯ/ 

ทต. 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  น้ํา  สิ่งแวดลอมและพลังงานมปีระสิทธิภาพเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและการใชพลังสะอาด  

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ี 4  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาท่ี 4  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แนวทางท่ี 4.1  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการรณรงคการกําจดัขยะ เพ่ือรณรงคการกําจดัขยะ หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 30,000  30,000 30,000 

 

เยาวชนและ

ประชาชน 

ประชาชนมีอนามัย   

และสิ่งแวดลอมท่ีด ี

สํานักปลดั  

และ ศอ.11 

2 โครงการสงเสริมการเกษตร

ปลอดสารพิษ หมูท่ี 1 –  

หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนมีอาหารท่ี

ปลอดสารพิษรับประธาน 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 -  - 30,000 

 

ประชาชนไมมี

โรค 

ประชาชนมีผักปลอดสารพิษ สํานักปลดั 

3 โครงการทําปุยนํ้าหมักชีวภาพ  

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 

เพ่ือใหผลผลติทางการ

เกษตรเพ่ิมมากข้ึน 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 -  - 250,000 

 

ผักปลอดสารพิษ ประชาชนมีผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน สํานักปลดั 

4 โครงการสงเสริมโรงเรือนผัก

กางมุง  หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนมีอาหารท่ี

ปลอดสารพิษรบัประธาน 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 -  - 30,000 

 

ผักปลอดสารพิษ ประชาชนมีผักปลอดสารพิษ สํานักปลดั 

5 โครงการจดัทําปุยอัดเม็ด 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 

เพ่ือใหผลผลติทางการ

เกษตรเพ่ิมมากข้ึน 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 -  - 200,000 

 

มีรายไดเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน  

ใชปุยหมักแทนสารเคม ี

  

สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

6 โครงการสงเสริมการทําแกส

หุงตมใชในครัวเรือน  หมูท่ี 1 

– หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนลดรายจาย

ในครัวเรือน 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 -  

 

200,000 

 

200,000 

 

ลดรายจาย ประชาชนลดรายจายใน

ครัวเรือนได 

อปท.อําเภอ

ปากพนัง 

7 โครงการสนับสนุนเครื่องยอย

พืชสด 

เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับ

ประชาชน 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 -  

 

150,000 

 

- ลดรายจาย  ประชาชนลดรายจาย  และ

เพ่ิมรายได 

สนง.เกษตร 

8 โครงการสงเสริมใหปลูกผัก

สวนครัวรมิทาง ถนนสายปาก

เนตร – ทางพูน หมูท่ี 1 –  

หมูท่ี 7 

เพ่ือรณรงคใหประชาชนอยู

อยางพอเพียงตามแนว

พระราชดําริฯ 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 10,000 

 

 

 

10,000 

 

10,000 

 

ประชาชน   

อยูดี 

กินดี 

ประชาชนลดรายจาย  และ

เพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือนมี

อาหารท่ีปลดสารพิษ

รับประทาน 

สํานักปลดั 

9 โครงการจดัหาถังรองรับขยะ

ในชุมชนและถนนสาธารณะ 

เพ่ือรักษาความสะอาด  และ

สิ่งแวดลอม  ใหนาอยู 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 100,000 

 

 

 

100,000 

 

100,000 

 

พ้ืนท่ีสะอาด 

ปลอดโรค 

สถานท่ีสะอาด  และมี

สภาพแวดลอมท่ีนาอยู นา

อาศัย 

สํานักปลดั 

10 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนหนา

วัดไตรสุวรรณาราม หมูท่ี 4 

(1) 

เพ่ือรักษาความสะอาด  และ

สิ่งแวดลอม  ใหนาอยู 

หมูท่ี 4 50,000  - - พ้ืนท่ีสะอาด 

ปลอดโรค 

สถานท่ีสะอาด  และมี

สภาพแวดลอมท่ีนาอยู นา

อาศัย 

สํานักปลดั 

11 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน

บริเวณอาคารเอนกประสงค 

หมูที 1 (3) 

เพ่ือรักษาความสะอาด  และ

สิ่งแวดลอม  ใหนาอยู 

หมูท่ี 1   100,000 - พ้ืนท่ีสะอาด 

ปลอดโรค 

สถานท่ีสะอาด  และมี

สภาพแวดลอมท่ีนาอยู นา

อาศัย 

สํานักปลดั 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  น้ํา  สิ่งแวดลอมและพลังงานมปีระสิทธิภาพเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและการใชพลังสะอาด  

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ี 4  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาท่ี 4  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แนวทางท่ี 4.2  การอนุรักษ  ฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

2559  2560 2561    

1 โครงการจดัหาสถานท่ีกําจัด

ขยะ 

เพ่ือรักษาความสะอาด  และ

สิ่งแวดลอม  ใหนาอยู 

จํานวน  1  แหง -  - 30,000 

 

สิ่งแวดลอมนา

อยูนาอาศัย 

สถานท่ีสะอาด  และมี

สภาพแวดลอมท่ีนาอยู นา

อาศัย 

สํานักปลดั 

2 โครงการจดัซื้อและจัด

เตรียมการจดัเก็บขยะภายใน

ชุมชน หมูบาน  โดยรถเก็บ

ขยะเทศบาลตําบลชะเมา 

เพ่ือความสะอาด และรักษา

สิ่งแวดลอมใหนาอยูยิ่งข้ึน 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 -  

 

100,000 

 

- พ้ืนท่ีสะอาด 

ปลอดโรค 

สถานท่ีสะอาด  และมี

สภาพแวดลอมท่ีนาอยู นา

อาศัย 

สํานักปลดั 

3 โครงการอนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเฉลิมพระเกียรตฯิ 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณตนไม  และ

พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลชะเมา 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 20,000 

 

 

 

20,000 

 

20,000 

 

อากาศด ี

ประชาชนมี

สุขภาพท่ีดีข้ึน 

ประชาชนมีรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน สํานักปลดั 

4 โครงการนํ้าประปาดื่มได เพ่ือใหมีนํ้าดื่มท่ีมีคณุภาพ  

และปลอดภัยตอสุขภาพ 

หมูท่ี 6 -  50,000 - ประชาชน ประชาชนมีนํ้าดื่มท่ีดีตอ

สุขภาพ 

กองชาง/ 

ศอ.11 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

5 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน  2  

ขางถนนสายตางๆ  หมูท่ี 1 – 

หมูท่ี 7 

เพ่ือใหพ้ืนท่ีมีภูมิทัศนท่ี

สวยงาม  และมีความ

สะดวกในการสัญจร 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 100,000 

 

 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชนผู

สัญจร 

มีความสะดวกในการสัญจร สํานักปลดั 

6 โครงการกอสราง

สวนสาธารณะพรอมสนาม

กีฬา 

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ี

ออกกําลังท่ีมีสภาพแวดลอม

ท่ีสะอาด  และสะดวก 

จํานวน  1  แหง -  - 300,000 

 

สิ่งแวดลอมนา

อยูนาอาศัย 

สถานท่ีสะอาด  และมี

สภาพแวดลอมท่ีนาอยู นา

อาศัย 

สํานักปลดั 

7 โครงการจดัทําสวนหยอมปลูก

ตนไมในชุมชน 

เพ่ือความสะอาด และรักษา

สิ่งแวดลอมใหนาอยูยิ่งข้ึน 

จํานวน  2  แหง -  

 

100,000 

 

- ชุมชน ชุมชนมีสถานท่ีสะอาด  และ

มีสภาพแวดลอมท่ีนาอยู นา

อาศัย 

สํานักปลดั 

8 โครงการเยาวชนรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

เพ่ือใหเยาวชนและ

ประชาชนท่ัวไปเล็งเห็น

ความสําคญัในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ปละ  1  ครั้ง 30,000  

 

30,000 

 

30,000 

 

เยาวชน  และ

ประชาชนท่ัวไป 

เยาวชน  และประชาชน

ท่ัวไปมีจิตสํานึกในการรักษ

ปา  รักษนํ้า  ตลอดจนลด

ความรอนได 

สํานักปลดั 

9 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน

บริเวณท่ีทําการเทศบาลตําบล

ชะเมา 

เพ่ือปรับปรุงใหบรเิวณใหมี

ความสะดวกสวยงาม  และ

เปนสัดสวน 

หมูท่ี 6 100,000 

 

 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชนผูเขา

รับการบริการ 

ภูมิทัศนบรเิวณท่ีทําการ

สํานักงานเทศบาลนาอยูนา

อาศัย 

สํานักปลดั 

10 โครงการขุดลอกหนองโอ

หลอด หมูท่ี 2 

เพ่ืออนุรักษแหลงนํ้า

ธรรมชาต ิ

หมูท่ี 2 150,000 

 

 

 

150,000 

 

150,000 

 

ประชาชนผูใช

แหลงนํ้า 

มีแหลงนํ้าธรรมชาต ิ

เพ่ิมรายได  เปนแหลง

อาหาร 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภมูิปญญาเพ่ือสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ี 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาท่ี 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางท่ี 5.1  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานอยางเปนระบบ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการอบรมจัดทําบัญชี

รายรับ – รายจาย ใหกับ

ครัวเรือน 

เพ่ือใหครัวเรือนมีการ

วางแผนในการใชจาย  ตาม

แนวพระราชดําริพอเพียง 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 20,000 

 

 

 

20,000 

 

20,000 

 

ประชาชน ประชาชนมีการใชจายท่ี

เพียงพอ  และเหลือเก็บออม

ไวใชในยามจําเปน 

สํานักปลดั 

2 โครงการทัศนศึกษาแกคณะ

ผูบริหาร  สมาชิกสภา ทต.  

พนักงาน  ขาราชการ  และ

พนักงานจาง   

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ใหมี

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน  และการ

ใหบริการแกประชาชน 

คณะผูบริหาร  สท.  

พนักงาน  ขาราชการ  

และพนักงานจาง 

300,000  

 

- 

 

- คณะผูบริหาร  

สท.  พนักงาน  

ขาราชการ  และ

พนักงานจาง 

ไดรับความรู  ทักษะ  ในการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภมูิปญญาเพ่ือสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ี 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาท่ี 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางท่ี 5.2  การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการอบรมสรางความรู  

ความเขาใจเก่ียวกับภาษี

คาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆ 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรใหมี

ประสิทธิภาพ 

พนักงาน  ขาราชการ

เทศบาล 

5,000 

. 

 

 

5,000 

 

5,000 

 

ลดข้ันตอนใน

การใหบริการ 

ประชาชนไดรับการบริการท่ี

สะดวก  รวดเร็ว 

กองคลัง 

2 โครงการอบรมการจัดทําแผน

ท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ใหมี

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน  และการ

ใหบริการแกประชาชน 

พนักงาน  ขาราชการ  

เทศบาล 

-  - 50,000 

 

ลดข้ันตอนใน

การใหบริการ 

ไดรับความรู  ทักษะ  ในการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

กองคลัง 

3 โครงการอบรมใหความรูดาน

กฎหมายแกประชาชน 

เพ่ือใหประชาชนไดมีความรู  

ความเขาใจเก่ียวกับ

กฎหมายตางๆ  ท่ีเก่ียวของ

ในชีวิตประจําวัน 

จํานวน  1  ครั้ง 30,000 

 

 - - เยาวชน  และ

ประชาชนท่ัวไป 

ประชาชนมีความรู  ความ

เขาใจเก่ียวกับกฎหมายท่ี

เก่ียวของในชีวิตประจําวัน 

สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

4 โครงการทัศนศึกษาของคณะ

ผูบริหาร  สท. พนักงาน  

ขาราชการ  และพนักงานจาง 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ใหมี

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน  และการ

ใหบริการแกประชาชน 

พนักงาน  ขาราชการ  

เทศบาล 

-  250,000 - ประชาชน

ผูรับบริการ 

ไดรับความรู  ทักษะ  ในการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 

5 โครงการสนับสนุนการศึกษา

แกพนักงาน  ขาราชการ  

เทศบาล 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ใหมี

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน  และการ

ใหบริการแกประชาชน 

พนักงาน  ขาราชการ  

เทศบาล 

-  250,000 - ประชาชน

ผูรับบริการ 

ไดรับความรู  ทักษะ  ในการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 

กองคลัง 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภมูิปญญาเพ่ือสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ี 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาท่ี 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางท่ี 5.3  การพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  และชุมชนตามระบอบประชาธปิไตย 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการอบรมใหความรู

เก่ียวกับการเลือกตั้งตางๆ 

เพ่ือรณรงคใหความรู

เก่ียวกับการเลือกตั้ง 

เยาวชน  และประชาชน

ท่ัวไป 

-  

 

25,000 

 

- ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ไดรับความรูเก่ียวกับการ

เลือกตั้งตางๆ 

สํานักปลดั 

2 โครงการประชาสมัพันธการ

เขารวมรบัฟงการประชุมสภา

เทศบาลตาํบล 

เพ่ือใหนักเรียน  นักศึกษา  

และประชาชนท่ัวไปไดทราบ

ถึงวิธีการเขารวมรับฟงการ

ประชุมสภา 

เยาวชน  และประชาชน

ท่ัวไป 

2,500 

 

 

 

2,500 

 

2,500 

 

เยาวชน  และ

ประชาชนท่ัวไป 

ไดรับความรูเก่ียวกับการเขา

รวมรับฟงการประชุมสภา

เทศบาลตาํบล 

สํานักปลดั 

3 โครงการพัฒนาคณุภาพแผน

ชุมชน 

เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม หมูท่ี 1- หมูท่ี 7 20,000 

 

 

 

20,000 

 

20,000 

 

ประชาชนเขา

รวมประชุม

ประชาคม 

ประชาชนใหความสําคัญ

และเขามามสีวนรวมในการ

บริหารงานเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

4 โครงการจดัทําเวทีประชาคม

ในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินหรือกิจการในอํานาจ

หนาท่ี 

เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม  

และมีความรู  ความเขาใจ

เก่ียวกับการบรหิารงาน 

หมูท่ี 1- หมูท่ี 7 20,000 

 

 

 

20,000 

 

20,000 

 

ประชาชนเขา

รวมประชุม

ประชาคม 

ประชาชนใหความสําคัญ

และเขามามสีวนรวมในการ

บริหารงานเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภมูิปญญาเพ่ือสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ี 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาท่ี 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางท่ี 5.4  ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการอุดหนุนศูนยขอมลู

ขาวสารการจัดซื้อจดัจางระดับ

อําเภอ  ประจําป 2559 

เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบ

ขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง

ของเทศบาล 

อุดหนุน 

อบต.ปากแพรก 

20,000 

 

 - - คณะกรรมการ

การจัดซื้อจดัจาง

เทศบาล 

เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

พัสดุของหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2535  และแกไขเพ่ิมเติม 

สํานักปลดั 

อปท.อําเภอ

ปากพนัง 

2 คาใชจายในการดําเนินการ

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบล  ประจําป 2559 

เพ่ือแนะนําเรื่องการเกษตร

แกประชาชนในตําบล 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 50,000 

. 

 - - คณะกรรมการ

ศูนยถายทอดฯ 

เกษตรกรไดรับคําแนะนํา  

และความรูในการทํา

การเกษตร 

สํานักปลดั 

3 โครงการประชาสมัพันธการ

เสียภาษีบํารุงทองท่ี  ภาษี

โรงเรือน  

เพ่ือใหประชาชนรับรูการ

ชําระภาษีแตละประเภท  

ตามกําหนด 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 10,000 

 

 

 

10,000 

 

10,000 

 

ประชาชนผูท่ี

ตองชําระภาษี 

ประชาชนชําระภาษีตาม

กําหนด  และเทศบาลมีรายได

เพ่ิมข้ึน 

กองคลัง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

4 โครงการจดัทําวารสาร

ประชาสมัพันธขอมูลขาวสาร

ของเทศบาลตําบล 

เพ่ือเปนการเผยแพรขอมลู

ขาวสารและประชาสัมพันธ 

ปละ  1  ครั้ง 100,000 

 

 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีและตําบล

ใกลเคียง 

ประชาชนไดรับรูขอมลู

ขาวสาร 

สํานักปลดั 

5 โครงการจดัซื้อวัสดุ  ครุภณัฑ

สํานักงานเทศบาล 

เพ่ือใหการบริการท่ีสะดวก  

รวดเร็ว 

จัดซื้อวัสดุ  ครุภณัฑ 150,000 

 

 

 

150,000 

 

150,000 

 

ประชาชน

ผูรับบริการ 

การใหบริการท่ีสะดวก  

รวดเร็ว 

สํานักปลดั 

กองคลัง 

กองชาง 

6 โครงการ จดับํารุง  ซอมแซม  

รักษา  ทรัพยสินของ ทต. 

เพ่ือใหอยูในสภาพท่ีใชงาน

ไดตลอดเวลาได 

บํารุง  ซอมแซม  

รักษา 

100,000 

 

 

 

100,000 

 

100,000 

 

วัสดุ  ครุภณัฑ สามารถใชงานไดตลอดเวลา สํานักปลดั

กองคลัง 

กองชาง 

7 โครงการจดัซื้อรถตักหนา 

ขุดหลัง 

เพ่ือใชงานในกิจการของ

เทศบาล 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 3,000,000 

 

 - - กิจการเทศบาล

ตําบล 

มีรถสําหรับใชในกิจการของ

เทศบาลตาํบล 

กองชาง 

8 โครงการจดัซื้อรถกระเชา

ไฟฟา 

เพ่ือใชงานในกิจการของ

เทศบาล 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 -  2,500,000 

 

- กิจการเทศบาล

ตําบล 

มีรถสําหรับใชในกิจการของ

เทศบาลตาํบล 

กองชาง 

9 โครงการจดัซื้อรถบรรทุกนํ้า เพ่ือใชงานในกิจการของ

เทศบาล 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 -  - 2,500,000 

 

กิจการเทศบาล

ตําบล 

มีรถสําหรับใชในกิจการของ

เทศบาลตาํบล 

สํานักปลดั 

10 โครงการกอสรางศาลทวดลุง 

หมูท่ี 1 (2) 

เพ่ือใหประชาชนได

สักการะบูชา  

หมูท่ี 1 200,000  - - ประชาชนท่ัวไป ไดมสีถานท่ีสักการบูชา  และ

ยึดเหน่ียวจติใจ 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

11 โครงการกอสรางโรงจอดรถ

สํานักงานเทศบาลตําบล 

เพ่ือบริการใหประชาชน

ไดรับความสะดวก เปน

ระเบียบ 

จํานวน 1 แหง 300,000 

 

 - - บริการประชาชน ประชาชนไดรับความสะดวก 

เปนระเบียบ 

กองชาง 

12 โครงการปรับปรุง ตอเติม

อาคารเอนกประสงคบานเกาะ

โพธ์ิ  หมูท่ี 2 

เพ่ือใชเปนสถานท่ี

ประชุม  อบรมตางๆ 

จํานวน 1 แหง -  250,000 - ประชาชน  

หมูท่ี 2 

ประชาชนมีความสะดวกในการ

เขารวมอบรม และประชุมตางๆ 

กองชาง 

13 โครงการปรับปรุงอาคาร

เอนกประสงคประจาํหมูบาน 

หมูท่ี 3 

เพ่ือใชเปนสถานท่ี

ประชุม  อบรมตางๆ 

จํานวน 1 แหง 250,000  - - ประชาชน  

หมูท่ี 2 

ประชาชนมีความสะดวกในการ

เขารวมอบรม และประชุมตางๆ 

กองชาง 

14 โครงการปรับปรุงอาคาร

เอนกประสงคประจาํหมูบาน 

หมูท่ี 4 

เพ่ือใชเปนสถานท่ี

ประชุม  อบรมตางๆ 

จํานวน 1 แหง 350,000  - - ประชาชน  

หมูท่ี 2 

ประชาชนมีความสะดวกในการ

เขารวมอบรม และประชุมตางๆ 

กองชาง 

15 โครงการจดัซื้อรถกระบะตอน

เดียว 

เพ่ือใชในกิจการเทศบาล

ตําบลชะเมา 

จํานวน 1 คัน 600,000  - - กิจการเทศบาล

ตําบล 

มีรถสําหรับใชในกิจการของ

เทศบาลตาํบล 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางสํานักงาน

เทศบาลตาํบลชะเมา 

เพ่ือใชเปนสถานท่ี

ราชการสําหรับบริการ

ประชาชน 

จํานวน 1 แหง 10,000,000  - - พนักงานเทศบาล

ตําบล, พนักงานจาง 

และประชาชนท่ัวไป 

มีสถานท่ีทํางานท่ีเหมาะสมและ

ใหบริการประชาชนไดอยาง

ท่ัวถึงอยางสะดวก รวดเร็ว 

กรมสงเสรมิ/

ทต. 

17 โครงการถมท่ีดินราชพัสดุ

โรงเรียนวัดปากเนตร 

เพ่ือใหบริการประชาชน จํานวน  1  แหง 1,000,000  - - ประชาชน

ผูรับบริการ 

ประชาชนใชบริการท่ีสะดวก  

รวดเร็ว 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภมูิปญญาเพ่ือสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ี 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาท่ี 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางท่ี 5.5  การบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

2559  2560 2561    

1 การจัดวางระบบการควบคุม

ภายใน 

เพ่ือใหการดําเนินงานของ

หนวยงานใหเปนไปตาม

ระบบกฎหมายท่ีกําหนด 

รายงานผลการจดัวาง

ระบบการควบคุมภายใน 

5,000 

 

 

 

5,000 

 

5,000 

 

ผลการ

ดําเนินงานของ

เทศบาล 

การดําเนินงานของ

หนวยงานใหเปนไปตาม

ระบบกฎหมายท่ีกําหนด 

สํานักปลดั 

2 โครงการติดตามประเมินผล

การดําเนินกิจกรรมของ ทต. 

ตามหลักเกณฑการบริหาร

จัดการท่ีด ี

เพ่ือติดตามผลการ

ดําเนินงานกิจกรรมของ ทต. 

รายงานการดําเนินการ

ติดตามผลการ

ดําเนินงานกิจกรรมของ 

ทต. 

3,000 

 

 

 

3,000 

 

3,000 

 

ผลการ

ดําเนินงานของ

เทศบาล 

ติดตามผลการดําเนินงาน

กิจกรรมของ  ทต. 

สํานักปลดั 

3 โครงการจดัทําเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป 

เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย

ใชบังคับในการเบิกจายของ 

ทต. 

จัดทําเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําป จําวน  40 เลม 

4,000 

 

 

 

4,000 

 

4,000 

 

เทศบัญญตัิ

ประจําป 

การเบิกจายของ ทต. เปนไป

ตามระเบียบกฎหมาย

กําหนด 

สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

2559  2560 2561    

4 โครงการจดัซื้อท่ีดินเพ่ือสราง

เทศบาล 

เพ่ือสรางสํานักงาน

เทศบาล 

ไมนอยกวา  5  ไร 1,000,000 

 

 - - สํานักงาน

เทศบาล 

มีสํานักงานเทศบาลตําบลท่ี

ไดมาตรฐาน และมสีถานท่ี

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ราชการ 

สํานักปลดั 

5 จัดซื้อกลองวงจรปด เพ่ือรักษาความปลอดภัย  

และทรัพยสินของเทศบาล 

จํานวน  3  จุด 20,000 

 

 - - ทรัพยสิน

สํานักงาน

ปลอดภัย 

เพ่ือรักษา และปกปอง

ทรัพยสินของเทศบาล 

สํานักปลดั 
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภมูิปญญาเพ่ือสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ี 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาท่ี 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางท่ี 5.6  สงเสริม  สนับสนุนหนวยงานภาครัฐ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการรณรงคขับข่ีปลอดภัย เพ่ือลดอัตราการเกิด

อุบัติเหตุ   

จํานวน  1  ครั้ง 5,000 

 

 - - ผูขับข่ี ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ทต.ชะเมา 

ขนสงจังหวัด 

2 โครงการตรวจสอบแนวเขต

ท่ีดิน  หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 

เพ่ือตรวจสอบแนวเขต

สาธารณะ  ในพ้ืนท่ีตําบล 

ชะเมา 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 20,000 

 

 

 

20,000 

 

20,000 

 

เจาของท่ีดิน จะไดทราบแนวเขตท่ีชัดเจน ทต.ชะเมา 

สนง.ท่ีดิน

ปากพนัง 

3 โครงการสงเสริมอุปกรณดาน

การเกษตร  หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 

เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรมี

อุปกรณในการเกษตร 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 -  - 200,000 

 

อุปกรณ

การเกษตร 

ประชาชนมีความพรอมในการ

ทําการเกษตร 

สํานักปลดั 

4 จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า  หมูท่ี 1 – 

หมูท่ี 7 

เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรมี

อุปกรณในการเกษตร 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 -  - 200,000 

 

อุปกรณ

การเกษตร 

ประชาชนมีความพรอมในการ

ทําการเกษตร 

สํานักปลดั 

5 โครงการอุดหนุนการจดัเก็บ

ขอมูล จปฐ. กชช 2 ค. 

เพ่ือใชเปนขอมูลในพ้ืนท่ี หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 10,000 

 

 

 

10,000 

 

10,000 

 

ขอมูล ขอมูลท่ีไดสามารถนําไปเปน

แนวทางพัฒนาทองถ่ิน 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ. 02 

 

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โดยเทศบาลตําบลชะเมา 

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร ที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรที่มีคุณภาพและครบวงจร  

 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ                                                                                           

งบประมาณ หนวยงานท่ี 

ขอประสาน ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 

1 โครงการกอสรางถนน คสล. บานในอาว  หมูท่ี 4 3,800,000 - - 3,800,000 อบจ. 

2 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยทอนงูเหลือม  หมูท่ี 2 1,000,000 - - 1,000,000 อบจ. 
3 โครงการขุดลอกหนองโอหลอด  หมูท่ี 2 - 3,800,000 - 3,800,000 อบจ./กรมชลประทาน 

4 โครงการกอสรางอาคารบังคับน้ําคลองชะเมา  หมูท่ี 7 - 3,500,000 - 3,500,000 อบจ./กรมชลประทาน 

5 โครงการกอสรางโรงสูบน้ําไฟฟา  หมูท่ี 7 - 4,500,000 - 4,500,000 อบจ./กรมชลประทาน 

6 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน บานเกาะโพธิ์ หมูท่ี 2 - 5,000,000 - 5,000,000 อบจ./กรมสงเสริม 

7 โครงการขุดลอกคลองสงน้ําสายหนาอนามัย – เกาะทวด หมูท่ี 7 - - 850,000 850,000 อบจ./กรมชลประทาน 

รวมท้ังส้ิน  จํานวน  7  โครงการ 4,800,000 16,800,000 850,000 22,450,000  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาแผนสามป  (พ.ศ.2559-2561) 
 

ยุทธศาสตร 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม  3  ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 67 22,477,000 72 72,330,000 49 49,177,000 188 143,984,000 

 1.1 แนวทางการพัฒนาดานคมนาคม 45 14,981,000 55 60,925,000 29 20,142,000 129 96,048,000 

 1.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการพ้ืนฐานใหครบถวนและ

ครอบคลุม 

22 7,496,000 17 11,405,000 20 29,035,000 59 47,936,000 

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

62 7,527,000 60 4,394,000 58 6,279,000 180 18,200,000 

 2.1 แนวทางการสงเสริมการศึกษา 10 310,000 12 340,000 13 370,000 35 1,020,000 

 2.2 แนวทางการสงเสริมศาสนา ประเพณี 

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

14 182,000 13 424,000 12 374,000 39 980,000 
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ยุทธศาสตร 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม  3  ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

 2.3 แนวทางการสงเสริมการกีฬา และ

นันทนาการ 

10 3,675,000 9 925,000 10 1,475,000 29 6,075,000 

 2.4 แนวทางการสงเสริมสุขภาพและการ

สาธารณสุข 

9 275,000 12 970,000 11 1,145,000 32 2,390,000 

 2.5 แนวทางสงเสริมคุณภาพชีวิตใหแกเด็ก 

สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการหรือทุพพลภาพ 

ผูดอยโอกาส ผูประสบสาธารณภัย และ

ผูปวยเอดส 

14 2,130,000 11 735,000 10 2,115,000 35 4,980,000 

 2.6 แนวทางปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 955,000 3 1,000,000 2 800,000 10 2,755,000 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 28 6,145,000 25 1,425,000 27 10,360,000 80 17,930,000 

 3.1 แนวทางการสงเสริมอาชีพ และพัฒนา

รายได 

17 725,000 18 675,000 16 1,075,000 51 2,475,000 

 3.2 แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ

การเกษตร 

11 5,420,000 7 750,000 11 9,285,000 29 15,455,000 
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ยุทธศาสตร 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม  3  ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

4) ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

8 545,000 10 860,000 14 1,550,000 32 2,955,000 

 4.1 แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมและ

มลพิษตางๆ 

3 145,000 4 460,000 7 820,000 14 1,425,000 

 4.2 แนวทางการอนุรักษ ฟนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5 400,000 6 400,000 7 730,000 18 1,530,000 

5) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกร

อยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

31 14,334,500 20 1,774,500 18 3,419,500 69 19,528,500 

 5.1 แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารงานอยางเปนระบบ 

2 20,000 2 320,000 1 20,000 2 320,000 
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ยุทธศาสตร 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม  3  ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

 5.2 แนวสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร 

5 35,000 3 505,000 2 55,000 5 595,000 

 5.3 แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนและชุมชน ตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

3 22,500 4 47,500 3 42,500 4 112,500 

 5.4 แนวทางปรับปรุงระบบการใหบริการ

ประชาชน 

13 13,210,000 6 860,000 5 2,860,000 16 16,930,000 

 5.5 แนวทางการบริหารจัดการภายใน

องคกรอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

5 1,032,000 3 12,000 3 12,000 5 1,056,000 

 5.6 แนวทางสงเสริม สนับสนุนหนวยงาน

ภาครัฐ 

3 35,000 2 30,000 4 430,000 5 495,000 

 รวมจํานวนท้ังหมด 196 51,028,500   187    80,783,500    166   70,785,500    549   202,597,500  
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สวนท่ี 4 

แนวทางการติดตามประเมินผล 

 
 การติดตามและประเมินผลโครงการเปนหนาท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงสามารถชี้ถึงผลการดําเนินงานและสามารถใชเปนเปนเครื่องมือในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหเปนไปโดยบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว  

ดังนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาท่ี  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึง

จําเปนตองมีองคกรท่ีทําหนาท่ีติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา  ตามแนวทางท่ีกําหนดไวใน

ระเบียบกฎหมาย 

 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 

28   กําหนดใหมีคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ประกอบดวย 

 -สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก   จํานวน  3 คน 

 -ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก  จํานวน  2 คน 

 -ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน  2 คน 

 -หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง   จํานวน  2 คน 

 -ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก   จํานวน  2 คน 

 โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคน

หนึ่งทําหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการ 

 ในฐานะท่ีสภาทองถ่ินมีหนาท่ีในการกําหนดดูแลตรวจสอบ  ติดตามการปฏิบัติงานของฝาย

บริหาร  อีกท้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประกอบจากหนวยฝายดวยกัน ท้ัง

ผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ  รวมท้ัง

ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก  ซ่ึงการท่ีคณะกรรมการฯ  มาจากหนวยงานหลายฝายนี้  จะทํา

ใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรจุและ

วัดความสําเร็จของโครงการเพ่ือนําไปใชในการแกไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการไดอยาง

แทจริง 
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4.2 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2548  ขอ 29  ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ไวดังนี้ 

1.  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3.  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  อยางนอยปละ  1  ครั้ง  ภายใน

เดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

การติดตามผล  (Monitoring) 

การติดตามนั้น  จะทําใหเราทราบวาขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาและพัฒนาสามปถึงระยะใดแลว  ซ่ึงเทคนิคอยางงายท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามได  

เชน Cant  Chart  ท่ีทําใหหนวยงานสามารถติดตามไดวา  การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรหรือ

แผนพัฒนาสามป  มีการดําเนินการในชวงใด  ตรงกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไม  ซ่ึงแผนปฏิบัติ

การจะเปนเครื่องมือในการติดตามผลการดําเนินงาน 

การประเมินผล  (Evaluation ) 

  การประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป  จําเปนตองมีเกณฑ

มาตรฐาน  (Standart  criteria) และตัวชี้วัด  (lndicators) เพ่ือใชเปนกรอบในการประเมินเพ่ือใหเกิด

ความชัดเจน  เปนระบบ  มีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ  โดยประกอบดวยเกณฑท่ีสําคัญใน  2  ระดับ  

คือ  เกณฑการประเมินหนวยงาน  และเกณฑการประเมินโครงการ 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

  การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  เปนการนํายุทธศาสตรและแนว

ทางการพัฒนาท่ีไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปดําเนินการเพ่ือไปดําเนินการเพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาตามแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว  โดยกําหนดองคกรท่ีรับผิดชอบและ

วิธีการบริหารจัดการ 

การติดตามผล  คือ  การตรวจสอบท่ีทําเพ่ือแสดงใหเห็นวาเกิดอะไรข้ึนในภาคปฏิบัติ  

ดวยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติตอเนื่อง  วาไดมีการปฏิบัติตามข้ันตอน / กิจกรรม ท่ีกําหนดไว

หรือไม  การใชทรัพยากรตาง ๆ เปนไปอยางเหมาะสมเพียงไร  อยูภายใตระยะเวลาและคาใชจายท่ี

กําหนดไวหรือไม 
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  การประเมินผล  คือ  การวิเคราะหท่ีไดจากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  เพ่ือประเมินวา

ความเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงเปนผลจากการปฏิบัติท่ีเกิดข้ึน  เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผน

หรือไม 

 

วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

   5การติดตามและประเมินผลโครงการ  มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบถึง 

  1.  ความกาวหนาของการดําเนินงานท่ีทําไปแลวนั้นมีผลมากนอยเพียงใด  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม  อยางไร 

  2.  ปญหา  อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  ในระหวางการดําเนินงาน เชน ปญหาทางการเงิน  การ

เบิกจายลาชา  ปญหาดานบุคลากร  ปญหาทางดานเทคนิค  และปญหาอ่ืน ๆ ท่ีไมไดคาดคิดไว 

  3.  ผลท่ีไดรับจากโครงการมีอะไรบาง มีปญหา  รวมท้ังขอดีตาง ๆ ท่ีจะเปนแนวทาง

สําหรับจัดทําโครงการตอไป 

4. ทบทวนถึงผลสําเร็จของโครงการและผลกระทบตาง ๆ ของโครงการ  เพ่ือใชเปน

พ้ืนฐานในการวางแผนโครงการในอนาคต 

 

องคกรท่ีรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  เทศบาลตําบลชะเมา  ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา  มีหนาท่ีกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาเทศบาลตําบลชะเมา  ผูบริหารเทศบาลตําบลชะเมา  และ

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา  พรอมประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลให

ประชาชนทราบอยางนอยปละ 1  ครั้ง  และแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยงานตามท่ี

เห็นสมควร  โดยมี  งานนโยบายและแผน  สํานักปลัดเทศบาลตําบลเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการ

ชวยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  การติดตามผล  จะรายงานผลความกาวหนาของ

โครงการท้ังหมดท่ีนําไปสูการปฏิบัติ  และสรุปผลการประเมินโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จในรายไตร

มาสนั้น ๆ เม่ือสิ้นปงบประมาณจะสรุปผลการประเมินโครงการเพ่ือนําไปสูการประเมินยุทธศาสตรการ

พัฒนาวาไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายี่กําหนดไวหรือ  แลวรายงานตอสภาเทศบาลตําบลชะเมา  

ผูบริหารเทศบาลตําบลชะเมา  และประกาศใหประชาชนทราบ  ตอไป 
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วิธีการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม  เทศบาลตําบลชะเมา  โดยงานนโยบายและแผนไดกําหนดติดตามผล

โครงการโดยติดตามเปนรายไตรมาส  พิจารณาวาโครงการนั้น ๆ ไดดําเนินการตามกิจกรรมและ

เปาหมายท่ีไดวางไวหรือไม  ใชงบประมาณเทาใด  ผลการดําเนินงานแลวเสร็จ  กําลังดําเนินการ        

ยังไมไดดําเนินการ  หรืออ่ืน ๆ แลว  สรุปภาพรวมวาไดดําเนินการเปนสัดสวนเทาใด  ตามท่ีตั้งไวในแผน 

รูปแบบการติดตามผล  งานนโยบายและแผน  สํานักปลัดเทศบาลตําบลชะเมา       

ไดกําหนดรูปแบบการติดตามผลโครงการข้ึนตามหลักเกณฑและวิธีท่ีกําหนดตามคูมือการติดตามและ

ประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือเปนแนวทางในการติดตามผลการดําเนินงานสัดสวนการดําเนินงาน  และ

ความกาวหนาของโครงการ  นั้น 
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ภาคผนวก 1 
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สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลชะเมา 
 

1. สภาพท่ัวไป 

1.1 ลักษณะท่ีตั้ง/อาณาเขตและเขตการปกครอง 

  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลชะเมา  อําเภอ

ปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เปนเทศบาลตําบลชะเมา  ประกาศเม่ือวันท่ี 2  กันยายน  2556  มีผลใช

บังคับตั้งแตวันท่ี 6  กันยายน  2556  ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอปากพนัง  โดยอยูหางอําเภอปาก

พนังประมาณ 23 กิโลเมตร และอยูหางจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 22 กิโลเมตร  

และมีอาณาเขตการปกครอง  ดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลตําบลบางจาก  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

  ทิศใต  ติดกับ ตําบลดอนตรอ  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

  ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลคลองนอย  และตําบลเกาะทวด  อําเภอปากพนัง 

  ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลทาเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 

 1.2 เนื้อท่ี 

  เทศบาลตําบลชะเมา  มีเนื้อท่ีประมาณ  24.64  ตารางกิโลเมตร  หรือคิดเปนเนื้อท่ี

ประมาณ  15,400  ไร 
 

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

  เปนพ้ืนท่ีราบลุม เหมาะแกการทําการเกษตร  มีน้ําทวมขังชวงเดือนพฤศจิกายน – 

มกราคม  ซ่ึงเปนชวงฤดูฝนของทุกป  สวนฤดูแลงในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน  และในตําบลชะเมา  

จะมีปญหาในดานการกักเก็บน้ําไวในชวงฤดูแลงหรือในชวงท่ีตองการใชน้ํา  เพราะไมมีแหลงเก็บน้ํา

สํารองเพ่ือใชในยามขาดแคลนน้ํา 
 

 1.4 จํานวนหมูบาน 

  ตําบลชะเมา  มีหมูบานท้ังหมด  7  หมูบาน  ประกอบดวยหมูบาน  ดังตอไปนี้  

หมูท่ี 1 บานทวดลุง นายวินัย ทองประเสริฐ ผูใหญบาน 

หมูท่ี 2 บานวัดลาว นายประสาน ผุดวัฒน ผูใหญบาน 

หมูท่ี 3 บานบางมูลนาก นายวิษณุ ระวัง ผูใหญบาน 

หมูท่ี 4 บานปากเนตร นางพรรณา สอ้ิงทอง ผูใหญบาน 

หมูท่ี 5 บานตนง้ิว นายมนูญ รัตนภูมี ผูใหญบาน 

หมูท่ี 6 บานบางมะพราว นายสมยศ คงสืบ กํานันตําบล 

หมูท่ี 7 บานอาวเคียน นายสมศักดิ์ศรี กลับรอด ผูใหญบาน 
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 1.5 ทองถิ่นอ่ืนในตําบล 

  จํานวนเทศบาล    -  แหง 

  จํานวนสุขาภิบาล  -  แหง 
 

 1.6 ประชากร 

  จํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น  1,115  ครัวเรือน  (ขอมูล  ณ  เดือน  เมษายน  พ.ศ.2558  

  

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือน 

1 บานทวดลุง 188 

2 บานวัดลาว 226 

3 บานบางมูลนาก 165 

4 บานปากเนตร 84 

5 บานตนง้ิว 64 

6 บานบางมะพราว 184 

7 บานอาวเคียน 204 

รวม 1,115 

 

จํานวนประชากรท้ังสิ้น  3,553  คน  แยกเปน 

  ชาย   1.789  คน 

  หญิง  1,764  คน 

(ขอมูล  ณ  เดือน เมษายน  พ.ศ.2558) 

  

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 
จํานวนประชากร 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 บานทวดลุง 309 322 631 

2 บานวัดลาว 343 351 694 

3 บานบางมูลนาก 298 278 576 

4 บานปากเนตร 134 139 273 

5 บานตนง้ิว 116 98 214 

6 บานบางมะพราว 251 257 508 

7 บานอาวเคียน 338 319 657 

รวม 1,789 1,764 3,553 

 

ท่ีมา  :  งานทะเบียนราษฎรและบัตร  อําเภอปากพนัง 
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2. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

2.1 การคมนาคม/ขนสง 

  การคมนาคมในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลชะเมา สามารถใชการคมนาคมทางบก  ซ่ึงสามารถ

ติดตอกันไดระหวางอําเภอกับอําเภอ ตําบลกับตําบล และตําบลกับหมูบาน ซ่ึงมีถนนลาดยางสายปาก

เนตร – ทางพูน ซ่ึงเปนเสนทางคมนาคมสายหลัก  ระยะทางประมาณ  16  กิโลเมตร   

2.2 การไฟฟา 

 การใหบริการดานการไฟฟา ในเขตเทศบาลตําบลชะเมา ขณะนี้ไดขยายขอบเขตออกไป

กวางขวาง  ครอบคลุมทุกหมูบาน โดยอยูในการควบคุมดูแลของการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอปากพนัง 

2.3 การประปา 

การใหบริการการประปาอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลชะเมา แตยังไม

สามารถใหบริการไดท่ัวถึง  จะมีเขตจําหนายประปาเฉพาะท่ีมีถนนผาน  และถนนซอยบางสวน  มีผูใช

น้ําประปาท้ังหมด  556  ครัวเรือน  แหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตนําประปา  จํานวน  8  แหง 

2.4 การส่ือสารและโทรคมนาคม 

การใหบริการดานโทรศัพท  อยูในความรับผิดชอบขององคการโทรศัพทเขตอําเภอปากพนัง 

ขณะนี้ยังไมสามารถใหบริการไดท่ัวถึง  

 2.5 แหลงน้ําธรรมชาติ/แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 

  - ลําน้ํา, คลอง   จํานวน  7 แหง 

  - บึง, หนอง  และอ่ืน  จํานวน  2 แหง 

  - บอน้ําตื้น   จํานวน  2 แหง 

  - บอโยก    จํานวน  - แหง 

 2.6 ขอมูลอ่ืนๆ 

  2.6.1 มวลชนจัดตั้ง 

   - ลูกเสือชาวบาน   1   รุน      จํานวน 78  คน 

   - อาสาสมัครสาธารณะมูลฐานชุมชน  1  กลุม   จํานวน  35  คน 

   - อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  มี 1 รุน   จํานวน  45  คน 

  2.6.2 การรวมกลุมเพ่ือการประกอบอาชีพ 

   - กลุมเกษตรกรทํานา จํานวน  2 กลุม 

   - กลุมกองทุนหมูบาน จํานวน  2 กลุม 

   - กลุมแมบาน  จํานวน  3 กลุม 

   - กลุมออมทรัพย  จํานวน  4 กลุม 

   - กลุมเกษตร  จํานวน  1 กลุม 

   - กลุมเกษตรกรลูกทุง จํานวน  1 กลุม 

   - กลุมขาวชุมชน  จํานวน  1 กลุม 

   - กลุมทํานาขาวศูนย จํานวน  1 กลุม  
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 2.7 ศักยภาพในตําบล 

  2.7.1 ศักยภาพของเทศบาลตําบล 

   - จํานวนบุคลากร   จํานวน  19 คน 

    ตําแหนงในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน  12 คน 

    ตําแหนงในกองคลัง  จํานวน    4 คน 

    ตําแหนงในกองชาง  จํานวน    3 คน 

  2.7.2 ระดับการศึกษาของบุคลากร 

    ประถมศึกษา   จํานวน    3 คน 

    มัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน    - คน 

    อนุปริญญา   จํานวน    2 คน 

    ปริญญาตรี   จํานวน  11 คน 

    สูงกวาปริญญาตรี  จํานวน    3 คน 
 

 2.8 ดานการเมือง  การบริหาร 

  มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน  1  แหง  ไดแก  เทศบาลตําบลชะเมา  โดยมี

รายละเอียด  ดังนี้ 

 

ผูบริหารเทศบาลตําบลชะเมา 
   

1. นายเอกชัย คงปาน นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา 

2. นายจรินทร สอ้ิงทอง รองนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา 

3. นายวิโรจน สุขเก้ือ รองนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา 

4. นางอารี กองทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา 

5. นายสมชาย แรกรุน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา 
   

1. นายภักดี ไฝขาว ประธานสภาเทศบาลตําบลชะเมา 

2. นายอุดร จินดาวงค รองประธานสภาเทศบาลตําบลชะเมา 

3. นายบุญเทือง โอเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  เขต 1 

4. นายสาทิพย โอเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  เขต 1 

5. นายบุญพา ทองประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  เขต 1 

6. นายไพโรจน ปญญาวุธ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  เขต 1 

7. นายสุเทพ ทิพยเสวก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  เขต 1 

8. นายกําพล มากจริง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  เขต 2 

9. นายไพศาล เจริญสุข สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  เขต 2 
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10. นายทนงศักดิ์ ชุมขุน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  เขต 2 

11. นายสําราญ ทองแกว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  เขต 2 

12. นางบุญกอง หวามา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  เขต 2 

 

 

กํานัน/ผูใหญบาน  ตําบลชะเมา 
   

หมูท่ี 1 นายวินัย ทองประเสริฐ ผูใหญบาน 

 นายสุนทร โอเรือง ผูชวยผูใหญบาน 

 นางเพ็ญศรี เลขาพันธ ผูชวยผูใหญบาน 

    

หมูท่ี 2 นายประสาน ผุดวัฒน ผูใหญบาน 

 นายบุญเสริม เพชรชูวงค ผูชวยผูใหญบาน 

 นางจินตนา แสงมณี ผูชวยผูใหญบาน 

    

หมูท่ี 3 นายวษิณุ ระวัง ผูใหญบาน 

 นายอนันต สุขเก้ือ ผูชวยผูใหญบาน 

 นางสากล มากจริง ผูชวยผูใหญบาน 

    

หมูท่ี 4 นายวิทยา นุนชวย ผูใหญบาน 

 นางภิรมณ จินดาวงค ผูชวยผูใหญบาน 

 นายวิสุทธิ์ ภูนฤมิต ผูชวยผูใหญบาน 

    

หมูท่ี 5 นายมนูญ รัตนภูมี ผูใหญบาน 

 นายประภาส แกวรัตน ผูชวยผูใหญบาน 

 นางอวยพร กวมทรัพย ผูชวยผูใหญบาน 

    

หมูท่ี 6 นายสมยศ คงสืบ กํานันตําบล 

 นางสังวาล พรหมสืบ ผูชวยผูใหญบาน 

 นายสมควร ไชยสมาน ผูชวยผูใหญบาน 

    

หมูท่ี 7 นายสมศักดิ์ศรี กลับรอด ผูใหญบาน 

 นายสุคนธ พุมทอง ผูชวยผูใหญบาน 

 นายสุรชัย ทองแกว ผูชวยผูใหญบาน 
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 2.9 รายไดของเทศบาลตําบลชะเมา 

  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

1. รายไดจากภาษีอากร    8,867,404.91  บาท 

2. รายไดท่ีไมใชภาษีอากร     331,416.09   บาท 

3. เงินอุดหนุนท่ัวไป    3,763,852.00  บาท 

4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค  5,568,900.00  บาท 

 

 

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

1. รายไดจากภาษีอากร    12,897,904.46   บาท 

2. รายไดท่ีไมใชภาษีอากร       555,535.84   บาท 

3. เงินอุดหนุนท่ัวไป     4,205,490.17    บาท 

4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค   5,830,500.00    บาท 

 

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

1. รายไดจากภาษีอากร             11,853,474.44   บาท 

2. รายไดท่ีไมใชภาษีอากร                653,016.64   บาท 

3. เงินอุดหนุนท่ัวไป     4,434,097.00   บาท 

4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค           12,251,200.00   บาท 
 

2.10  สถิติและขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น 

1. การใชสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา เม่ือวันท่ี 1  ธันวาคม  2556 

- ผูมีสิทธิเลือกตั้ง  จํานวน 2,811  คน 

- ไปใชสิทธิเลือกตั้ง  จํานวน 2,348  คน 

- คิดเปนรอยละ 83.53 % 

- บัตรเสีย   จํานวน      46  คน 

- บัตรไมประสงคลงคะแนน จํานวน        6  คน 

  2. การใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  เม่ือวันท่ี 1  ธันวาคม  2556 

- ผูมีสิทธิเลือกตั้ง  จํานวน 2,811  คน 

- ไปใชสิทธิเลือกตั้ง  จํานวน 2,348  คน 

- คิดเปนรอยละ 96 % 

- บัตรเสีย   จํานวน      89  คน 

- บัตรไมประสงคลงคะแนน จํานวน       1  คน 
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 2.11 ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 

  - เปนท่ีราบลุมเหมาะแกการทําการเกษตรทุกชนิด 

  - มีสินคาท่ีมีชื่อเสียงของตําบล  ไดแก  ขาวเกษตรอินทรีย  และพืชสมุนไพร 
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ภาคผนวก 2 
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โครงการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ที่มีความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับหมูบาน 

จากการประชุมประชาคมตําบลเพ่ือนํามาจัดลําดับความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับ

ตําบลนําเสนอบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

หมูที่ 1 

 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการขยายทอเมนประปาโดยใชทอ PE  หมูท่ี 1 250,000 

2 โครงการกอสรางศาลทวดลุง  หมูท่ี 1 200,000 

3 โครงการปรับภูมิทัศนบริเวณศาลาเอนกประสงค  หมูท่ี 1 100,000 

4 โครงการบุกเบิกถนนราชดําริสายทอนวัง – ซอยศรีสมบูรณ   

ท้ัง  2  ฝง  หมูท่ี 1 

100,000 

5 โครงการบุกเบิกถนนราชดําริจากสวนนายสุนทร – สวนนางเหียบ  

เสงโสด  หมูท่ี 1 

500,000 

6 โครงการบุกเบิกถนนราชดําริจากทอนวัง – ถนนสายปกครอง    

ท้ัง 2  ฝง  หมูท่ี 1 

300,000 
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โครงการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ที่มีความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับหมูบาน 

จากการประชุมประชาคมตําบลเพ่ือนํามาจัดลําดับความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับ

ตําบลนําเสนอบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

หมูที่ 2 

 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการปรับปรุงถนนขอบเหมืองบานนายปญญาเกาะโพธิ์   

หมูท่ี 2 

460,000 

2 โครงการบุกเบิกถนนซอยบานนายบุญแล 115,000 

3 โครงการปรับปรุงขอบเหมืองมิยาซาวาหัวปา  หมูท่ี 2 185,000 

4 โครงการปรับปรุงขอบเหมืองมิยาซาวาบานคลองแผว  หมูท่ี 2 345,000 

5 โครงการปรับปรุงตอเติมศาลาเอนกประสงคบานเกาะโพธิ์ 250,000 
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โครงการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ที่มีความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับหมูบาน 

จากการประชุมประชาคมตําบลเพ่ือนํามาจัดลําดับความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับ

ตําบลนําเสนอบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

หมูที่ 3 

 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการยกระดับถนนจากบานนางประค่ิน – บาน ดต.สมใจ   

หมูท่ี 3 

200,000 

2 โครงการปรับปรุงถนนเหมืองราชดําริจากบานนายวิเชียร – หนํา

นายปรีชา  พรอมวางทอ คสล.  จํานวน  12  ทอน  หมูท่ี 3 

45,000 

3 โครงการปรับปรุงถนนสายบานนายเพียน – สะพานวัดโดน 345,000 

4 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานมวง (ตอจากโครงการเดิม) – 

บานนายยุรี  หมูท่ี 3 

400,000 

5 โครงการยกระดับถนนสายทางเขาประปาหมูบาน บานบางมูลนาก  

หมูท่ี 3    

150,000 
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โครงการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ที่มีความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับหมูบาน 

จากการประชุมประชาคมตําบลเพ่ือนํามาจัดลําดับความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับ

ตําบลนําเสนอบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

หมูที่ 4 

 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนาวัดไตรสุวรรณาราม  หมูท่ี 4 50,000 

2 โครงการติดตั้งกระจกโคงทางแยก/จุดเสี่ยง  หมูท่ี 4 30,000 

3 โครงการขุดลอกเหมืองน้ําทางเขาโรงเรียนวัดปากเนตร – เหมือง

พระราชดําริ  หมูท่ี 4 

120,000 

4 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน  หมูท่ี 4 2,600,000 

5 โครงการขุดลอกคลองสงน้ําบานในอาว  หมูท่ี 4 60,000 
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โครงการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ที่มีความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับหมูบาน 

จากการประชุมประชาคมตําบลเพ่ือนํามาจัดลําดับความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับ

ตําบลนําเสนอบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

หมูที่ 5 

 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการปรับปรุงถนนนายถาวร – บานนายอวม  ชูนิล  หมูท่ี 5 345,000 

2 โครงการปรับปรุงถนนสายสุขสวัสดิ์  หมูท่ี 5 42,000 

3 โครงการปรับปรุงถนนสายบานตนง้ิว – หนําหยอม  หมูท่ี 5 200,000 

4 โครงการปรับปรุงถนนจากนานายสุชาติ – นานางอวยพร  หมูท่ี 5 45,000 

5 โครงการปรับปรุงถนนจากคอสะพานเหมืองพระราชดําริ – บานนายเผียน  

บัวศรี  หมูท่ี 5 
230,000 
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โครงการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ที่มีความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับหมูบาน 

จากการประชุมประชาคมตําบลเพ่ือนํามาจัดลําดับความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับ

ตําบลนําเสนอบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

หมูที่ 6 

 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการยกระดับถนนสายบางมะพราวจากปากทาง – ท่ีนานาง 

อนงค  หมูท่ี 6 

3,500,000 

2 โครงการขุดลอกเหมืองน้ํานายเอ่ียม – เหมืองพระราชดําริ   

หมูท่ี 6 

184,000 

3 โครงการปรับปรุงถนนขอบเหมืองพระราชดําริสายปากทาง 

นานายถาวร – นานายถาวรสุดสาย  หมูท่ี 6 

300,000 
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โครงการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ที่มีความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับหมูบาน 

จากการประชุมประชาคมตําบลเพ่ือนํามาจัดลําดับความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับ

ตําบลนําเสนอบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

หมูที่ 7 

 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการปรับปรุงถนนสายหนาหนาอนามัย – เกาะทวด หมูท่ี 7 400,000 

2 โครงการปรับปรุงคอสะพานคลองใหมทานมุย – หมูท่ี 7  ตําบล

เกาะทวด 

200,000 

3 โครงการบุกเบิกถนนสายบานนายเพ่ือม – บานนายฝาก  หมูท่ี 7 60,000 

4 โครงการบุกเบิกถนนสายเหมืองพระราชดําริ  หมูท่ี 7 230,000 

5 โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟาพรอมโรงเรือน  หมูท่ี 7 3,000,000 

6 โครงการกอสรางถนน คสล. สายนายสะอาด  หมูท่ี 7 500,000 
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แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

และแผนพัฒนาสามปของ อปท. 

(พ.ศ. 2559-2561) 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 25 

3. ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 65 

 3.1 วิสัยทัศน (5) 

 3.2 พันธกิจ (5) 

 3.3 ประเด็นยุทธศาสตร (10) 

 3.4 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร (5) 

 3.5 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร (15) 

 3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร (10) 

 3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร (15) 

รวม 100 
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