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คํานํา 
 

ดวยแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลชะเมา ซ่ึงจัดทําตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ไดรับการอนุมัติและประกาศใชแลว เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2559 และ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2562 ประกาศใชแลวเม่ือวันท่ี 

20 กุมภาพันธ 2562  
 

ตามท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี นศ 0023.3/ว 2776 ลงวันท่ี 21  

พฤษภาคม 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 

พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบลชะเมามีความจําเปนตองจัดทําโครงการเพ่ือดําเนินการใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอประชาชนโดยสวนรวม อาศัยอํานาจตามขอ 5 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซักซอมแนวทางการทบทวน

แผนพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถ่ินเปนระยะเวลาหาป (พ.ศ.2561-2565) 

และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนแนวทางปฏิบัติ เทศบาลตําบลชะเมาจึงไดทบทวนการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ข้ึนเพ่ือใหมีความครอบคลุมเหมาะสมกับสภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

สถานการณท่ีตองเตรียมการไวรองรับ ภารกิจท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางเรงดวน และใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 และยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ซ่ึงเทศบาลตําบลชะเมาหวัง

เปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) สามารถใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม  การใชจายงบประมาณตามแผนความ

ตองการของงบลงทุน  และตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลชะเมาอยางมี

ประสิทธิภาพตอไป 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลชะเมา 

ผูรวบรวมจัดทํา 
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สวนท่ี 1 
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

  

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  เปนเทศบาลตําบลชะเมา  ประกาศเม่ือวันท่ี 2  กันยายน  2556  มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 6  

กันยายน  2556   

 

1. ดานกายภาพ 

1.1 ท่ีตั้ง 

 เทศบาลตําบลชะเมา  ตั้งอยู เลขท่ี 139  หมู ท่ี 4  ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอปากพนัง  โดยอยูหางอําเภอปากพนัง  ประมาณ 24.64  

ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  15,500  ไร   

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

 เปนพ้ืนท่ีราบลุม เหมาะแกการทําการเกษตร  มีน้ําทวมขังชวงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม ซ่ึงเปน

ชวงฤดูฝนของทุกป  สวนฤดูแลงในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน  และในตําบลชะเมาจะมีปญหาในดานการกัก

เก็บน้ําไวในชวงฤดูแลงหรือในชวงท่ีตองการใชน้ํา  เพราะไมมีแหลงเก็บน้ําสํารองเพ่ือใชในยามขาดแคลนน้ํา 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ตั้งอยูในเขตรอน ริมฝงทะเลดานตะวันออกของภาคใต มีลมทะเลพัดผาน ทําใหอากาศไมรอนจัดและ

หนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 28 องศาเซลเซียส มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียง 

เหนือพัดผานประกอบกับอยูในเขตภูมิอากาศรอน แบงฤดูกาลได 2 ฤดู คือ    

1.3.1 ฤดูรอนอยูระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน อากาศคอนขางรอนตลอดฤดูกาล 

         1.3.2 ฤดูฝนแบงออกเปน 2 ชวง คือ 

                    - ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

                    - ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียง

เหนืออันเปนชวงท่ีมีฝนตกหนักหนาแนน 

 1.4 ลักษณะของดิน 

  เปนดินเหนียวปนดินรวน  เหมาะแกการเพาะปลูกทําการเกษตร 
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2. ดานการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 

  ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลตําบลบางจาก   อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

  ทิศใต  ติดกับ ตําบลเชียรเขา    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

  ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลคลองนอย และตําบลเกาะทวด  อําเภอปากพนัง 

  ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลเชียรเขา  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ   

และตําบลทาเรือ  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

 2.2 การเลือกตั้ง 

  แบงเขตเลือกตั้ง  เปน  2  เขตเลือกตั้ง ไดแก 

   - เขตเลือกตั้ง เขต 1  หมูท่ี 1,4,5,6 

   - เขตเลือกตั้ง เขต 2  หมูท่ี 2,3,7 

  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต รวม 2,880 คน  

- ชาย   1,430  คน  

- หญิง  1,450  คน 

  

3. ประชากร 

 3.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร (ขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป และการคาดการณในอนาคต) 
 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

1 บานทวดลุง 622 626 630 

2 บานวัดลาว 707 696 699 

3 บานบางมูลนาก 582 582 577 

4 บานปากเนตร 272 270 269 

5 บานตนง้ิว 220 226 228 

6 บานบางมะพราว 487 468 458 

7 บานอาวเคียน 651 650 660 

รวม 3,541 3,518 3,521 
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 3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร  (ขอมูล ณ  วันท่ี 27  พฤษภาคม 2562) 

ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 

อายุนอยกวา  1  ป 13 15 28 

อายุ 1 – 10 ป 148 155 303 

อายุ 11 – 20 ป 203 163 366 

อายุ 21 - 30 ป 223 212 435 

อายุ 31 - 40 ป 264 240 504 

อายุ 41 - 50 ป 288 291 579 

อายุ 51 – 60 ป 250 242 492 

อายุ 61 – 70 ป 158 172 330 

อายุ 71 – 80 ป 128 153 281 

อายุ 81 - 90 ป 70 92 162 

อายุ 91 – 100 ป 7 23 30 

อายุมากกวา 100 ป 1 3 4 

รวม 1,753 1,761 3,514 

 

4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 

  - โรงเรียนระดับมัธยม     จํานวน  1  แหง 

  - โรงเรียนระดับประถม   จํานวน  2  แหง 

4.2 สาธารณสุข 

 - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน  2  แหง 

 - ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน   จํานวน  7  หมูบาน 

 - อสม.     จํานวน  50  คน 

 - คลินิกเวชกรรมแผนไทย   จํานวน  1  แหง 

 4.5 การสังคมสงเคราะห 

  ศูนยฟนฟูและพัฒนาการของเด็กพิการตําบลชะเมา  มีสมาชิกในพ้ืนท่ีตําบลชะเมา  จํานวน  

5  คน  และจากพ้ืนท่ีตําบลใกลเคียงอีกประมาณ 15 คน/ป  นัดพบผูเขารวมบริการฟนฟู  บําบัดพัฒนาการ

ของผูพิการ  ผูดูแลผูพิการ  และอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  ทุกวันอังคาร   
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนสง 

  - ถนนสายปากเนตร – ทางพูน ของทางหลวงชนบท หมายเลข  4013  

- ถนนสายปากเนตร – ทางพูน ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช       

หมายเลข 4234 

 5.2 การไฟฟา 

  การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปากพนัง  และการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 5.3 การประปา 

การใหบริการการประปาอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลชะเมา มีผูใชน้ําประปา

ท้ังหมด  663  ครัวเรือน  แหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตนําประปา  จํานวน  11  แหง  ดังนี้ 

 

หมูท่ี จํานวนผูใชน้ํา ท่ีต้ังประปา 

1 
1 

58 ประปาบานทวดลุง (นายไพโรจน  ปญญาวุธ) 

2 93 ประปาวัดชมพูประดิษฐ 

3 
2 

35 ประปาบานเกาะโพธ์ิ 

4 112 ประปาบานคลองแผว (ประปาเกาท่ีบาน นายอรุณ แดงขาว) 

5 
3 

28 ประปาบานคลองใหม 

6 60 ประปาบานบางมลูนาก 

7 4 56 ประปาบานปากเนตร 

8 5 35 ประปาบานตนง้ิว 

9 
6 

50 ประปาบานวัดลาว 

10 45 ประปาบานบางมะพราว 

11 7 91 ประปาบานอาวเคียน 

รวม 663 

   

 5.4 โทรศัพท 

  ไมมีโทรศัพทสาธารณะในพ้ืนท่ีตําบลชะเมา 

 5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุครุภัณฑ 

  - ไปรษณียบางจาก 

  - เคอรี่ เอ็กเพรส ผูนําดานการจัดสงพัสดุดวนท่ัวไป  ตําบลคลองนอย 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร 

  ทําการเกษตรปลูกขาว พริก ฝกทอง แตงโม ขาวโพด ออย มะละกอ มะพราว สมโอ ปาลม

น้ํามัน 

 6.2 การบริการ 

  ผูจดทะเบียนพาณิชยในพ้ืนท่ีตําบลชะเมา  จํานวน  37  ราย 

ท่ี ช่ือผูประกอบการ 

ช่ือท่ีใชในการ 

ประกอบการ

พาณิชย 

ชนิดแหงพาณิชย ท่ีตั้ง 

1 นายจักรพันธ เลขาพันธ มอนดยานยนต - ซอมมอเตอรไซค  

- งานเหล็กทุกชนิด 

92/1  หมูท่ี 1  ตําบลชะเมา 

2 นายสุกิจ สุขประเสริฐ ส.สุขประเสริฐ จําหนายวัสดุกอสราง 52  หมูท่ี 1  ตําบลชะเมา 

3 นางวรรณี ภาษี วรรณี รายขายของชํา 97  หมูท่ี 1  ตําบลชะเมา 

4 นายจํารัส เลขาพันธ รานเลขาพันธ จําหนายวัสดุกอสราง 99/1  หมูท่ี 1  ตําบลชะเมา  

5 นายธนิต เหล็กเพชร ส.เหล็กเพชร การคา - วัสดุกอสราง  

- วัสดุการเกษตร 

9/2  หมูท่ี 1  ตําบลชะเมา 

6 นายธีระยุทธ รักษาคง จ.บุญศรี - จําหนายวัสดุเคมีภัณฑทางการเกษตร 

- จําหนายหิน ดิน ทราย 

7  หมูท่ี 1  ตําบลชะเมา 

7 นายสิทธิศักด์ิ รักแกว ลานเทรักตนปาลม รับซ้ือผลผลิตปาลมนํ้ามัน 123  หมูท่ี 1  ตําบลชะเมา 

8 นางสมัย ทองประเสริฐ กองการชาง - จําหนายเหล็กดัด 

และสแตนเลสพรอมติดต้ัง 

20  หมูท่ี 1  ตําบลชะเมา 

9 นางสาวฉวีวรรณ ภุมมาลี ทองมวนแมวรรณา ผลิตและจําหนายขนมทองมวน ท้ังปลีก

และสง 

83/2  หมูท่ี 1  ตําบลชะเมา 

10 นายสมศักด์ิ กาญจนโรจน สมศักด์ิ จําหนายพืชผลการเกษตร 63/1  หมูท่ี 1  ตําบลชะเมา 

11 นางสาวธารทิพย สุทธิดํา รานภาวัตพาณิชย จําหนายหิน ดิน ทราย 123  หมูท่ี 1  ตําบลชะเมา 

12 นายสมพร ขําเกิด สมพรพาณิชย จําหนายหิน ดิน ทราย 83/1  หมูท่ี 1  ตําบลชะเมา 

13 นางเพ็ญศรี เลขาพันธ เพ็ญศรีพาณิชย จําหนายหิน ดิน ทราย 92/1  หมูท่ี 1  ตําบลชะเมา 

14 นางวาสนา สุขเสดาะ วาสนาคาไม จําหนายไมแปรรูปทุกชนิด 58  หมูท่ี 1  ตําบลชะเมา 

15 นายเจริญ ขาวซัง รานปาสุติดดาว จําหนายสินคาอุปโภค 

บริโภค สุรา เบียร บุหรี่ อุปกรณกอสราง 

อุปกรณไฟฟา อุปกรณประปา  นํ้ามัน

เชื้อเพลิง ปุยชีวภาพ อุปกรณการเกษตร 

108  หมูท่ี 1  ตําบลชะเมา 
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ท่ี ช่ือผูประกอบการ 

ช่ือท่ีใชในการ 

ประกอบการ

พาณิชย 

ชนิดแหงพาณิชย ท่ีตั้ง 

16 นายสาทิพย โอเรือง โอเรืองพาณิชย จําหนายหิน อิฐ ดิน ทราย 4/1  หมูท่ี 1  ตําบลชะเมา 

17 นายอนุศักด์ิ ภาษี รานรุงเรืองมิวสิค บริการใหเชา เตน โตะ เกาอี้ ดนตรี

คอมพิวเตอร เครื่องเสียง เครื่องไฟ 

97  หมูท่ี 1  ตําบลชะเมา 

18 นายกําพล มากจริง คนกับควาย

การเกษตร 

จําหนายเมล็ดพันธุพืช ยาปราบศัตรูพืช 

วัสดุกอสราง อุปกรณและเครื่องมือ

เครื่องใชในการกอสราง 

117  หมูท่ี 2  ตําบลชะเมา 

19 นายยุทธชัย แซฮ่ัน 145 บุญรินการคา จําหนายนํ้ามันเชื้อเพลิง สินคาอุปโภค 

บริโภค ปุยเคมี ยาฆาแมลง อุปกรณ

เครื่องเขียน เครื่องใชสํานักงาน 

145  หมูท่ี 2  ตําบลชะเมา 

20 นางหนูจินต ชิตเดชะ สุบรรบริการ จําหนายหิน ดิน ทราย 103/1  หมูท่ี 2  ตําบลชะ

เมา 

21 นางสาวอมิตา ผุดสุวรรณ อมิตาซาลอน รานเสริมสวย 65  หมูท่ี 3  ตําบลชะเมา 

22 นายบุญเสริม สุทธิแกว ส.นครวิศวกรรม 

2007 

จําหนายวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน วัสดุ

อุปกรณไฟฟาและวิทยุ คอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง วัสดุกอสราง วัสดุ

อุปกรณการเกษตร อะไหลเครื่องจักรกล 

เครื่องมือชาง และสินคาเบ็ดเตล็ด 

78  หมูท่ี 3  ตําบลชะเมา 

23 นายเจริญ ทองแกว เจริญพาณิชย จําหนายเมล็ดพันธุพีช ปุยเคมี ยาปราบ

ศัตรูพืช วัสดุกอสราง อุปกรณและ

เครื่องมือในการกอสราง เครื่องใชอุปโภค 

บริโภค ทุกชนิด 

72  หมูท่ี 3  ตําบลชะเมา 

24 นายมณีโชติ จันทรทอง จันทรทองธุรกิจ จําหนายหิน ดิน ทราย 82  หมูท่ี 3  ตําบลชะเมา 

 นายสุภร ดิษฐอําไพ เอส วี พี พืชผลและ

พาณิชย SVP พืชผล

และพาณิชย 

รับซ้ือ-จําหนาย พืชผลทางการเกษตร 

วัสดุและเคมีภัณฑทางการเกษตร วัสดุ

กอสราง 

109  หมูท่ี 3  ตําบลชะเมา 

25 นายโกมินท ศิริมาศ ส.ศิริมาศการคา จําหนาย อิฐ หิน ดิน ทราย 36/1  หมูท่ี 3  ตําบลชะเมา 

26 นางสาวปาริหา ซายคลาย ราน 3 ก มินิมารท

บางมูลนาก 

รานขายของชํา จําหนายอุปกรณไฟฟา 

เส้ือผา นํ้ามันเชื้อเพลิง 

95/2  หมูท่ี 3  ตําบลชะเมา 

27 นายสรชัช สุวรรณวิโก สรชัช จําหนาย ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ จัดทํา

ซุม 

63  หมูท่ี 4  ตําบลชะเมา 
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ท่ี ช่ือผูประกอบการ 

ช่ือท่ีใชในการ 

ประกอบการ

พาณิชย 

ชนิดแหงพาณิชย ท่ีตั้ง 

28 นางสมจิต ภูนฤมิต นิจผล จําหนายหิน ดิน ทราย 50  หมูท่ี 4  ตําบลชะเมา 

29 นางมยุรี บัวสุข ตาศรีรักษ จําหนายหิน ดิน ทราย 53  หมูท่ี 5  ตําบลชะเมา 

30 นายประมง หม่ืนรินทร ลุงแบนรับซ้ือมะพราว รับซ้ือและจําหนายผลผลิตทางการเกษตร 

(มะพราว) 

48  หมูท่ี 5  ตําบลชะเมา 

31 นางวิจิตรา คงปาน ลานเทปาลมทอง รับซ้ือปาลมนํ้ามัน จําหนายอิฐ หิน ดิน 

ทราย และวัสดุกอสราง 

84/2  หมูท่ี 6  ตําบลชะเมา 

32 นายดวง สุขแสวง ดวงกอสราง จําหนายวัสดุกอสราง 59/2  หมูท่ี 6  ตําบลชะเมา 

33 นางวรรณี  ไชยสมาน รานเครื่องแกง

แมวรรณี 

จําหนายเครื่องแกง สินคาอุปโภค บริโภค 

จําหนายของชํา นํ้ามันเชื้อเพลิง 

136  หมูท่ี 6  ตําบลชะเมา 

34 นายสุรศักด์ิ จุลษร สุรศักด์ิพาณิชย จําหนายหิน ดิน ทราย 53  หมูท่ี 6  ตําบลชะเมา 

35 นายเกริก รักษาพล เพ่ิมผลการเกษตร จําหนายปุยเคมี สารฆาแมลง เมล็ดพันธุ

พืช และอุปกรการเกษตร 

21/1  หมูท่ี 6  ตําบลชะเมา 

36 นายมิตรชัย ทองอุน มิตรชัยพาณิชย จําหนายปุยเคมี หิน ดิน ทราย 84/1  หมูท่ี 7  ตําบลชะเมา 

37 นางอารี กองทอง วิสาหกิจชุมชนผลิต

ขาวอินทรียบานอาว

เคียน 

รับซ้ือ-ขายขาวเปลือกและจําหนาย

ขาวสาร 

87/2  หมูท่ี 7  ตําบลชะเมา 

 

 6.3 การทองเท่ียว 

  - ไมมี - 

 6.4 อุตสาหกรรม 

  บริษัทเซลเทลลาคลินิกเวชกรรมแผนไทย เลขท่ี 51  หมูท่ี 5  ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80330  โทร/โทรสาร  075-399811-12  มือถือ 081-892-3846 

 6.5 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

  มีสินคาท่ีมีชื่อเสียงของตําบลไดแก ขาวเกษตรอินทรีย จําหนายขาวสาร ขาวกลอง ขาวซอม

มือ ขาวไรเบอรรี่ จากศูนยขาวเกษตรอินทรียบานอาวเคียน โดยกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตขาวอินทรียบานอาว

เคียน หมูท่ี 7 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช   

 

7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา 

  ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  รองลงมาศาสนาอิสลาม 
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 7.2 ประเพณีและงานประจําป 

  มีประเพณีและงานประจําป 

  7.2.1 ประเพณีใหทานไฟหมูบาน 

  7.2.2 การจัดกิจกรรมทําบุญ วันข้ึนปใหม 

  7.3.3 การจัดกิจกรรมบรรพชาภาคฤดูรอนสามเณร 

  7.3.4 การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 

  7.3.5 ประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ  

 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 8.1 น้ํา 

  1) หนอง บึง  จํานวน  1  แหง 

   - หนองโอหลอด   

  2) คลอง  จํานวน  6  แหง  ไดแก 

   - คลองชะเมา   - คลองวัดลาว 

   - คลองเกาะโพธิ์   - คลองบานตนง้ิว 

   - คลองใหมทานมุย  - คลองบางมะพราว 

 8.2 ปาไม 

  - ไมมี - 

 8.3 ภูเขา 

  - ไมมี - 

 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  น้ําบางปมีเพียงพอและเหมาะแกการทําการเกษตร  และบางปก็ไมเพียงพอตอการทํา

การเกษตร  และอุปโภคบริโภค 

 

9. อ่ืน ๆ (ถามีระบุ) 

 - มีสินคาท่ีมีชื่อเสียงของตําบลไดแก ขาวเกษตรอินทรีย ศูนยขาวเกษตรอินทรีย บานอาวเคียน  

หมูท่ี 7 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช   

 - เซลเทลลาคลินิกเวชกรรมแผนไทย เลขท่ี 51  หมูท่ี 5  ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  80330  โทร/โทรสาร  075-399811-12  มือถือ 081-892-3846 
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สวนท่ี 2 
ยุทธศาสตรการพฒันาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

(1) ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

(2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

(4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

(6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

 มีท้ังหมด  10  ยุทธศาสตร  โดยมี  6  ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ  20  ป  

และอีก  4  ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน  ดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

  (2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

  (3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

  (4) ยุทธศาสตรการการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

  (5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง 

  (6) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ  การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ

บาลในสังคมไทย 

  (7) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

  (8) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

  (9) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

  (10) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช       

(พ.ศ.2561-2564)  วิสัยทัศน  “องคกรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

13 

 

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรธรรมราช 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 

2561-6565) ไดกําหนดข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน ภายใตแนวคิด “หลักความพอเพียง” 

ตามแนวพระราชดําริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

นครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ดาน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการ

กระจายอํานาจฯ มาตรา 32(1) รวมท้ังไดทบทวนจากยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ฉบับป (พ.ศ.2559-2563)  ประกอบดวย ยุทธศาสตร พันธกิจ และเปาหมายการพัฒนา ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน 

 ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ยุทธศาสตรท่ี 5  การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลชะเมา 

 2.1 วิสัยทัศน  

  “แหลงอาหารคุณภาพ สภาพแวดลอมนาอยู ประชากรมีความรู  คูคุณธรรม 

 2.2 ยุทธศาสตร 

 (1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 (2) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 (4) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 (5) การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตําบลชะเมาไดดําเนินการ

ตามนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีความ

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และประเทศไทย 4.0 โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และยุทธศาสตรของ

เทศบาลตําบลชะเมาเพ่ือตอบสนองศักยภาพและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยเชื่อมโยงหลักประชา

รัฐ และเปาหมายในระดับชาติ 
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 2.3 เปาประสงค   

 ปรับปรุงและพัฒนา ระบบบริการสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภค  ระบบสาธารณูปการ  

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  และในดานอ่ืนๆ 

 2.4 ตัวช้ีวัด 

 (1) รอยละของเสนทางในการคมนาคมบนเสนทางสายหลัก และถนนซอยไดรับการดูแล 

บํารุง รักษาครบทุกสาย 

 (2) มีการใหบริการสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในชุมชน เชน ไฟฟา 

ประปา และระบบพ้ืนฐานตาง ๆ ใหแกหมูบานครบ 7 หมูบาน 

 2.5 คาเปาหมาย 

 (1) การพัฒนาเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงเปนระบบ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาทางดานการบริการพ้ืนฐาน สงเสริมใหมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีสะดวก เพียงพอ 

 (2) การพัฒนาดานความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต การพัฒนาดานการศึกษา สาธารณสุข 

ความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การพัฒนาดานการแกไป ปญหาความยากจน การกระจายรายได 

พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน เพ่ิมมูลคาผลผลิต 

 (3) สิ่งแวดลอม บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีสวนรวมพัฒนา และปรับปรุงภูมิ

ทัศน  

 (4) สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร เสริมสรางธรรมาภิ

บาลในการปฏิบัติงาน  

 (5) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมพัฒนา ปรับปรุงและจัดใหมีสถานท่ีปฏิบัติราชการ 

เครื่องมือ  เครื่องใชใหมีความทันสมัย เพ่ือรองรับภารกิจ 

 2.6 กลยุทธ 

  - เพ่ือเปนฐานรองรับวิกฤตเศรษฐกิจ และเปนแหลงผลิตอาหารท่ีสําคัญ 

  - เพ่ือใหผลผลิตทางการเพ่ิมมากข้ึน สรางรายได  ลดรายจายใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี 

  - เพ่ือใหการคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน  

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตําบลชะเมา 

  เพ่ือใหการบริการสาธารณะแกประชาชนในตําบล เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

สามารถแกไขปญหา พัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง เพ่ือใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ นโยบายของรัฐบาล จึงไดกําหนด

ยุทธศาสตรไว 7 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 4. ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
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 5. ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิ

บาล 

2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

 ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลชะเมา  มีความเชื่อมโยงในภาพรวมดังนี้ 

 (1) ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

  - ดานคมนาคม  

  - ดานสาธารณูโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานใหครบถวนและครอบคลุม   

 มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ในยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 (2) ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  

  - ดานสงเสริมการศึกษา 

  - ดานการสงเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

  - ดานการสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

  - ดานการสงเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 

  - ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ใหแก เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ หรือทุพพลภาพ 

ผูดอยโอกาส ผูประสบสาธารณภัย และผูปวยเอดส 

 มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  ในยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 (3) ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  - ดานสงเสริมอาชีพ และพัฒนารายได 

  - ดานการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 

 มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ  ในยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 (4) ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

  - ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 

  - ดานการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ

พลังงาน  ในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 (5) ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรร

มาภิบาล 

   - ดานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานอยางเปนระบบ 

   - ดานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

   - ดานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

   - ดานปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน 

   - ดานบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   - ดานสงเสริม สนับสนุน หนวยงานภาครัฐ 

 มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี  ในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของเทศบาลตําบลชะเมา 

 การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลตําบลชะเมา ซ่ึงเปนการประเมิน

โดยวิเคราะหถึงโอกาส และขอจํากัดอันเปนผลตอการพัฒนาดานตางๆ ของเทศบาล รวมท้ังการวิเคราะห

จุดออน จุดแข็งของทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอมภายในเทศบาล ซ่ึงท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพของ

ทองถ่ินในปจจุบัน สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป 

จุดแข็งของการพัฒนาเทศบาลตําบล 

 1. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 

 2. ระเบียบปฏิบัติใหอํานาจผูบริหาร 

 3. ผูบริหารมีความกระตือรือรน 

จุดออนของการพัฒนาเทศบาลตําบล 

 1. งบประมาณนอย 

 2. บุคลากรไมเพียงพอ 

 3. บุคลากรขาดความรูในดานภาษา 

 4. ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะทาง 

โอกาสในการพัฒนาเทศบาลตําบล 

 1. มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ 

 2. ท่ีดินเหมาะสมกับการเกษตร 

 3. คนมีน้ําใจ มีคุณธรรมคานิยมท่ีดี 

 4. ประชาชนมีความเปนประชาธิปไตยสูง 

 5. ประชาชนมีความเขมแข็งทางดานการมีสวนรวมการเรียนรู 
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อุปสรรคของการพัฒนาเทศบาลตําบล 

 1. ตนทุนการผลิตทางการเกษตรสูง 

  2. ประชาชนขาดความรูเก่ียวกับหมูบานทองเท่ียวเกษตร 

  3. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารไมเพียงพอ  

  4. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับลาสมัย 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ดวยงบประมาณท่ีมีจํากัดในการพัฒนาเทศบาลตําบลจะตองเนน กระบวนการการมีภาค

ประชาชนมีสวนรวมใหมากข้ึน เพ่ือใหภาคประชาชนเปนผูขับเคลื่อนการพัฒนาในตําบล 
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สวนท่ี 3 
การนําแผนพฒันาทองถิ่นไปสูการปฏิบัต ิ

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน

สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน 

ดานคมนาคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง - 

  ดานสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการพ้ืนฐานให

ครบถวนและครอบคลุม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง - 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต 

ดานการสงเสริมการศึกษา แผนงานการศึกษา สํานักปลัดเทศบาล - 

  ดานการสงเสริมศาสนา 

ประเพณี วัฒนธรรม และ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

สํานักปลัดเทศบาล - 

  ดานการสงเสริมการกีฬา 

และนันทนาการ 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

สํานักปลัดเทศบาล - 

  ดานการสงเสริมสุขภาพและ

การสาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข สํานักปลัดเทศบาล - 

  ดานการสงเสริมคณุภาพ

ชีวิต ใหแกเด็ก สตรี 

ผูสูงอายุ ผูพิการ หรือทุพพล

ภาพ ผูดอยโอกาส ผูประสบ

สาธารณภัย และผูปวยเอดส 

แผนงานสังคม

สงเคราะห 

สํานักปลัดเทศบาล 

กองชาง 

- 

  ดานการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 

สํานักปลัดเทศบาล - 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนา

เศรษฐกิจ 

ดานการสงเสริมอาชีพ และ

พัฒนารายได 

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

- 

  ดานการพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร 

แผนงานการเกษตร สํานักปลัดเทศบาล 

กองชาง 

- 
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ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน

สนับสนุน 

4 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม 

ดานการจดัการสิ่งแวดลอม

และมลพิษตางๆ 

แผนงานการเกษตร สํานักปลัดเทศบาล 

กองชาง 

- 

  ดานการอนุรักษ ฟนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

แผนงานการเกษตร สํานักปลัดเทศบาล 

กองชาง 

- 

5 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการบริหารจัดการ

องคกรอยางมี

ประสิทธิภาพตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

ดานพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารงานอยางเปนระบบ 

แผนงานบริหารท่ัวไป 

แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

แผนงานบริหารงานคลัง 

สํานักปลัดเทศบาล 

กองชาง 

 

กองคลัง 

- 

  ดานสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 

แผนงานบริหารท่ัวไป 

แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

แผนงานบริหารงานคลัง 

สํานักปลัดเทศบาล 

กองชาง 

 

กองคลัง 

- 

  ดานสงเสริมการมสีวนรวม

ของประชาชนและชุมชนตาม

ระบอบประชาธิปไตย 

แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

กองชาง 

- 

  ดานปรับปรุงระบบการ

ใหบริการประชาชน 

แผนงานบริหารท่ัวไป 

แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

แผนงานบริหารงานคลัง 

สํานักปลัดเทศบาล 

กองชาง 

 

กองคลัง 

- 

  บริหารจดัการภายในองคกร

อยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

แผนงานบริหารท่ัวไป 

แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

แผนงานบริหารงานคลัง 

สํานักปลัดเทศบาล 

กองชาง 

 

กองคลัง 

- 

  สงเสริม สนับสนุนหนวยงาน

ภาครัฐ 

แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 

สํานักปลดัเทศบาล - 

รวม 5  ยุทธศาสตร 18  ดาน 11  แผนงาน 3  หนวยงานหลัก - 
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   แบบ ผ. 01 

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  

(ช่ือ อปท.) เทศบาลตาํบลชะเมา   

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม  5  ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน             

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 26 66,820,000 21 7,870,000 258 77,584,000 27 8,570,000 4 1,550,000 336 162,394,400 

รวม 26 66,820,000 21 7,870,000 258 77,584,000 27 8,570,000 4 1,550,000 336 162,394,400 

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต             

2.1 แผนงานการศึกษา 11 1,595,000 11 1,595,000 11 1,595,000 11 1,595,000 11 1,595,000 55 7,975,000 

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

6 430,000 6 430,000 6 430,000 6 430,000 6 430,000 30 2,150,000 

2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 30,000 2 425,000 9 1,955,000 3 580,000 1 30,000 16 3,020,000 

2.4 แผนงานสาธารณสุข 11 765,000 12 805,000 12 805,000 12 805,000 12 805,000 59 3,985,000 

2.5 แผนงานสังคมสงคเคราะห 15 9,107,000 15 9,107,000 18 9,287,000 18 9,187,000 18 9,287,000 84 45,975,000 

2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  3 530,000 4 930,000 6 1,020,000 5 970,000 3 830,000 21 4,280,000 

รวม 47 12,457,000 50 13,292,000 62 15,092,000 55 13,567,000 51 12,977,000 265 67,385,000 

 
 
 

แบบ ผ. 01 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

21 

 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม  5  ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงกา

ร 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ             

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 0 0 0 12 820,000 5 220,000 0 0 17 1,040,000 

3.2 แผนงานงบกลาง 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 31 6,690,000 31 6,690,000 24 3,190,000 0 0 86 16,570,000 

รวม 1 50,000 32 6,740,000 44 7,560,000 30 3,460,000 1 50,000 108 17,860,000 

4) ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

            

4.1 แผนงานการเกษตร 3 70,000 7 500,000 9 860,000 8 700,000 3 70,000 30 2,200,000 

รวม 3 70,000 7 500,000 9 860,000 8 700,000 3 70,000 30 2,200,000 

5) ยุทธศาสตรดานการบรหิารจดัการองคกรอยาง

มีประสิทธภิาพตามหลักธรรมาภบิาล 

            

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 14 9,900,000 17 935,000 42 10,640,000 27 6,645,000 16 835,000 116 28,955,000 

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและ

นันทนาการ 

1 20,000 8 83,000 8 88,000 7 63,000 7 63,000 31 317,000 

รวม 15 9,785,000 25 1,018,000 50 10,728,000 34 6,708,000 24 898,000 148 29,137,000 

รวมทั้งสิ้น 92 89,182,000 135 29,420,000 423 111,824,000 154 33,005,000 83 15,545,000 887 278,976,000 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

 (ช่ือ อปท.) เทศบาลตาํบลชะเมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   

1. ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (ดานคมนาคม) 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 

1 

งานถนนลาดยาง 

โครงการกอสรางถนนลาดยาง

สวนผสมของยางพารา ถนน

สายปากเนตร – ทางพูน  

(คอสะพานปากเนตร) หมูที่ 4   

 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

 

กอสรางถนนลาดยางสวนผสม

ของยางพารา ถนนสายปากเนตร 

– ทางพูน (คอสะพานปากเนตร) 

หมูที่ 4  ตําบลชะเมา อําเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กวาง 6.20 เมตร  ยาว 180 

เมตร หนา 0.05 เมตร        

 

500,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

ถนนลาดยาง

จํานวน 1 เสน 

 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

 

จังหวัด 

นครศรีฯ /    

กรมสงเสริม 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั(KPI) ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

2 โครงการกอสรางถนนลาดยาง

สวนผสมของยางพารา  ถนน

สายหลังตลาดวัดลาว – 

สะพานขามตําบลทาเรือ   

หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนนลาดยางสวนผสมของ

ยางพารา  ถนนสายหลังตลาดวัดลาว 

– สะพานขามตําบลทาเรือ  หมูที่ 6  

ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 

เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.05 เมตร  

127,000 - - - - ถนนลาด ยาง

จํานวน 1 เสน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

รวมงานถนนลาดยาง  ป 2561 จํานวน  2  โครงการ 627,000 - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

 

1 

งานถนน คสล. 

โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอยนายแสงพัฒนา (ตอจาก

โครงการเดิม) – บานนายสุ

พัฒนา พรอมวางทอระบายน้าํ  

หมูที่ 1 

 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

 

กอสรางถนน คสล. ซอยนายแสงพัฒนา  (ตอจาก

โครงการเดิม) – บานนายสุพัฒนา พรอมวางทอ

ระบายน้าํ pvc Ø 12" จํานวน 2 ทอน  หมูที่ 1 

ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร ยาว 65 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

 

450,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

- 

 

- 

 

ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนน คสล. 

รหัสทางหลวงทองถิ่น นศ.ถ.77-

022 สายซอยนายแจงพัฒนา 

หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล. รหัสทางหลวงทองถิน่ นศ.ถ.

77-022 สายซอยนายแจงพัฒนา หมูที ่1 ตําบล  

ชะเมา อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กวาง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 

เมตร  

- 550,000 550,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอยนายปล้ืม  พรอมวางทอ

ระบายน้าํ  หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล. ซอยนายปล้ืม  พรอมวางทอ

ระบายน้าํ  pvc Ø 12" จํานวน 2 ทอน  หมูที่ 1 

ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร ยาว 140 

เมตร หนา 0.15 เมตร  

- 550,000 550,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

4 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอย 1 พัฒนา (ตอจากโครงการ

เดิม)  หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล. ซอย 1 พัฒนา (ตอจาก

โครงการเดิม) หมูที่ 1 ตําบลชะเมา  อําเภอปาก

พนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร  

- - 350,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย

ซอยบานนายเชิญ  ไสฉิม  (ตอ

จากโครงการเดิม) – บานนาย

เลือบ หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล. สายซอยบานนายเชญิ  ไสฉิม  

(ตอจากโครงการเดิม) – บานนายเลือบ หมูที่ 1 

ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  กวาง 5.00 เมตร ยาว 110 

เมตร หนา 0.15 เมตร  

- 350,000 - - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย

ทวดลุง – บานตนง้ิว หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล. สายทวดลุง – บานตนง้ิว หมู

ที่ 1 ตําบลชะเมา  อาํเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  กวาง 5.00 เมตร ยาว 150 

เมตร หนา 0.15 เมตร  

- - 500,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

7 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอยยานยาวพัฒนา พรอมวาง

ทอระบายน้าํ จํานวน 3 จุด  

หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล. ซอยยานยาวพัฒนา พรอม

วางทอระบายน้ํา จํานวน 3 จุด ดังนี ้

     - จุดที่ 1 สามแยกทางเขา 

     - จุดที่ 2 ที่บานนางสรอย โอเรือง 

     - จุดที่ 3 ที่บานนางพัชรี ครุฑจร 

หมูที่ 1  ตําบลชะเมา  อาํเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร  ยาว 200 

เมตร  หนา 0.15 เมตร  วางทอระบาย 

- - 500,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอยบางเหมื่อยพัฒนา  หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล. ซอยบางเหมื่อยพัฒนา  

หมูที่ 1  ตําบลชะเมา  อาํเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร ยาว 200 

เมตร หนา 0.15 เมตร  

- - 480,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

9 โครงการยกระดับถนน พรอม

กอสรางถนน คสล. ซอยบาง

ไอเข (ตอจากโครงการเดิม)   

หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนน พรอมกอสรางถนน คสล. ซอยบาง

ไอเข (ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 2 ตําบลชะเมา  

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กวาง 

4.00 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร  

- 550,000 350,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

10 โครงการยกระดับถนน พรอม

กอสรางถนน คสล. สายคอ

สะพานประปาบานเกาะโพธิ ์ 

หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนน พรอมกอสรางถนน คสล. สายคอ

สะพานประปาบานเกาะโพธิ ์ หมูที ่2 ตําบลชะ

เมา  อาํเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กวาง 5.00 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.15 เมตร  

- - 200,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางถนน คสล. ปา

กลวย – หนําหยอม (ตอจาก

โครงการเดิม)  หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล. ปากลวย – หนําหยอม (ตอ

จากโครงการเดิม) หมูที ่2 ตําบลชะเมา  อําเภอ

ปากพนัง  จังหวัดนครศรี ธรรมราช  กวาง 5.00 

เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร  

- - 900,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย

เกาะแกสามัคคี  หมูที ่2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล. สายเกาะแกสามัคคี  หมูที่ 2 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 

0.15 เมตร  

- - 480,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย

ซอยคอสะพานเหล็กเกาะแก  

หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล. สายคอสะพานเหล็กเกาะแก  

หมูที่ 2  ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร ยาว 180 

เมตร หนา 0.15 เมตร  

- 550,000 550,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย

บานนายสมบูรณ  อุยสกุล – คอ

สะพานคลองแผว  หมูที ่2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล. สายบานนายสมบูรณ อุย

สกุล–คอสะพานคลองแผว หมูที่ 2 ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช กวาง 

4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร  

- - 480,000 480,000 - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
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15 โครงการกอสรางถนน คสล. จาก

สะพานเกาะแก – บานนาย

เปล่ียน  หมูที ่2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล. จากสะพานเกาะแก – บาน

นายเปล่ียน หมูที่ 2 ตําบลชะเมา  อาํเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร 

ยาว  280 เมตร หนา 0.15 เมตร  

- - 500,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอยบานมวง (ตอจากโครงการ

เดิม) – บานนายยุรี  หมูที ่3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล. ซอยบานมวง (ตอจาก

โครงการเดิม) – บานนายยุรี หมูที่ 3 ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  กวาง 

4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร  

450,000 160,000 160,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอยประปา หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล. ซอยประปา  หมูที่ 3  ตําบล

ชะเมา อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 

เมตร  

- - 480,000 480,000 - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย

คลองใหมทานมุยแยกจาก

ถนนลาดยาง – คอสะพาน 

หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล. สายคลองใหมทานมุยแยก

จากถนนลาดยาง – คอสะพาน  หมูที่ 3 ตําบลชะ

เมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กวาง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 

เมตร  

- - 500,000 500,000 - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

19 โครงการยกระดับถนนพรอม

กอสรางถนน คสล. ซอยพัฒนา 

หมูที่ 4 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนนพรอมกอสรางถนน คสล. หมูที่ 4 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 200 

เมตร หนา 0.15 เมตร  

- - 500,000 500,000 - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

20 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน คสล. สายบานในอาว หมูที่ 4 550,000 550,000 550,000 - - ถนน คสล. ประชาชน กองชาง 
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บานในอาว  หมูที่ 4 ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 200 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

จํานวน 1 

เสน 

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

21 โครงการขยายไหล คสล.ถนน 

คสล. สายบานในอาว  หมูที ่4 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ขยายไหลคสล. ถนน คสล. สายบานในอาว  

หมูที่ 4 ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  ขยายกวาง 2.00 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร  

- - 500,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

22 โครงการยกระดับถนน พรอม

กอสรางถนน คสล. สายบานตน

ง้ิว (ตอนที่ 2 ตอจากโครงการ

เดิม)  หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนน พรอมกอสรางถนน คสล. สายบาน

ตนง้ิว (ตอนที่ 2 ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 5 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  กวาง 5.00 เมตร ยาว 150 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 500,000 - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

23 โครงการกอสรางถนน คสล. จาก

สามแยกบานนายถาวร – บาน

นายอวม หมูที ่5 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล. จากสามแยกบานนายถาวร – 

บานนายอวม หมูที่ 5 ตําบลชะเมา อําเภอปาก

พนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร  

- - 500,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

24 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย

บานตนง้ิว – หนําหยอม หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล. สายบานตนง้ิว – หนําหยอม 

หมูที่ 5 ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 5.00 เมตร ยาว 150 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 500,000 - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

25 โครงการกอสรางถนน คสล. 

หลังวัดลาว - บานนายจรัญ  

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

กอสรางถนน คสล. หลังวัดลาว - บานนายจรัญ 

หมูที่ 6 ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง จังหวัด

- - 700,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

ประชาชน

ไดรับความ

กองชาง 
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หมูที่ 6 สะดวกในการ

สัญจร 

นครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร ยาว 300 

เมตร หนา 0.15 เมตร  

เสน สะดวกในการ

สัญจร 

26 โครงการกอสรางถนน คสล. 

หนาตลาดวัดลาว พรอมวางทอ

ระบายน้าํ หมูที ่6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล. หนาตลาดวัดลาว พรอมวาง

ทอระบายน้าํ หมูที่ 6 ตําบลชะเมา อําเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - 300,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

27 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอยศรีสมบูรณ  หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล. ซอยศรีสมบูรณ  หมูที่ 6  

ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร ยาว 130 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 550,000 550,000 480,000 - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

28 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย

จากคอสะพานบางมะพราว – 

ประตูน้ําที่บานนางอนงค สังข

ขาว หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล. สายจากคอสะพานบาง

มะพราว – ประตูน้ําที่บานนางอนงค สังขขาว  

หมูที่ 6 ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร ยาว 150 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

29 โครงการยกระดับถนน พรอม

กอสรางถนน  คสล.  สายบาน

นายสะอาด  หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนน พรอมกอสรางถนน  คสล.  สาย

บานนายสะอาด  หมูที ่7  ตําบลชะเมา  อําเภอ

ปากพนัง  จังหวัดนครศรี ธรรมราช  กวาง 4.00 

เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร  

- 550,000 550,000 550,000 - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

30 โครงการขยายไหลทาง คสล. 

ถนน คสล. สายหนาอนามยั – 

อาวเคียน หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

ขยายไหลทาง คสล. ถนน คสล. สายหนา

อนามัย -อาวเคียน หมูที่ 7 ตําบลชะเมา  

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

- - 480,000 480,000 - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

กองชาง 
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สัญจร ขยายกวาง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

สัญจร 

31 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย

คลองใหมทานมุย – เขตตําบล

เกาะทวด หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล. สายคลองใหมทานมุย – 

เขตตําบลเกาะทวด หมูที่ 7  ตําบลชะเมา  

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กวาง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 

เมตร  

- - 500,000 500,000 - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

32 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย

หนาอนามยับานบางมูลนาก 

จากบานนายสุธรรม หนแูกว  

หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางถนน คสล. ถนน คสล. สายหนา

อนามัยบานบางมูลนาก จากบานนายสุธรรม 

หนูแกว  

หมูที่ 7  ตําบลชะเมา  อาํเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร  

250,000 - - - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

รวมงานถนน  คสล. ป 2561  จาํนวน  4  โครงการ 1,700,000 - - - -    

รวมงานถนน  คสล. ป 2562  จาํนวน  10  โครงการ - 4,610,000 - - -    

รวมงานถนน  คสล. ป 2563  จาํนวน  30  โครงการ - - 14,410,000 - -  

รวมงานถนน  คสล. ป 2564  จาํนวน  10  โครงการ - - - 4,970,000 -  

รวมงานถนน  คสล. ป 2565  จาํนวน  -  โครงการ - - - - -  

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 

1 

งานปรับปรุงถนน 

โครงการปรับปรุงถนนซอยรวม

ใจพัฒนา พรอมวางทอระบายน้าํ 

หมูที่ 1 

 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

 

ปรับปรุงถนนซอยรวมใจพัฒนา พรอมวางทอ

ระบายน้าํ หมูที ่1 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 

 

- 

 

- 

 

210,000 

 

- 

 

- 

 

 

ถนนจํานวน  

1  เสน 

 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

 

กองชาง 
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สัญจร 500 เมตร สัญจร 

2 โครงการปรับปรุงถนนราชดําริ

จากสวนปาลมนายสายัณ – สวน

ปาลมนายชูศักด์ิ หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนราชดําริจากสวนปาลมนายสายัณ – 

สวนปาลมนายชูศักด์ิ หมูที ่1 ตําบลชะเมา  

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กวาง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร 

- - 378,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

3 โครงการปรับปรุงถนน 

ซอยนางยินดี – บานนายร่ิน  

หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนซอยนางยินดี – บานนายร่ิน หมูที่ 1 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 450 เมตร 

100,000 - 100,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

4 โครงการปรับปรุงถนน 

ซอยบานนายร่ิน สังขกรด  

หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนซอยบานนายร่ิน ส่ังขกรด หมูที่ 1 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร 

- - 50,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

5 โครงการปรับปรุงถนน 

ซอยนายแจง หมูที ่1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนซอยนายแจง หมูที ่1 ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กวาง 4.00 เมตร  ยาว 200 เมตร 

- - 85,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงถนน 

ซอยทอนวัง – บานนายบาํรุง 

หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายทอนวัง – บานนายบํารุง หมูที่ 

1 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  ยาว 500 

เมตร 

- - 210,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 
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7 โครงการปรับปรุงถนนสาย

เหมืองทอนวังจากทางเขาสวน

นายบํารุง หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายเหมืองทอนวังจากทางเขาสวน

นายบํารุง หมูที่ 1 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  ยาว 

500 เมตร 

- - 210,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

8 โครงการปรับปรุงถนน 

จากที่นางเจื้อง – ถึงคลองชะเมา  

หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนถนนจากนานางเจื้อง – ถึงคลองชะ

เมา หมูที่ 1 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  ยาว 200 

เมตร 

- - 100,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

9 โครงการปรับปรุงถนน 

ซอยนายปล้ืม  หมูที ่1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนซอยนายปล้ืม หมูที่ 1 ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 

4.00 เมตร  ยาว 80 เมตร 

- - 50,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

10 โครงการปรับปรุงถนน 

ซอยยานยาว  หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนซอยยานยาว หมูที ่1  ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 

4.00 เมตร ยาว 300 เมตร 

- - 126,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

นายเชิญ – บานตนง้ิว  หมูที ่1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายบานนายเชิญ – บานตนง้ิว  

หมูที่ 1 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,100 

เมตร 

- - 850,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

12 โครงการปรับปรุงถนนสายไกล เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนสายไกลปนเที่ยง – สวนปาลมนายชู 100,000 - 150,000 - 150,000 ถนนจํานวน  ประชาชน กองชาง 
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ปนเที่ยง – สวนปาลมนายชูศักด์ิ 

คงปาน หมูที่ 1 

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ศักด์ิ คงปาน หมูที่ 1 ตําบลชะเมา อําเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 900 เมตร 

1  เสน ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

13 โครงการปรับปรุงถนนสาย

เหมืองอําไพ – ที่นายสมนึก   

หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนซอยปกครองพัฒนา หมูที่ 1 ตําบล

ชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร 

250,000 250,000 250,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

14 โครงการปรับปรุงถนนตอจาก

โครงการเดิมจากที่นายปล้ืม –  

ที่นายแสง หมูที ่1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนตอจากโครงการเดิมจากทีน่ายปล้ืม 

– ที่นายแสง หมูที่ 1 ตําบลชะเมา อําเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 220 เมตร 

- - 90,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

15 โครงการปรับปรุงถนนซอย

ปกครองพัฒนา  หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนซอยปกครองพัฒนา หมูที่ 1 ตําบล

ชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กวาง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร 

- - 370,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

16 โครงการปรับปรุงถนนสายทวด

ลุง – ตนง้ิว หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายทวดลุง – ตนง้ิว หมูที ่1 ตําบล

ชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร 

- - 850,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

17 โครงการปรับปรุงถนนขอบ

เหมืองมิยาซาวาเกาะโพธิ์   

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

ปรับปรุงถนนขอบเหมืองมิยาซาวาเกาะโพธิ์  

หมูที่ 2 ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง จังหวัด

250,000 250,000 430,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

กองชาง 
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หมูที่ 2 สะดวกในการ

สัญจร 

นครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,300 

เมตร 

สะดวกในการ

สัญจร 

18 โครงการปรับปรุงถนนเหมือง

นายปญญา - บานเกาะโพธิ ์  

หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนเหมืองนายปญญาบานเกาะโพธิ ์ 

หมูที่ 2 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  ยาว 1,800 

เมตร   

- - 750,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

19 โครงการปรับปรุงถนนขอบ

เหมืองจากที่นายเสง – คลอง

แผว หมูที ่2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนขอบเหมืองจากที่นายเสง – คลอง

แผว หมูที ่2  ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 

1,240 เมตร 

250,000 - 540,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

20 โครงการปรับปรุงถนนขอบ

เหมืองพระราชดําริจากบานนาย

เพื่อมจดเหมือง รพช. หมูที ่2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนขอบเหมืองพระราชดําริจากบาน

นายเพื่อมจดเหมอืง รพช. หมูที ่2 ตําบลชะเมา  

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 

4.00 เมตร  ยาว 1,300 เมตร 

100,000 150,000 150,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

21 โครงการปรับปรุงถนนซอยเกาะ

แกสามัคคี หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนซอยเกาะแกสามัคคี หมูที ่2 ตําบล

ชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กวาง 4.00 เมตร ยาว 950 เมตร 

- - 390,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

22 โครงการปรับปรุงถนนซอยบาง

ไอเข หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

ปรับปรุงถนนซอยบางไอเข หมูที่ 2 ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 

4.00 เมตร ยาว 115 เมตร 

- - 49,000 -  ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

กองชาง 
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สัญจร สัญจร 

23 โครงการปรับปรุงถนนซอยคอ

สะพานเหล็กเกาะแก  หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนซอยคอสะพานเหล็กเกาะแก หมูที ่

2 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร 

- - 25,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

24 โครงการปรับปรุงถนนขอบคลอง

แผวบานทอนจาก ทั้ง 2 ฝง หมู

ที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนขอบคลองแผวบานทอนจาก ทั้ง 2 

ฝง หมูที่ 2 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนงั จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  ยาว 2,500 

เมตร 

100,000 - 150,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

26 โครงการปรับปรุงถนนขอบ

หนองโอหลอด ทั้ง 2 ฝง  

หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนขอบหนองโอหลอด ทั้ง 2 ฝง หมูที่ 

2 ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  ยาว 2,000 เมตร 

- - 840,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

26 โครงการปรับปรุงถนนขอบ

เหมืองบานหัวปา ฝงตะวันออก 

หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนขอบเหมืองบานหวัปา ฝงตะวันออก 

หมูที่ 2 ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  ยาว 700 

เมตร 

- - 294,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

27 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

นายบุญเสริม – เหมืองนาย

ปญญา หมูที ่2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายบานนายบญุเสริม – เหมืองนาย

ปญญา หมูที ่2  ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 

900 เมตร 

- - 378,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 
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28 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

นายบุญแล หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายบานนายบญุแล หมูที ่2 ตําบล

ชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กวาง 4.00 เมตร ยาว 270 เมตร 

- - 114,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

29 โครงการปรับปรุงถนนขอบ

เหมืองมิยาซาวาหัวปา หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนขอบเหมืองมิยาซาวาหัวปา หมูที่ 2 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  ยาว 800 เมตร 

- - 336,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

30 โครงการปรับปรุงถนนขอบ

เหมืองมิยาซาวาหัวปาฝง

ตะวันตก (ตอจากโครงการเดิม) 

หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนขอบเหมืองมิยาซาวาหัวปาฝง

ตะวันตก (ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 2 ตําบล 

ชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กวาง 4.00 เมตร  ยาว 700 เมตร 

- - 294,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

31 โครงการปรับปรุงถนนขอบ

เหมืองมิยาซาวาบานคลองแผว 

หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนขอบเหมืองมิยาซาวาบานคลองแผว 

หมูที่ 2 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  ยาว 1,500 

เมตร 

- - 630,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

32 โครงการปรับปรุงถนนซอยบาน

เกาะโพธิ์ – บานนายจัด เกตุแกว 

หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนซอยบานเกาะโพธิ์ – บานนายจัด 

เกตุแกว หมูที่ 2 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 

500 เมตร 

- - 210,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

33 โครงการปรับปรุงถนนขอบคลอง เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนขอบคลองสะพานเหล็ก – ถนนเกาะ - - 252,000 - - ถนนจํานวน  ประชาชน กองชาง 
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สะพานเหล็ก – ถนนเกาะโพธิ์ 

หมูที่ 2 

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

โพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 

600 เมตร 

1  เสน ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

34 โครงการปรับปรุงถนนขอบ

เหมืองหัวปาเร่ิมจากโรงสูบน้ํา – 

คลองแผว  หมูที ่2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนขอบเหมืองหัวปาเร่ิมจากโรงสูบน้ํา 

– คลองแผว หมูที ่2 ตําบลชะเมา อาํเภอปาก

พนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 1,600 เมตร 

- - 670,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

35 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

นางแดง – หนําหยอม  หมูที ่2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายบานนางแดง – หนําหยอม หมู

ที่ 2 ตําบลชะเมา  อาํเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  ยาว 600 

เมตร 

- - 252,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

36 โครงการปรับปรุงถนนจากบาน

นายสมบูรณ  อุยสกุล – สะพาน

คลองแผว  หมูที ่2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนจากบานนายสมบูรณ  อุยสกุล – 

สะพานคลองแผว หมูที่ 2 ตําบลชะเมา อําเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 

เมตร ยาว 700 เมตร 

- - 294,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

37 โครงการปรับปรุงถนนจาก

สะพานเกาะแก – บานนาย

เปล่ียน  หมูที ่2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนจากสะพานเกาะแก – บานนาย

เปล่ียน หมูที่ 2 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร   

ยาว 280 เมตร 

- - 117,600 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

38 โครงการปรับปรุงถนนขอบ

เหมืองราชดําริฝงตะวันออกจาก

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

ปรับปรุงถนนขอบเหมืองราชดําริฝงตะวนัออก

จากคอสะพาน – นานางนวล หมูที ่2 ตําบลชะ

- - 336,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

กองชาง 
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คอสะพาน – นานางนวล   

หมูที่ 2 

สะดวกในการ

สัญจร 

เมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กวาง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร   

สะดวกในการ

สัญจร 

39 โครงการปรับปรุงถนนสายหนํา

หยอม – บานายกอง  หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายหนําหยอม – บานนายกอง หมู

ที่ 2 ตําบลชะเมา  อาํเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร   

ยาว 700 เมตร 

100,000 - 350,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

40 โครงการปรับปรุงถนนจากที่นาย

เรียม แผเต็ม – ขอบเหมือง 

หัวปา หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนจากที่นายเรียม แผเต็ม – ขอบ

เหมืองหัวปา หมูที่ 2 ตําบล  ชะเมา อําเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  

ยาว 320 เมตร 

- - 350,000 - 350,000 ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

41 โครงการปรับปรุงถนนสายปา

กลวย – หนําหยอม (ตอจาก

โครงการเดิม) หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายปากลวย – หนําหยอม (ตอจาก

โครงการเดิม) หมูที่ 2 ตําบลชะเมา อาํเภอปาก

พนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 250 เมตร 

- - 130,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

42 โครงการปรับปรุงถนนขอบ

หนองโอหลอดฝงตะวันตก – 

คลองเกาะโพธิ ์หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนขอบหนองโอหลอดฝงตะวนัตก – 

คลองเกาะโพธิ ์หมูที่ 2 ตําบลชะเมา อาํเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 1,350 เมตร   

- - 350,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

43 โครงการปรับปรุงถนนสายนาย

คร้ืน คงจันทร หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

ปรับปรุงถนนสายนายคร้ืน คงจันทร หมูที่ 2 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร   

- - 150,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

กองชาง 
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สัญจร สัญจร 

44 โครงการปรับปรุงถนนสายขอบ

เหมืองพระราชดําริ หมูที ่3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายขอบเหมอืงพระราชดําริ หมูที่ 3

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช กวาง 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร   

100,000 - 100,000 - 50,000 ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

45 โครงการปรับปรุงถนนสาย

สะพานคลองใหม – ที่นางจาบ 

หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายสะพานคลองใหม – ที่นางจาบ 

หมูที่ 3 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  

ยาว 150 เมตร 

- - 63,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

46 โครงการปรับปรุงถนนคลองใหม

ทานมุย – หนํานายสันติ   

หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนคลองใหมทานมุย – หนํานายสันติ 

หมูที่ 3 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร   

ยาว 1,600 เมตร 

- - 670,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

47 โครงการปรับปรุงถนนทางเขา

คอกหมูจากบานนายวิเชียร – 

บานนายสหัส หมูที ่3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนทางเขาคอกหมูจากบานนายวิเชยีร 

– บานนายสหัส หมูที่ 3 ตําบลชะเมา อาํเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 700 เมตร 

150,000 - 273,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

48 โครงการปรับปรุงถนนเหมือง

ราชดําริจากบานนายวิเชยีร – 

หนํานายปรีชา พรอมวางทอ

ระบายน้าํ หมูที ่3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนเหมืองราชดําริจากบานนายวิเชียร 

– หนํานายปรีชา พรอมวางทอระบายน้าํ คสล. 

พรอมวางทอ Ø 0.80x1.00 จํานวน 12 ทอน  

หมูที่ 3 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

- - 126,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 
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นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร   

ยาว 300 เมตร 

49 โครงการปรับปรุงถนนเหมือง

มิยาซาวา – นานายยวด หมูที ่3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนเหมืองมิยาซาวา – นานายยวด  

หมูที่ 3 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร   

ยาว 2,000 เมตร   

- 350,000 550,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

50 โครงการปรับปรุงถนนเหมือง

ราชดําริในนบ – บานวิเชียร  

หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนเหมืองราชดําริในนบ – บานวิเชียร 

หมูที่ 3 ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร   

ยาว 700 เมตร 

- - 294,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

51 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

วัดโดน – เกาะโพธิ ์(ตอนที่ 2) 

หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายบานวัดโดน – เกาะโพธิ์ (ตอนที่ 

2) หมูที่ 3 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  ยาว 900 

เมตร 

- - 370,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

52 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

นายเพียน – สะพานวัดโดน   

หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายบานนายเพยีน – สะพานวัด

โดน หมูที่ 3 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร   

ยาว 800 เมตร 

- - 336,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

53 โครงการปรับปรุงถนนสายคลอง

ใหมทานมุยแยกจาถนนลาดยาง 

– คอสะพาน หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

ปรับปรุงถนนสายคลองใหมทานมุยแยกจาก

ถนนลาดยาง – คอสะพาน หมูที ่3 ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - 42,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

กองชาง 
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สัญจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร สัญจร 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

54 โครงการปรับปรุงถนนจากบาน

นายอุดร – นานายปราโมทย  

หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนจากบานนายอุดร – นานาย

ปราโมทย หมูที่ 3 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร   

ยาว 150 เมตร 

- - 63,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

55 โครงการปรับปรุงถนนเหมือง

ราชดําริ – ประตูน้ําคลองเกาะ

โพธิ์ หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนเหมืองราชดําริ – ประตูน้ําคลอง

เกาะโพธิ์ หมูที่ 3 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  

ยาว 2,000 เมตร 

- - 840,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

56 โครงการปรับปรุงถนนซอย

ประปา  หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนซอยประปา  หมูที ่3 ตําบลชะเมา  

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กวาง 

4.00 เมตร  ยาว 700 เมตร 

- - 294,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

57 โครงการปรับปรุงถนนสายในนบ 

– หนํานายปรีชา  พรอมวางทอ  

หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายในนบ – หนํานายปรีชา  พรอม

วางทอ Ø 0.80x1.00 หมูที่ 3  ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

กวาง 4.00 เมตร  ยาว 1,200 เมตร   

- - 504,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 
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58 โครงการปรับปรุงถนนเหมือง

ราชดําริจากนานายเขิม – 

ประตูน้ําเกาะโพธิ ์ หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนเหมืองราชดําริจากนานายสาคร – 

ประตูน้ําเกาะโพธิ ์ หมูที่ 3  ตําบลชะเมา  อาํเภอ

ปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 

เมตร  ยาว 1,400 เมตร   

- - 550,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

59 โครงการปรับปรุงถนนเหมือง

มิยาซาวาจากที่นานายสุธรรม – 

ถนนสายคลองใหม  หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนเหมืองมิยาซาวาจากที่นานายสุ

ธรรม – ถนนสายคลองใหม  หมูที่ 3 ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 

4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร   

- - 630,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

60 โครงการปรับปรุงถนนซอย

พัฒนาการ พรอมวางทอระบาย

น้ํา ที่นานายเสนอ ครุฑจร  

หมูที่ 4 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนซอยพัฒนาพรอมวางทอระบายน้าํ 

ที่นานายเสนอ ครุฑจร หมูที่ 4 ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 

4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร   

- - 840,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

61 โครงการปรับปรุงถนนซอยบาน

นายสุนทร – นอกนา  หมูที่ 4 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนซอยบานนายสุนทร – นอกนา  

หมูที่ 4 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 350 

เมตร   

- - 147,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

62 โครงการปรับปรุงถนนซอยบาน

นายระเบียบ  แสงแกว  หมูที ่4 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนซอยบานนายระเบียบ  แสงแกว  

หมูที่ 4  ตําบลชะเมา  อาํเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร  ยาว 150 

เมตร   

- - 63,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

63 โครงการปรับปรุงถนนสาย เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนสายพัฒนาการฝงตะวันออก   - - 294,000 - - ถนนจํานวน  ประชาชน กองชาง 
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พัฒนาการฝงตะวันออก  หมูที ่4 ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

หมูที่ 4  ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร  ยาว 700 

เมตร   

1  เสน ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

64 โครงการปรับปรุงถนนซอยบาน

นายสวน  หมูที ่4 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนซอยบานนายสวน  หมูที ่4 ตําบล

ชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กวาง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร   

- - 126,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

65 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

ในอาว  หมูที่ 4 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายบานในอาว  หมูที ่4 ตําบล 

ชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร   

350,000 - - - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

66 โครงการปรับปรุงถนนซอยบาน

นายทิม เจริญชยั  

หมูที่ 4 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนซอยบานนายทิม เจริญชยั หมูที่ 4 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร   

- - 60,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

67 โครงการปรับปรุงถนนจากสาม

แยกบานนายถาวร – บานนาย

อวม หมูที ่5 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนจากสามแยกบานนายถาวร – บาน

นายอวม หมูที ่5 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร   

ยาว 1,200 เมตร   

250,000 - 250,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

68 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

ตนง้ิว – หนําหยอม  หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

ปรับปรุงถนนสายบานตนง้ิว – หนําหยอม หมูที่ 

5 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

- 200,000 250,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

กองชาง 
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สะดวกในการ

สัญจร 

ธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร   สะดวกในการ

สัญจร 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

69 โครงการปรับปรุงถนนซอยสุข

สวัสด์ิ หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนซอยสุขสวัสด์ิ หมูที ่5 ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 

4.00 เมตร ยาว 180 เมตร   

- - 75,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

70 โครงการปรับปรุงถนนสายจาก

นานายต้ัง – นานายเอื้อม  

หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายจากนานายต้ัง –นานายเอื้อม 

หมูที่ 5 ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  ยาว 900  

เมตร   

- - 378,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

71 โครงการปรับปรุงถนน

พระราชดําริจากนานายเยือ้ง – 

นานายคลอย หมูที ่5 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนพระราชดําริจากนานายเยือ้ง – นา

นายคลอย หมูที่ 5 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร  

ยาว 1,000 เมตร   

- - 420,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

72 โครงการปรับปรุงถนนสายราช

ดําริจากบานนายถาวร – นานาย

ณรงค หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายราชดําริจากบานนายถาวร – 

นานายณรงค หมูที่ 5 ตําบลชะเมา อําเภอปาก

พนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 1,100 เมตร   

- - 462,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

73 โครงการปรับปรุงถนนซอย

ประปา หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

ปรับปรุงถนนซอยประปา หมูที่ 5  ตําบลชะเมา  

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

กวาง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร   

- - 42,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

กองชาง 
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สัญจร สัญจร 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

74 โครงการปรับปรุงถนนจากนา

นายสุชาติ – นานางสาว 

อวยพร หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนจากนานายสุชาติ – นานางสาวอวย

พร หมูที่ 5 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนงั จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร   

ยาว 320 เมตร   

- - 135,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

75 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

นายเติม – บานนายพิ้ม  หมูที ่5 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายบานนายเติม – บานนายพิ้ม 

หมูที่ 5 ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร   

ยาว 150 เมตร   

- - 63,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

76 โครงการปรับปรุงถนนจากคอ

สะพานราชดําริ – บานนายเผียน 

หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนจากคอสะพานราชดําริ – บานนาย

เผียน หมูที่ 5  ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 

500 เมตร   

- - 210,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

77 โครงการปรับปรุงถนนสายอวย

พรพัฒนา หมูที ่5 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายอวยพรพัฒนา หมูที ่5  ตําบล

ชะเมา อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร   

- - 210,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

78 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

ตนง้ิว – บางมะพราว หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายบานตนง้ิว – บางมะพราว หมูที ่

5 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร 

- - 500,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

79 โครงการปรับปรุงถนนสายขาง

บริษัทเซลเทลลา – สวนปาลม

นายแกว หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายขางบริษัทเซลเทลลา – สวน

ปาลมนายแกว หมูที ่5 ตําบลชะเมา อาํเภอปาก

พนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร   

- - 800,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

80 โครงการปรับปรุงถนนสายขอบ

เหมืองจากนานายพยอม – นา

นางวิไล  หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายขอบเหมอืงจากนานายพยอม – 

นานางวิไล  หมูที ่5  ตําบลชะเมา อําเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 650 เมตร   

- - 200,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

81 โครงการปรับปรุงถนนสายจาก

สวนนายสถิต – สวนปาลม 

นางจิรา  หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายจากสวนนายสถิต – สวนปาลม

นางจิรา หมูที ่6  ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร ยาว 

650 เมตร   

- - 273,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

82 โครงการปรับปรุงถนนจากสวน

ปาลมนางจิรา – สวนปาลมนาง

สุมาลี หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนจากสวนปาลมนางจิรา – สวนปาลม

นางสุมาลี หมูที่ 6  ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 

700 เมตร   

150,000 - 150,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

83 โครงการปรับปรุงถนนฝงทิศ

เหนือจากนานายบัญฑิต –  

นานายเสวก หมูที ่6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนฝงทิศเหนือจากนานายบญัฑิต –  

นานายเสวก หมูที ่6 ตําบลชะเมา อําเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร   

250,000 - 250,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

84 โครงการปรับปรุงถนนสายศรี

สมบูรณ – ที่นานายบวง หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายศรีสมบูรณ – ที่นานายบวง  

หมูที่ 6 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 500 

เมตร   

- - 210,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

85 โครงการปรับปรุงถนนสายบาง

มะพราว – ตนง้ิว หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายบางมะพราว – ตนง้ิว หมูที่ 6 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร   

- - 1,200,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

86 โครงการปรับปรุงถนนซอยศรี

สมบูรณ หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนซอยศรีสมบูรณ หมูที่ 6 ตําบล 

ชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กวาง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร   

- - 216,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

87 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

นายเอื้อม – เหมืองพระราชดําริ  

หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายบานนายเอือ้ม – เหมอืง

พระราชดําริ หมูที ่6 ตําบลชะเมา อาํเภอปาก

พนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร   

ยาว 800 เมตร   

- - 336,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

88 โครงการปรับปรุงถนนสายเมือง

แกว – ที่นานายแลบ  หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายเมืองแกว – ที่นานายแลบ หมูที่ 

6 ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  ยาว 500 เมตร   

- - 210,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

49 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

89 โครงการปรับปรุงถนนสาเหมือง

พระราชดําริฝงทิศใต จากนา

นายบัณฑิต – สวนปาลมนางจา 

หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายเหมืองพระราชดําริฝงทิศใต 

จากนานายบัณฑิต – สวนปาลมนางจา หมูที่ 6 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร   

- - 210,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

90 โครงการปรับปรุงถนนสายจาก

สวนปาลมนางจิรา หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายจากสวนปาลมนางจิรา หมูที่ 6 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 650 เมตร   

- - 273,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

91 โครงการปรับปรุงถนนขอบ

เหมืองพระราชดําริบางมะพราว 

– นานายรุง  หมูที ่6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนขอบเหมืองพระราชดําริบาง

มะพราว – นานายรุง หมูที ่6 ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช   

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร   

- - 462,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

92 โครงการปรับปรุงถนน 

หนาตลาดวัดลาว  หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนหนาตลาดวัดลาว  หมูที่ 6  ตําบล

ชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กวาง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร   

- - 63,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

93 โครงการปรับปรุงถนน 

ซอยนายนัด  คงปาน  หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนซอยนายนัด  คงปาน  หมูที่ 6 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร   

- - 210,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

94 โครงการปรับปรุงถนน 

ซอยนายแชม  ธงธวัท  หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนซอยนายแชม  ธงธวัท  หมูที่ 6  

ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร  ยาว 100 เมตร   

- - 42,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

95 โครงการปรับปรุงถนน 

ซอยนายปน  หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนซอยนายปน  หมูที่ 6 ตําบลชะเมา  

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กวาง 4.00 เมตร  ยาว  150  เมตร   

- - 63,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

96 โครงการปรับปรุงถนนขอบ

เหมืองพระราชดําริบางมะพราว 

– นานายรุง ฝงตะวันตก   

หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนขอบเหมืองพระราชดําริบาง

มะพราว – นานายรุง ฝงตะวันตก หมูที ่6 ตําบล

ชะเมา อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร   

- - 546,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

97 โครงการปรับปรุงถนน 

ซอยนางแพรว  หมูที ่6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนซอยนางแพรว หมูที่ 6 ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กวาง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร   

- - 84,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

98 โครงการปรับปรุงถนน 

สายเมืองแกว  หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายเมืองแกว หมูที ่6 ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช   

กวาง 4.00 เมตร  ยาว 500 เมตร   

50,000 - 50,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

51 

 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

99 โครงการปรับปรุงถนนขอบ

เหมืองพระราชดําริปากทาง

นานายถาวร – นานายถาวร  

หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนขอบเหมืองพระราชดําริปากทาง

นานายถาวร – นานายถาวร หมูที่ 6  ตําบลชะ

เมา อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กวาง 4.00 เมตร ยาว  830  เมตร 

- - 250,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

100 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

นายนิยม – สามแยกหัวเกาะ  

หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายบานนายนยิม – สามแยกหวั

เกาะ หมูที ่7 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร   

ยาว 2,400 เมตร   

- - 500,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

101 โครงการปรับปรุงถนนสายหนอง

เคียน หมูที่ 7 – หมูที่ 4 ตําบล

ดอนตรอ   

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายหนองเคียน  หมูที่ 7– หมูที่ 4 

ตําบลดอนตรอ หมูที ่7 ตําบลชะเมา  อาํเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร 

 ยาว 1,000 เมตร   

200,000 - 200,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

102 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

นายสวง–ส่ีแยกหวัเกาะ หมูที ่7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายบานนายสวง–ส่ีแยกหวัเกาะ  

หมูที่ 7 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  ยาว 1,250 

เมตร   

100,000 - 150,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

103 โครงการปรับปรุงถนนสายริม

คลองใหมสุรินทรสายบานนาย

ชิต – บานนายมวด – ดอนตรอ 

หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายริมคลองใหมสุรินทรสายบาน

นายชิต – บานนายมวด – ดอนตรอ หมูที่ 7 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร   

250,000 - 250,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

104 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

นายนอม – บานนายประสาท  

พรอมวางทอระบายน้าํ  หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายบานนายนอม – บานนาย

ประสาท  พรอมวางทอ จาํนวน 1 จุด หมูที่ 7 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  ยาว 1,300 เมตร   

- - 546,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

105 โครงการปรับปรุงถนนจากสวน

ปาลมนายสุระภักดี – บานนาย

ประสาท พรอมฝงทอระบายน้าํ 

หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนจากสวนปาลมนายสุระภกัดี – บาน

นายประสาท พรอมฝงทอระบายน้าํ หมูที่ 7 

ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  ยาว 1,700 เมตร   

- - 714,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

106 โครงการปรับปรุงถนนสายสาม

แยกฟารมหมู – บานนายฝาก  

หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายสามแยกฟารมหมู – บานนาย

ฝาก หมูที ่7 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร   

ยาว 2,200 เมตร   

- - 924,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

107 โครงการปรับปรุงถนนสามแยก

สระ – นานายประโลม หมูที ่7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสามแยกสระ – นานายประโลม  

หมูที่ 7 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  ยาว 800 

เมตร   

- - 335,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

108 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

นายสะอาด หมูที ่7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายบานนายสะอาด หมูที ่7 ตําบล

ชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร   

- - 58,800 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

109 โครงการปรับปรุงถนนสายคอ

สะพานคลองใหมทานมุย  

หมูที่ 7- หมูที่ 7 ตําบลเกาะทวด   

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายคอสะพานคลองใหมทานมุย 

หมูที่ 7 - หมูที่ 7 ตําบลเกาะทวด หมูที่ 7 ตําบล

ชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กวาง 4.00 เมตร  ยาว 2,000 เมตร   

- - 440,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

110 โครงการปรับปรุงถนนสายจาก

บานนายเล่ือน – สวนปาลม   

หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายจากบานนายเล่ือน – สวน

ปาลม  หมูที่ 7  ตําบลชะเมา  อาํเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร  ยาว  

650  เมตร   

- - 273,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

111 โครงการปรับปรุงถนนสายจาก

นานายฉิ่ม–นานายจรูญ หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายจากนานายฉิ่ม – นานายจรูญ  

หมูที่ 7 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร   

- - 420,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

112 โครงการปรับปรุงถนนสายหนา

อนามัยบางมูลนาก –  ส่ีแยกหัว

เกาะ พรอมฝงทอระบายน้ํา   

หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายหนาอนามยับางมูลนาก – ส่ี

แยกหวัเกาะ  พรอมวางทอระบายน้ํา  ชั้น 3 Ø 

0.80x1.00 เมตร จํานวน 2 จุดๆ ละ 10 ทอน 

รวม 20 ทอน หมูที่ 7 ตําบลชะเมา อําเภอปาก

พนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 2,700 เมตร   

- - 600,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

113 โครงการปรับปรุงถนนสายราช

ดําริ – ตําบลเกาะทวด  หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายราชดําริ – ตําบลเกาะทวด หมู

ที่ 7 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร   

- - 450,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

114 โครงการปรับปรุงถนนสายส่ีแยก

นายเพื่อม – หนองควายตาย  

หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายส่ีแยกนายเพื่อม – หนองควาย

ตาย หมูที ่7 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร   

ยาว 1,000 เมตร   

- - 420,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

115 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

นายเพื่อม–บานนายฝาก หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายบานนายเพือ่ม – บานนายฝาก 

หมูที่ 7 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  ยาว 440 

เมตร   

- - 185,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

116 โครงการปรับปรุงถนนสายนาง

จําป หมูที่ 7  

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนสายนางจําป  หมูที่ 7 ตําบล

ชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 

130 เมตร   

- - 60,000 - - ถนน

จํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

117 โครงการปรับปรุงถนนภายใน

ตําบลชะเมา  หมูที่ 1-หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนนภายในตําบลชะเมา หมูที่ 1 

– หมูที่ 7 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000    

รวมงานปรบัปรงุถนน ป 2561  จํานวน    16  โครงการ 3,650,000 - - - -  

รวมงานปรบัปรงุถนน ป 2562  จํานวน     6  โครงการ - 2,150,000 - - -  

รวมงานปรบัปรงุถนน ป 2563  จํานวน  116  โครงการ - - 37,907,400 - -  

รวมงานปรบัปรงุถนน ป 2564  จํานวน     1  โครงการ - - - 1,000,000 -  

รวมงานปรบัปรงุถนน ป 2565  จํานวน     4  โครงการ - - - - 1,550,000  

 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 งานยกระดบัถนน           



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

56 

 

1 โครงการยกระดับถนนสายบาง

เหมื้อย หมูที ่1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนนสายบางเหมื้อย หมูที่ 1  ตําบล 

ชะเมา อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กวาง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร 

150,000 - 150,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

2 โครงการยกระดับถนนสาย

ปกครองพัฒนา  หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนนสายปกครองพัฒนา หมูที ่1  ตําบล

ชะเมา  อาํเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กวาง 4.00 เมตร ยาว  900  เมตร 

- - 550,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

3 โครงการยกระดับถนนจาก

อาคารเอนกประสงคประจํา

หมูบาน  หมูที่ 1 – บานนายร่ิน 

พรอมวางทอระบายน้าํ  หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนนจากอาคารเอนกประสงคประจํา

หมูบาน  หมูที่ 1 – บานนายร่ิน พรอมวางทอ

ระบายน้าํ  หมูที่ 1 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร   

ยาว 100 เมตร 

- - 70,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

4 โครงการยกระดับถนนสายจาก

บานนายชม – บานนาย

ประเสริฐ  หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนนสายจากบานนายชม – บานนาย

ประเสริฐ หมูที่ 3  ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  

ยาว 1,600 เมตร 

- - 450,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 โครงการยกระดับถนนสาย เพื่อใหประชาชน ยกระดับถนนสายทางเขาประปาหมูบานบานบาง - - 470,000 - - ถนนจํานวน  ประชาชน กองชาง 
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ทางเขาประปาหมูบานบานบาง

มูลนาก หมูที ่3 

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

มูลนาก หมูที ่3 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 

700 เมตร 

1  เสน ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

6 โครงการยกระดับถนนซอยเขา

บานนายสวน  หมูที่ 4 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนนซอยเขาบานนายสวน หมูที่ 4 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร 

- - 210,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

7 โครงการยกระดับถนนซอยบาน

นายทิม เจริญชยั  หมูที่ 4 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนนซอยบานนายทิม เจริญชัย หมูที่ 4 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร 

- - 100,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

8 โครงการยกระดับถนนสายใน

อาวจากบานนางอาํพา – บาน

นายจรินทร หมูที ่4 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนนสายในอาวจากบานนางอําพา – 

บานนายจรินทร หมูที่ 4 ตําบลชะเมา อาํเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร  

ยาว 800 เมตร 

- - 500,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

9 โครงการยกระดับถนนซอย

พัฒนา หมูที ่4 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนนซอยพัฒนา หมูที่ 4 ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 

4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 

- - 400,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

10 โครงการยกระดับถนนสายบาน

ตนง้ิว – บางมะพราว หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

ยกระดับถนนสายบานตนง้ิว – บางมะพราว หมูที ่

5 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

- - 500,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

กองชาง 
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สะดวกในการ

สัญจร 

ธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร สะดวกในการ

สัญจร 

11 โครงการยกระดับถนนสายขาง

บริษัทเซลเทลลา – สวนปาลม

นายแกว  หมูที ่5 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนนสายขางบริษัทเซลเทลลา – สวน

ปาลมนายแกว หมูที ่5 ตําบลชะเมา อาํเภอปาก

พนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  

ยาว 280 เมตร 

- - 150,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

12 โครงการยกระดับถนนสายบาน

ตนง้ิว – ทวดลุง หมูที ่5 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนนสายบานตนง้ิว – ทวดลุง หมูที่ 5 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร 

- - 200,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

13 โครงการยกระดับถนนสายบาน

บางมะพราว – ตนง้ิว  หมูที ่6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนนสายบานบางมะพราว – ตนง้ิว หมูที่ 

6 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว  2,800  เมตร 

- - 800,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

14 โครงการยกระดับถนนหนาตลาด

วัดลาว  หมูที ่6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนนหนาตลาดวัดลาว  หมูที ่6 ตําบล 

ชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กวาง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร 

- - 120,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
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15 โครงการยกระดับถนนซอยศรี

สมบูรณ – สวนปาลมนายชูศักด์ิ 

หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนนซอยศรีสมบูรณ – สวนปาลมนายชู

ศักด์ิ หมูที่ 6 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร ยาว 

2,500 เมตร 

- - 800,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

16 โครงการยกระดับถนนซอยมะลิ

วัลย พรอมวางทอระบายน้ํา 

หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนนซอยมะลิวัลย พรอมวางทอระบาย

น้ํา หมูที่ 6 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 150 

เมตร 

- - 150,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

17 โครงการยกระดับถนนสายจาก

ปากทางเขาบานนายสวาท  

หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนนสายจากปากทางเขาบานนายสวาท 

หมูที่ 6 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 250 

เมตร 

200,000 - - - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

18 โครงการยกระดับถนนสายนาย

นิยม – สามแยกหวัเกาะ หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนนสายนายนิยม – สามแยกหัวเกาะ  

หมูที่ 7 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,400 

เมตร 

- - 700,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

19 โครงการยกระดับถนนสายหนา

อนามัยบางมูลนาก –  

ส่ีแยกหวัเกาะ  พรอมฝงทอ

ระบายน้าํ  หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนนสายหนาอนามยับางมูลนาก – ส่ี

แยกหวัเกาะ  พรอมฝงทอระบายน้ํา คสล. ปาก

ล้ินราง ชั้น 3 Ø 0.80x1.00  เมตร  จํานวน 2 

จุดๆ ละ 10 ทอน รวม 20 ทอน  หมูที่ 7 ตําบล

ชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กวาง 4.00 เมตร ยาว  2,800 เมตร 

- - 800,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
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20 โครงการยกระดับถนนสายราช

ดําริ – ตําบลเกาะทวด  หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนนสายราชดําริ – ตําบลเกาะทวด  

หมูที่ 7 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว  1,500  

เมตร 

- - 300,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

21 โครงการยกระดับถนนสายจาก

บานนายเล่ือน – สวนปาลม   

หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนนสายจากบานนายเล่ือน – สวน

ปาลม  หมูที่ 7  ตําบลชะเมา  อาํเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร ยาว  

650 เมตร 

- 200,000 450,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

22 โครงการยกระดับถนนสายจาก

นานายฉิ่ม – นานายจรูญ  

หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนนสายจากนานายฉิ่ม – นานายจรูญ  

หมูที่ 7 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000 

เมตร 

- - 200,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

รวมงานยกระดับถนน ป 2561  จาํนวน    2  โครงการ 350,000 - - - -  

รวมงานยกระดับถนน ป 2562  จาํนวน    1  โครงการ - 200,000 - - -  

รวมงานยกระดับถนน ป 2563  จาํนวน  22  โครงการ - - 8,221,000 - -  

รวมงานยกระดับถนน ป 2564  จาํนวน    -  โครงการ - - - - -  

รวมงานยกระดับถนน ป 2565  จาํนวน    -  โครงการ - - - - -  

 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
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1 

งานบุกเบิกถนน 

โครงการบุกเบิกถนนราชดําริ

จากถนนสายทอนวัง – ถนนซอย

ศรีสมบูรณ ทั้ง 2 ฝง  หมูที่ 1 

 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

 

บุกเบิกถนนราชดําริจากถนนสายทอนวงั – ถนน

ซอยศรีสมบูรณ ทั้ง 2 ฝง หมูที่ 1  ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

กวาง 3.00 เมตร ยาว  2,500  เมตร 

 

- 

 

- 

 

600,000 

 

- 

- ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

2 โครงการบุกเบิกถนนราชดําริ

จากถนนสายทอนวัง – ถนนซอย

ปกครอง ทั้ง 2 ฝง หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนราชดําริจากถนนสายทอนวงั – ถนน

ซอยปกครอง ทั้ง 2 ฝง  หมูที่ 1  ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

กวาง 3.00 เมตร ยาว  2,200  เมตร 

- - 500,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

3 โครงการบุกเบิกถนนราชดําริ

จากสวนนายสุนทร – สวนนาง

เหียบ เสงโสด ทั้ง 2 ฝง หมูที ่1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนราชดําริจากสวนนายสุนทร – สวน

นางเหียบ เสงโสด ทั้ง 2 ฝง หมูที ่1 ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กวาง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

- - 150,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

4 โครงการบุกเบิกถนนจากสวน

ปาลมนายสุชาติ  ขาวซัง   

หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนจากสวนปาลมนายสุชาติ  ขาวซัง  

หมูที่ 1  ตําบลชะเมา  อาํเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 600 

เมตร 

- - 120,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 โครงการบุกเบิกถนนหนาบาน เพื่อใหประชาชน บุกเบิกถนนหนาบานนายจรูญ สุขเกื้อ – หัวปา - - 800,000 - - ถนนจํานวน  ประชาชน กองชาง 
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นายจรูญ  สุขเกื้อ – หัวปา  

หมูที่ 2 

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

หมูที่ 2 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร 

1  เสน ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

6 โครงการบุกเบิกถนนขอบคอ

สะพานบานนายมณฑล เอยีดนุย 

– นานางนวล คงจันทร หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนขอบคอสะพานบานนายมณฑล เอียด

นุย – นานางนวล คงจันทร หมูที่ 2  ตําบลชะเมา  

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กวาง 

4.00 เมตร  ยาว 700 เมตร 

- - 490,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

7 โครงการบุกเบิกถนนขอบคลอง

วัดลาว – นานายสุทัศน  หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนขอบคลองวัดลาว – นานายสุทัศน  

หมูที่ 2  ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร ยาว  200  

เมตร 

- - 140,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

8 โครงการบุกเบิกถนนจากที่นาย

เพื่อม – นอกนา หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนจากที่นายเพื่อม – นอกนา หมูที่ 2 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร 

- - 350,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

9 โครงการบุกเบิกถนนจากที่นา

นางหอง – คลองแผว หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนจากที่นานางหอง – คลองแผว หมูที่ 

2 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร 

- - 350,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

10 โครงการบุกเบิกถนนจากขอบ

คลองแผว – ถนนหนําหยอมปา

กลวย  หมูที ่2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

บุกเบิกถนนจากขอบคลองแผว – ถนนหนําหยอม

ปากลวย  หมูที่ 2 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  

- - 500,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

กองชาง 
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สัญจร ยาว 2,000 เมตร สัญจร 

11 โครงการบุกเบิกถนนขอบเหมือง

บานนายปญญาฝงตะวันตกจาก

ปากเหมือง – เหมืองราชดําริ 

หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนขอบเหมืองบานนายปญญาฝง

ตะวันตกจากปากเหมือง – เหมืองราชดําริ  

หมูที่ 2 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,400 

เมตร 

- - 600,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

12 โครงการบุกเบิกถนนจากบาน

นางสนิท  มากผล  - นานางหวย  

หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนจากบานนางสนิท มากผล  - นานาง

หวย หมูที่ 2 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 

800 เมตร 

- - 500,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

13 โครงการบุกเบิกริมคลองวัดลาว 

– บานนายกอง พรอมวางทอ

ระบายน้าํ หมูที ่2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกริมคลองวัดลาว – บานนายกอง พรอมวาง

ทอระบายน้าํ หมูที่ 2 ตําบลชะเมา อําเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร  

ยาว 800 เมตร 

- - 500,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

14 โครงการบุกเบิกถนนขอบเหมือง

ราชดําริฝงตะวันตกจากคอ

สะพาน – นานางนวล  หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนขอบเหมืองราชดําริฝงตะวันตกจาก

คอสะพาน – นานางนวล หมูที ่2 ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 

4.00 เมตร ยาว 800 เมตร 

- - 500,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

15 โครงการบุกเบิกถนนสายนาย

ชํานาญ บญุนายก พรอมวางทอ  

หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

บุกเบิกถนนสายนายชํานาญ บุญนายก พรอมวาง

ทอ Ø 0.80x1.00 จํานวน 8 ทอน หมูที ่2 ตําบล

ชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - 120,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

64 

 

สัญจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร สัญจร 

16 โครงการบุกเบิกถนนจากสวน

นายสุธรรม ไชยสุวรรณ - คลอง

ใหมวัดลาว  หมูที ่2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนจากสวนนายสุธรรม ไชยสุวรรณ - 

คลองใหมวัดลาว  หมูที่ 2 ตําบลชะเมา อําเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 

เมตร ยาว 500 เมตร 

- - 120,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

17 โครงการบุกเบิกถนนจากหนา

บานนายเรียง แผเต็ม – ขอบ

เหมืองหัวปา หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนจากหนาบานนายเรียง แผเต็ม – 

ขอบเหมืองหัวปา หมูที่ 2 ตําบลชะเมา อําเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 

เมตร ยาว 600 เมตร 

350,000 - - - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

18 โครงการบุกเบิกถนนสายขอบ

หนองโอหลอดฝงตะวันตก-ครอง

เกาะโพธิ์ หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนสายขอบหนองโอหลอดฝงตะวันตก-

ครองเกาะโพธิ ์หมูที่ 2 ตําบลชะเมา อําเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 1,350 เมตร 

- 350,000 - - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

19 โครงการบุกเบิกถนนสายจานา

นายสุนทร – เหมืองพระราชดําริ 

หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนสายจานานายสุนทร – เหมือง

พระราชดําริ หมูที ่3 ตําบลชะเมา อาํเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 800 เมตร 

- - 120,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

20 โครงการบุกเบิกถนนสายคลอง

ใหม  พรอมวางทอระบายน้าํ  

หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนสายคลองใหม  พรอมวางทอระบาย

น้ํา จํานวน 1 จุด  หมูที่ 3 ตําบลชะเมา อําเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 

เมตร ยาว 520 เมตร 

- - 300,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 
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21 โครงการบุกเบิกถนนจากบาน

นายขาว – เหมืองราชดําริ  

หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนจากบานนายขาว – เหมืองราชดําริ 

หมูที่ 3 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  

ยาว 200 เมตร 

- - 140,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

22 โครงการบุกเบิกถนนจากที่นา

นางวันดี – ที่นานางสําลี ขาว

ปลอด หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนจากที่นานางวันดี – ที่นานางสําลี 

ขาวปลอด หมูที่ 3 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  

ยาว 400 เมตร 

- - 80,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

23 โครงการบุกเบิกถนนเหมืองที่นา

นายทบ  ขอนแกว – ปากเหมอืง

พระราชดําริ  หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนเหมืองที่นานายทบ ขอนแกว – ปาก

เหมืองพระราชดําริ หมูที ่3 ตําบลชะเมา อําเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช   

กวาง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร 

- - 100,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

24 โครงการบุกเบิกถนนเหมือง

พระราชดําริจากคอสะพานเหล็ก 

– บานนายสันติ  หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนเหมืองพระราชดําริจากคอสะพาน

เหล็ก – บานนายสันติ หมูที่ 3 ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช  

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร 

- - 340,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

25 โครงการบุกเบิกถนนสายนาย

นิพนธ – นานายจาํลอง  หมูที ่3 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนสายนายนิพนธ – นานายจําลอง  

หมูที่ 3 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  

ยาว 400 เมตร 

- - 80,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

26 โครงการบุกเบิกถนนจากสวน

นายบรรยง – สวนนายทิม  

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

บุกเบิกถนนจากสวนนายบรรยง – สวนนายทิม 

หมูที่ 4 ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง จังหวัด

- - 150,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

กองชาง 
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หมูที่ 4 สะดวกในการ

สัญจร 

นครศรีธรรมราช กวาง 3.00 เมตร   

ยาว 500 เมตร 

สะดวกในการ

สัญจร 

27 โครงการบุกเบิกถนนจากจาก

สวนนางจิรา – ถนนสายบาน

นายเอื้อม หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนจากจากสวนนางจิรา – ถนนสายบาน

นายเอื้อม หมูที่ 6 ตําบลชะเมา  อาํเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 3.00 เมตร   

ยาว 1,000 เมตร 

- - 300,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

28 โครงการบุกเบิกถนนจากบาน

นายพร้ิม – นานายสถิต หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนจากบานนายพร้ิม – นานายสถิต  

หมูที่ 6 ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร   

ยาว 800 เมตร 

- - 200,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

29 โครงการบุกเบิกถนนขอบเหมือง

พระราชดําริปากทางนานาย

ถาวร – นานายถาวรพรอมวาง

ทอระบายน้าํ  หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนขอบเหมืองพระราชดําริปากทาง

นานายถาวร – นานายถาวรพรอมวางทอระบาย

น้ํา หมูที่ 6 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  

ยาว  830  เมตร 

- 150,000 - - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

30 โครงการบุกเบิกถนนจากสวน

ปาลมนางเล่ือน – สวนปาลม

นายเวช  สงเสมอ จดเหมือง

พระราชดําริ หมูที ่6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนจากสวนปาลมนางเล่ือน – สวนปาลม

นายเวช สงเสมอ จดเหมืองพระราชดําริ  หมูที่ 6 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร   

- - 400,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

31 โครงการบุกเบิกถนนขอบเหมือง

พระราชดําริจากสะพานที่นาย

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

บุกเบิกถนนขอบเหมืองพระราชดําริจากสะพานที่

นายเวช – สวนปาลมนายชอบ หมูที่ 6 ตําบล 

- - 300,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

กองชาง 
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เวช – สวนปาลมนายชอบ  

หมูที่ 6 

สะดวกในการ

สัญจร 

ชะเมา อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร   

สะดวกในการ

สัญจร 

32 โครงการบุกเบิกถนนจากสวน

ปาลมนายเล่ือน – นานายแลบ  

หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนจากสวนปาลมนายเล่ือน – นานาย

แลบ หมูที่ 6 ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร   

ยาว 500 เมตร   

- - 350,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

33 โครงการบุกเบิกถนนสายขอบ

คลองหลังวัดมัชฌิมเขตชลาราม

จากบานนายบุญริน – บาน

นายชลิต ลองสุนทร  หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนสายขอบคลองหลังวัดมัชฌิมเขตชลา

รามจากบานนายบุญริน – บานนายชลิต ลอง

สุนทร หมูที่ 6 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร   

ยาว 900 เมตร   

- - 126,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

34 โครงการบุกเบิกถนนเหมือง

พระราชดําริจากบานนายวิโรจน 

– รพ.สต.บานบางมูลนาก  

หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนจากนานายเล่ือน – นานายแลบ  

หมูที่ 7 ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร   

ยาว 1,500 เมตร   

- - 450,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

35 โครงการบุกเบิกถนนสายเหมือง

พระราชดําริ หมูที ่7 ตําบลชะ

เมา – หมูที ่7 ตําบลเกาะทวด 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

บุกเบิกถนนสายเหมืองพระราชดําริ หมูที่ 7 

ตําบลชะเมา – หมูที่ 7 ตําบลเกาะทวด หมูที่ 7 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

- - 450,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

กองชาง 
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สัญจร ธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร   สัญจร 

36 โครงการบุกเบิกถนนสายสาม

แยกนายนายฉิ้ม – นานายเจริญ 

หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนสายสามแยกนายนายฉิ้ม – นานาย

เจริญ หมูที่ 7 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร  

ยาว 1,000 เมตร   

- - 150,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

37 โครงการบุกเบิกถนนสายส่ีแยก

นายเพื่อม – หนองควายตาย  

หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนสายส่ีแยกนายเพื่อม – หนองควาย

ตาย  หมูที่ 7 ตําบลชะเมา  อาํเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร   

ยาว 1,000 เมตร   

- - 150,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

38 โครงการบุกเบิกถนนสายบาน

นายเพื่อม – บานนายฝาก  

หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนสายบานนายเพือ่ม – บานนายฝาก 

หมูที่ 7 ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  ยาว 500 

เมตร   

- - 100,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

39 โครงการบุกเบิกถนนจากที่นาย

สะอาด – เกาะปอ หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนจากที่นายสะอาด – เกาะปอ หมูที่ 7 

ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร  ยาว 1,400 เมตร   

- - 340,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

40 โครงการบุกเบิกถนนจากสวน

ปาลมนายสุระภักดี – บานนายสุ

เทพ หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

ปรับปรุงถนนจากสวนปาลมนายสุระภกัดี – บาน

นายสุเทพ หมูที ่7 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 

- - 390,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

กองชาง 
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สัญจร 1,700 เมตร   สัญจร 

41 โครงการบุกเบิกถนนสายริม

คลองใหมสุรินทรสายบานนาย

ชิต – บานนายมวด – ดอนตรอ 

(ตอนที่ 2) หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

บุกเบิกถนนสายริมคลองใหมสุรินทรสายบานนาย

ชิต – บานนายมวด – ดอนตรอ (ตอนที ่2)  

หมูที่ 7 ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร  ยาว 500 

เมตร   

- - 100,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

รวมงานบุกเบิก ป 2561  จํานวน    1  โครงการ       350,000 - - - -  

รวมงานบุกเบิก ป 2562  จํานวน    2  โครงการ     - 500,000 - - -  

รวมงานบุกเบิก ป 2563  จํานวน   38  โครงการ - - 11,756,000 - -  

รวมงานบุกเบิก ป 2564  จํานวน    -   โครงการ - - - - -  

รวมงานบุกเบิก ป 2565  จํานวน    -   โครงการ   - - - - -  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  ดานคมนาคม  ป 2561  จาํนวน    25      โครงการ 6,677,000 - - - -  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  ดานคมนาคม  ป 2562  จาํนวน    19      โครงการ  7,460,000 - - -  
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน  ดานคมนาคม  ป 2563  จาํนวน   207     โครงการ - - 72,294,400 - -  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  ดานคมนาคม  ป 2564  จาํนวน    11      โครงการ - - - 5,970,000 -  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  ดานคมนาคม  ป 2565  จาํนวน     4       โครงการ - - - - 1,550,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (ดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานใหครบถวนและครอบคลุม) 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 

1 

งานไฟฟา 

โครงการติดต้ังไฟฟาสองสวาง

สาธารณะตามแยก 

ตาง ๆ หมูที่ 1 – หมูที่ 7 

 

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจร 

 

 

ติดต้ังไฟฟาสาธารณะตามแยกตาง ๆ  จาํนวน 15 

จุด  หมูที ่1 – หมูที่ 7 

    

- 

 

- 

 

50,000 

 

50,000 

 

- 

 

ประชาชนผู

สัญจร 

 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

 

กองชาง 
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2 โครงการติดต้ังไฟฟาสองสวาง

สาธารณะ หมูที่ 4 

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจร 

ติดต้ังไฟฟาสองสวางสาธารณะ จํานวน 15 จุด 

หมูที่ 4 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช 

- - 50,000 - - ประชาชนผู 

สัญจร 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟา 

หมูที่ 1 – หมูที่ 7 

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจร 

ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 1 – หมูที่ 7 ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

จํานวน 5 ราย/ป 

- - 50,000 50,000 - จํานวน 5 

ราย/ป 

มีไฟฟาสอง

สวางเวลา

กลางคืน 

กองชาง 

รวมงานไฟฟา  ป 2563  จํานวน  3  โครงการ - - 150,000 - -  

รวมงานไฟฟา  ป 2564  จํานวน  2  โครงการ - - - 100,000 -  

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 

1 

งานวางทอ   

โครงการวางทอระบายน้ํา   

จํานวน  3 จุด หมูที่ 1   

 

 

เพื่อใหประชาชนมี

น้ําสะอาดในการ

อุปโภค  บริโภค 

 

วางทอระบายน้ํา pvc Ø10"  จํานวน 3 จุด      

- จุดที่ 1 ที่นายสมโชค   

- จุดที่ 2 ที่นางยุพิน บัวเพ็ชร   

- จุดที่ 3 ที่นายสุชาติ หมูที ่1 ตําบล 

ชะเมา  ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

    

- 

 

- 

 

30,000 

 

- 

 

- 

 

วางทอ

จํานวน  3  

จุด 

 

ระบายน้าํได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

กองชาง 

2 โครงการวางทอระบายน้ํา 

คสล. ที่สวนปาลมนายชม – 

สามแยกบาน ผญบ. หมูที ่1 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น   

วางทอระบายน้ํา คสล. ที่สวนปาลมนายชม – 

สามแยกบาน ผญบ. หมูที ่1 ตําบลชะเมา อําเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - 30,000 - - วางทอ

จํานวน 1 

จุด 

ระบายน้าํได

รวดเร็วยิง่ขึ้น 

กองชาง 

3 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อใหการระบาย วางทอระบายน้ํา คสล. โรงเรียนวัดชมพปูระดิษฐ - - 30,000 - - วางทอ ระบายน้าํได กองชาง 
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คสล. โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ 

หมูที่ 1 

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น หมูที่ 1 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช 

จํานวน 1 

จุด 

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

4 โครงการวางทอระบายน้ําถนน

สายเหมืองน้ําจากที่นายเชิญ – 

นายร่ิน  หมูที่ 1 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น   

วางทอระบายน้ําจากบานนายเฉลียว – บานนาง

ยินดี จํานวน 1 จุด หมูที ่1 ตําบลชะเมา ตําบล

ชะเมา  อาํเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - 30,000 - - วางทอ

จํานวน  1  

จุด 

ระบายน้าํได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 

ปากคลองแผวทิศตะวันตกติด

คลองชะเมา หลังบานนาย

ชํานาญ บญุนายก หมูที่ 2 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น 

วางทอระบายน้ํา คสล. ปากคลองแผวทศิ

ตะวันตกติดคลองชะเมา หลังบานนายชาํนาญ 

บุญนายก หมูที ่2 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - 60,000 - - วางทอ

จํานวน 1 

จุด 

ระบายน้าํได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองชาง 

6 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 

จากปากทางบานนายประทิน 

แซล่ิม หมูที่ 2 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น 

วางทอระบายน้ํา คสล. จากปากทางบานนาย

ประทิน แซล่ิม หมูที ่2 ตําบลชะเมา อาํเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - 30,000 - - วางทอ 

จํานวน 1 

จุด 

ระบายน้าํได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองชาง 

7 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 

ซอยเกาะแกสามัคคี หมูที ่2 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น 

วางทอระบายน้ํา คสล. ซอยเกาะแกสามัคคี หมูที่ 

2 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- - 40,000 - - วางทอ

จํานวน  1  

จุด 

ระบายน้าํได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองชาง 

8 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 

ปากคลองใหมวัดลาว (โรงสูบน้ํา

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น 

วางทอระบายน้ํา คสล. ปากคลองใหมวดัลาว 

(โรงสูบน้ําเก า) หมูที ่2 ตําบลชะเมา อาํเภอปาก

- - 50,000 - - วางทอ

จํานวน 1 

ระบายน้าํได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

73 

 

เก า) หมูที ่2 พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จุด 

9 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 

ปากคลองเกาะโพธิ ์หมูที่ 2 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น 

วางทอระบายน้ํา คสล. ปากคลองเกาะโพธิ์  

หมูที่ 2 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช 

- - 30,000 - - วางทอ 

จํานวน 1 

จุด 

ระบายน้าํได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองชาง 

10 โครงการวางทอบลอคเหล่ียมสูบ

น้ําเขานา (ปากคลองแผวหัวและ

ทาย) หมูที่ 2 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น 

วางทอบลอคเหล่ียมสูบน้าํเขานา (ปากคลองแผว

หัวและทาย) หมูที่ 2 ตําบลชะเมา อําเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - 100,000 -  วางทอ 

จํานวน 2 

จุด 

ระบายน้าํได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11 โครงการวางทอ คสล. เลียบ

เหมืองมียาซาวาหัวปาฝง

ตะวันออก หมูที ่2 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น 

วางทอ คสล. เลียบเหมืองมยีาซาวาหวัปาฝง

ตะวันออก หมูที ่2 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - 60,000 - - วางทอ

จํานวน 1 

จุด 

ระบายน้าํได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองชาง 

12 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 

สะพานเกาะโพธิ์ หมูที ่3 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น 

วางทอระบายน้ํา คสล. สะพานเกาะโพธิ์ หมูที ่3 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- - 30,000 - - วางทอ 

จํานวน 1 

จุด 

ระบายน้าํได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองชาง 

13 โครงการวางทอบล็อก คสล. ท่ี

สะพานบานนายชยัศักด์ิ หมูที่ 3 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น 

วางทอบล็อก คสล. ที่สะพานบานนายชยัศักด์ิ 

หมูที่ 3 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช 

- - 30,000 - - วางทอ

จํานวน  1  

จุด 

ระบายน้าํได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองชาง 

14 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 

คลองใหมปากทอที่นายสุเทพ 

หมูที่ 3 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น 

วางทอระบายน้ํา คสล. คลองใหมปากทอที่นายสุ

เทพ หมูที่ 3 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - 30,000 - - วางทอ

จํานวน 1 

จุด 

ระบายน้าํได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองชาง 

15 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อใหการระบาย วางทอระบายน้ํา คสล. เหมืองพระราชดําริ – - - 30,000 - - วางทอ ระบายน้าํได กองชาง 
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เหมืองพระราชดําริ – ปาก

เหมืองมิยาซาวา หมูที ่3 

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น ปากเหมืองมิยาซาวา หมูที ่3 ตําบลชะเมา อําเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จํานวน 1 

จุด 

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

16 โครงการวางทอบล็อกเหล่ียมสูบ

น้ําเขานาขามเหมืองพระราชดําริ 

ที่บานนายพิทักษ หมูที่ 3 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น 

วางทอบล็อกเหล่ียมสูบน้ําเขานาขามเหมือง

พระราชดําริ ที่บานนายพิทักษ หมูที ่3 ตําบลชะ

เมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - 30,000 - - วางทอ 

จํานวน 1 

จุด 

ระบายน้าํได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

17 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 

สามแยกเกาะโพธิ์ทีห่นํานาย

หยวด หมูที่ 3 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น 

วางทอระบายน้ํา คสล. สามแยกเกาะโพธิ์ที่หนํา

นายหยวด หมูที่ 3 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - 30,000 - - วางทอ 

จํานวน 1 

จุด 

ระบายน้าํได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองชาง 

18 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 

เหมืองพระราชดําริ – ที่นายประ

ชวน หมูที ่3 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น 

วางทอระบายน้ํา คสล. เหมืองพระราชดําริ – ที่

นายประชวน หมูที ่3ตําบลชะเมา อําเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - 30,000 - - วางทอ 

จํานวน 1 

จุด 

ระบายน้าํได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองชาง 

19 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 

เหมืองพระราชดําริ ตรงที่นาย

วิโรจน  ศรีสงค หมูที่ 3 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น 

วางทอระบายน้ํา คสล. เหมืองพระราชดําริ ตรงที่

นายวโิรจน  ศรีสงค หมูที่ 3 ตําบลชะเมา อําเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - 30,000 - - วางทอ 

จํานวน 1 

จุด 

ระบายน้าํได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองชาง 

20 โครงการวางทอบล็อกเหล่ียมสูบ

น้ําเขานา  หมูที ่3 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น 

วางทอบล็อกเหล่ียมสูบน้ําเขานา หมูที่ 3 ตําบล

ชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จํานวน 4 จุด 

- จุดแรก คอสะพานที่นางประทีป ประทุมสุวรรณ 

- - 150,000 - - วางทอ 

จํานวน 4 

จุด 

มีความสะดวก

ในการสูบน้ํา

เขานา 

กองชาง 
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- จุดที่สอง เหมืองซอยที่นายจําลอง หนศูรี 

- จุดที่สาม ที่นายหนูเรียง คงศรีนวล 

- จุดที่ส่ี ปากเหมอืงซอยที่นายโสภณ ซอมแกว 

21 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 

จากที่นานายประเสริฐ – นานาย

ธานิน หมูที่ 4 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น 

วางทอระบายน้ํา คสล. จากที่นายประเสริฐ – นา

นายธานิน หมูที ่4 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - 30,000 - - วางทอ 

จํานวน 1 

จุด 

ระบายน้าํได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

22 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 

จากที่นานายประเสริฐ  หมูที่ 4 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น 

วางทอระบายน้ํา คสล. จากที่นานายประเสริฐ 

หมูที่ 4 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช 

50,000 - - - - วางทอ 

จํานวน 1 

จุด 

ระบายน้าํได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองชาง 

23 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 

จุดคอสะพาน ทั้ง 2 ฝง เหมือง

พระราชดําริ  หมูที่ 4 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น 

วางทอระบายน้ํา คสล. จุดคอสะพาน ทัง้ 2 ฝง 

เหมืองพระราชดําริ  หมูที่ 4 ตําบลชะเมา อําเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - 50,000 - - วางทอ 

จํานวน 2 

จุด 

ระบายน้าํได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองชาง 

24 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 

ที่นานายเสนอ ซอยขาสํานักงาน 

เทศบาลตําบลชะเมา หมูที ่4 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น 

วางทอระบายน้ํา คสล. ที่นานายเสนอ ซอยขาง

สํานักงานเทศบาลตําบลชะเมา หมูที่ 4 ตําบลชะ

เมา อําเภอปากพนัง จังหวันครศรีธรรมราช 

- - 40,000 - - วางทอ 

จํานวน 1 

จุด 

ระบายน้าํได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองชาง 

25 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 

ระหวางสวนนายวิจิตร ขุนทอง 

กับสวนนายปญญาวธุ รัตนรมณ 

หมูที่ 4 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น 

วางทอระบายน้ํา คสล. ระหวางสวนนายวิจิตร 

ขุนทอง กับสวนนายปญญาวุธ รัตนารมณ  หมูที่ 

4 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- - 40,000 -  วางทอ 

จํานวน 1 

จุด 

ระบายน้าํได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองชาง 

26 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อใหการระบาย วางทอระบายน้ํา คสล. เหมืองถนนสายนายเชิญ - - 30,000 - - วางทอ ระบายน้าํได กองชาง 
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เหมืองถนนสายนายเชิญ – ที่

นายอุดร หมูที่ 5 

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น – ที่นายอุดร หมูที่ 5 ตําบลชะเมา อําเภอปาก

พนัง จังหวันครศรีธรรมราช 

จํานวน 1 

จุด 

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

27 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 

เหมืองพระราชดําริที่นายนพินธ 

หมูที่ 5 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น 

วางทอระบายน้ํา คสล. เหมืองพระราชดําริที่นาย

นิพนธ หมูที ่5 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - 40,000 - - วางทอ 

จํานวน 1 

จุด 

ระบายน้าํได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

28 โครงการวางทอ pvc ขามถนน

สายบางมะพราว หมูที่ 6 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น 

วางทอ pvc ขามถนนสายบางมะพราว หมูที่ 6 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- - 30,000 - - วางทอ 

จํานวน 1 

จุด 

ระบายน้าํได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองชาง 

29 โครงการวางทอบล็อกเหล่ียมสูบ

น้ําเขานา หมูที่ 6 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น 

วางทอบล็อกเหล่ียมสูบน้ําเขานา จํานวน  3 จุด 

หมูที่ 6 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช  

- - 30,000 - - วางทอ 

จํานวน 3 

จุด 

มีความสะดวก

ในการสูบน้ํา

เขานา 

กองชาง 

30 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 

ถนนสายนายนิยม – หัวเกาะ 

หมูที่ 7 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น 

วางทอระบายน้ํา คสล. ถนนสายนายนยิม – หัว

เกาะ หมูที ่7 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาด 0.80x100 

จํานวน 12 ทอน 

- - 30,000 - - วางทอ 

จํานวน 1 

จุด 

ระบายน้าํได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองชาง 

31 โครงการวางทอบล็อกเหล่ียมสูบ

น้ําเขานา หมูที่ 7 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น 

วางทอบล็อกเหล่ียมสูบน้ําเขานา จํานวน  5 จุด 

หมูที่ 7 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช ขนาด 0.80x0.80 จํานวน 12 

ทอน 

- - 80,000 - - วางทอ 

จํานวน 5 

จุด 

มีความสะดวก

ในการสูบน้ํา

เขานา 

กองชาง 
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32 โครงการวางทอบล็อกขามคลอง

หัวเกาะ ระหวาง หมูที่ 7 ตําบล

ชะเมา – เชื่อมตอหมูที่ 11 

ตําบลเชียรเขา 

เพื่อใหการระบาย

น้ํารวดเร็วยิ่งขึ้น 

วางทอบล็อกขามคลองหัวเกาะ ระหวาง หมูที่ 7 

ตําบลชะเมา – เชื่อมตอหมูที่ 11 ตําบลเชียรเขา 

หมูที่ 7 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช 

- - 350,000 - - วางทอ

บลอค 

จํานวน 1 

จุด 

มีความสะดวก

ในการสูบน้ํา

เขานา 

กองชาง 

รวมงานวางทอ ป 2561  จาํนวน   1  โครงการ 50,000 - - - -  

รวมงานวางทอ ป 2563  จาํนวน  31  โครงการ - - 1,630,000 - -  

 แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 

1 

งานระบบประปา 

โครงการปรับปรุงซอมแซม  

ประปาหมูบาน บานบางหวา  

หมูที่ 1   

 

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําสะอาดในการ

อุปโภค  บริโภค 

 

ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน บานบางหวา 

หมูที่ 1 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

- 

 

- 

 

200,000 

 

200,000 

-  

ประชาชน 

หมูที่ 1  

และหมูบาน

ใกลเคียง 

 

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดในการ

อุปโภค  และ

บริโภค 

 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ประปาหมูบาน บานทวดลุง  

หมูที่ 1    

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําสะอาดในการ

อุปโภค  บริโภค 

ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน บานทวดลุง  

หมูที่ 1 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช    

- - 200,000 200,000 - ประชาชน 

หมูที่ 1  

และหมูบาน

ใกลเคียง 

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดการ

อุปโภค  

บริโภค 

กองชาง 

3 โครงการปรับปรุงซอมแซม  

ประปาหมูบาน บานคลองแผว  

หมูที่ 2   

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําสะอาดในการ

อุปโภค  บริโภค 

ปรับปรุงซอมแซม  ประปาหมูบาน บานคลอง

แผว  หมูที่ 2 ตําบลชะเมา  อาํเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - 200,000 200,000 - ประชาชน 

หมูที่ 2  

และหมูบาน

ใกลเคียง 

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดในการ

อุปโภค  และ

บริโภค 

กองชาง 

4 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ประปาหมูบาน บานเกาะโพธิ ์

หมูที่ 2   

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําสะอาดในการ

อุปโภค  บริโภค 

ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน บานเกาะโพธิ ์

หมูที่ 2  ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- - 200,000 200,000 - ประชาชน 

หมูที่ 2  

และหมูบาน

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดการ

อุปโภค  

กองชาง 
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ใกลเคียง บริโภค 

5 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ประปาหมูบาน บานมวง 

หมูที่ 3   

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําสะอาดในการ

อุปโภค  บริโภค 

ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน บานมวง   

หมูที่ 3  ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง   

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - 200,000 200,000 - ประชาชน 

หมูที่ 3  

และหมูบาน

ใกลเคียง 

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดการ

อุปโภค  

บริโภค 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงซอมแซม  

ประปาหมูบาน บานคลองใหม  

หมูที่ 3   

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําสะอาดในการ

อุปโภค  บริโภค 

ปรับปรุงซอมแซม  ประปาหมูบาน บานคลอง

ใหม  หมูที ่3 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - 200,000 200,000 - ประชาชน 

หมูที่ 3  

และหมูบาน

ใกลเคียง 

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดในการ

อุปโภค  และ

บริโภค 

กองชาง 

7 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ประปาหมูบาน บานปากเนตร 

หมูที่ 4   

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําสะอาดในการ

อุปโภค  บริโภค 

ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน บานปากเนตร 

หมูที่ 4 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช 

- - 200,000 200,000 - ประชาชน 

หมูที่ 4  

และหมูบาน

ใกลเคียง 

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดการ

อุปโภค  

บริโภค 

กองชาง 

8 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ประปาหมูบาน บานตนง้ิว 

หมูที่ 5   

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําสะอาดในการ

อุปโภค  บริโภค 

ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน บานตนง้ิว  

หมูที่ 5  ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- - 200,000 200,000 - ประชาชน 

หมูที่ 5  

และหมูบาน

ใกลเคียง 

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดการ

อุปโภค  

บริโภค 

กองชาง 

9 โครงการปรับปรุงซอมแซม  

ประปาหมูบาน บานวัดลาว  หมู

ที่ 6   

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําสะอาดในการ

อุปโภค  บริโภค 

ปรับปรุงซอมแซม  ประปาหมูบาน บานวัดลาว 

หมูที่ 6 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- - 200,000 200,000 - ประชาชน 

หมูที่ 6  

และหมูบาน

ใกลเคียง 

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดในการ

อุปโภค  และ

บริโภค 

กองชาง 
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10 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ประปาหมูบาน บานบาง

มะพราว หมูที่ 6   

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําสะอาดในการ

อุปโภค  บริโภค 

ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน บานบาง

มะพราว หมูที่ 6  ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - 200,000 200,000 - ประชาชน 

หมูที่ 6  

และหมูบาน

ใกลเคียง 

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดการ

อุปโภค  

บริโภค 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ประปาหมูบาน บานอาวเคียน  

หมูที่ 7   

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําสะอาดในการ

อุปโภค  บริโภค 

ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน บานอาวเคียน 

หมูที่ 7 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช 

- - 200,000 200,000 - ประชาชน 

หมูที่ 5  

และหมูบาน

ใกลเคียง 

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดการ

อุปโภค  

บริโภค 

กองชาง 

12 โครงการน้ําประปาด่ืมได หมูที ่1 

– หมูที่ 7  

เพื่อใหมีน้ําด่ืมที่มี

คุณภาพ และ

ปลอดภัยตอ

สุขภาพ 

น้ําประปาด่ืมได หมูที ่1 – หมูที่ 7 ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - 50,000 50,000 - ประชาชน

ทั่วไป 

ประชาชนมีน้ํา

ด่ืมที่ดีตอ

สุขภาพ 

กองชาง/  

ศอ.11 

13 โครงการขยายเขตประปา  

หมูที่ 1 – หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําในการ

อุปโภค และ

บริโภคอยางทั่วถึง 

ขยายเขตประปา หมูที่ 1 – หมูที่ 7 - - 100,000 100,000 - ประชาชน

ผูใชน้ํา 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

และ 

ในการอุปโภค 

บริโภค 

กองชาง 

14 โครงการเปล่ียนทอเมนประปา 

หมูที่ 1 – หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

มีความสะดวกใน

การใชน้ําอยาง

เพียงพอ 

เปล่ียนทอเมนประปา หมูที่ 1 – หมูที ่7  

เปนทอ PE 

- - 150,000 150,000 - ประชาชนมี

ความ

สะดวกใน

การใชน้ํา 

ประชาชนมีน้ํา

ใชอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

15 โครงการเปล่ียนทอเมนประปา 

(ทอ PE) หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําสะอาดในการ 

อุปโภค บริโภค 

เปล่ียนทอเมนประปา (ทอ PE) หมูที่ 2 ขนาด 

เสนผาศูนยกลาง 2"  ระยะทาง  600  เมตร ตาม

แบบแปลนที่เทศบาลตําบลชะเมากาํหนด 

- 95,000 95,000 - - ผูใชน้ําใน

การอุปโภค 

บริโภค 

ประชาชนมีน้ํา

ใชในการ

อุปโภค 

บริโภค 

จังหวัดนครฯ/

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ทรัพยากรน้าํ 

16 โครงการเปล่ียนทอเมนประปา 

(ทอ PE) หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําสะอาดในการ 

อุปโภค บริโภค 

เปล่ียนทอเมนประปา (ทอ PE) หมูที่ 5 ขนาด 

เสนผาศูนยกลาง 3"  ระยะทาง  1,280  เมตร 

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลชะเมากาํหนด 

   - 315,000 315,000 - - ผูใชน้ําใน

การอุปโภค 

บริโภค 

ประชาชนมีน้ํา

ใชในการ

อุปโภค 

บริโภค 

จังหวัดนครฯ/

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ทรัพยากรน้าํ 

17 โครงการเปล่ียนทอเมนประปา 

(ทอ PE) หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําสะอาดในการ 

อุปโภค บริโภค 

เปล่ียนทอเมนประปา (ทอ PE) หมูที่ 6 ขนาด 

เสนผาศูนยกลาง 3"  ระยะทาง  2,000  เมตร 

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลชะเมากาํหนด 

   - - 600,000 - - ผูใชน้ําใน

การอุปโภค 

บริโภค 

ประชาชนมีน้ํา

ใชในการ

อุปโภค 

บริโภค 

จังหวัดนครฯ/

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ทรัพยากรน้าํ 

รวมงานระบบประปา  ป  2561  จํานวน    -  โครงการ - - - - -  

รวมงานระบบประปา  ป  2562  จํานวน    2  โครงการ - 410,000 - - -  

รวมงานระบบประปา  ป  2563  จํานวน  17  โครงการ - - 3,510,000 - -  

รวมงานระบบประปา  ป  2564  จํานวน  14  โครงการ - - - 2,500,000 -  

รวมงานระบบประปา  ป  2565  จํานวน    -  โครงการ - - - - -  
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แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  ดานสาธารณปูโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานใหครบถวนและครอบคลุม   

ป  2561  จํานวน 1  โครงการ  

50,000 - - - -  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  ดานสาธารณปูโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานใหครบถวนและครอบคลุม   

ป  2562  จํานวน 2  โครงการ 

- 410,000 - - -  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  ดานสาธารณปูโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานใหครบถวนและครอบคลุม   

ป  2563  จํานวน 51  โครงการ 

- - 5,290,000 - -  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  ดานสาธารณปูโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานใหครบถวนและครอบคลุม   

ป  2564  จํานวน 16  โครงการ 

- - - 2,600,000 -  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  ดานสาธารณปูโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานใหครบถวนและครอบคลุม   

ป  2565  จํานวน -  โครงการ 

- - - - -  

รวมยุทธศาสตรที ่1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ป  2561  จํานวน  26  โครงการ 6,727,000      

รวมยุทธศาสตรที ่1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ป  2562  จํานวน  21  โครงการ  7,870,000     

รวมยุทธศาสตรที ่1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ป  2563  จํานวน  258  โครงการ   77,584,400    

รวมยุทธศาสตรที ่1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ป  2564  จํานวน  27  โครงการ    8,570,000   

รวมยุทธศาสตรที ่1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ป  2565  จํานวน  4  โครงการ     1,550,000  

รวมยุทธศาสตรที ่1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ป  2561-2565  จํานวน  336  โครงการ 102,301,400  
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ดานการสงเสริมการศึกษา) 

 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการการสอนเสริมใหกับ

นักเรียน นักศึกษา กศน. 

เพื่อสงเสริมให

การศึกษาเพิ่มเติม

กับนักเรียน 

นักศึกษา กศน. 

สอนเสริมใหกับนักศึกษา กศน. ในรายวชิา

คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร โดยเชิญครูจากในระบบมาสอน

ใหกับนักเรียน นกัศึกษา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียน 

นักศึกษา 

กศน. 

จํานวน 20 

คน 

นักเรียน 

นักศึกษา 

ไดรับความรู

เพิ่มเติม 

สํานักปลัด 

2. โครงการสงเสริมการอาน 

กระเปาหนังสือสูชุมชน 

เพื่อสงเสริมการ

อานสูชุมชน 

สงเสริมการอานกระเปาหนังสือสูชุมชน โดย

นักศึกษา กศน. ตําบลชะเมา  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน

ในพื้นที่

ตําบลชะเมา 

นักเรียน 

นักศึกษา 

ประชาชน

ทั่วไป ไดรับ

การอานที่

ถูกตอง 

สํานักปลัด 

3 อบรมคุณธรรม จริยธรรม 

โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ 

เพื่อใหนักเรียนมี

จิตสํานึกในหลัก

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

อบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวัดชมพู

ประดิษฐ ใหกับนกัเรียน นักศีกษา 

10,000 10,000 15,000 15,000 15,000 นักเรียน 

และครู 

นักเรียนมี

จิตสํานึกใน

หลักคุณธรรม 

และจริยธรรม 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการรถรับ – สง นักเรียน เพื่อใหนักเรียนมี

รถรับ – สง 

เดินทางที่

ปลอดภัย 

รถรับ – สง นักเรียนในพื้นที่ตําบลชะเมา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียนใน

พื้นที่ตําบล

ชะเมา 

นักเรียนมีรถ

รับ – สง 

เดินทาง

ปลอดภัย 

สํานักปลัด 

5 โครงการจัดซ้ือเสริม (นม)  เพื่อใหเด็กไดรับ

สารอาหาร  

ครบ 5 หมู 

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหกับโรงเรียนในสังกัด 

สพฐ.  

จํานวน  2  โรงเรียน  ไดแก 

- โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ 

- โรงเรียนบานบางมูลนาก 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวน 260 

วันจํานวน 2 

โรงเรียน 

เด็กมีสุขภาพดี  

และไดรับ

สารอาหาร   

ครบ 5 หมู 

สํานักปลัด 

6 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ 

เพื่อใหตระหนัก

และเห็น

ความสําคัญของ

เด็กและเยาวชน 

จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เด็ก 

นักเรียน 

เยาวชน 

มีความสามัคคี

ในการเขารวม

กิจกรรมตาง

ในวันเด็ก

แหงชาติ 

สํานักปลัด 

7 โครงการอาหารกลางวันอุดหนุน

ใหกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

เพื่อสงเสริมให

เด็กไดรับ

โภชนาการที่

ครบถวน 

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เขตพื้นที่

การศึกษาของตําบลชะเมา เปนเวลา 200 วัน 

ใหกับโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ และโรงเรียนบาน

บางมูลนาก 

732,000 732,000 732,000 732,000 732,000 เวลา 200 

วัน จาํนวน 

2 โรงเรียน 

เด็กได

รับประทาน

อาหารสะอาด

ปลอดภัยถกู

สุขลักษณะ

และไดรับ

สารอาหาร 

ครบ 5 หมู 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงาน

วันเด็กแหงชาติประจําป 

เพื่อใหตระหนัก

และเห็น

ความสําคัญของ

เด็กและเยาวชน 

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติประจาํป 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียน

เยาวชน ครู

และ

ผูปกครอง 

นักเรียน 

เยาวชน ได

สรางสรรคใน

การเขารวม

กิจกรรมงาน

วันเด็ก

แหงชาติ 

สํานักปลัด 

9 โครงการอุดหนุนงบประมาณ

เปนคาพาหนะในการเดินทาง

ของนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่

ตําบลชะเมา 

เพื่อลดคาใชจาย

ของผูปกครอง

นักเรียนในการ

เดินทางเขารวม

กิจกรรมตางๆ 

นอกพื้นที่

โรงเรียนไดสะดวก 

และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตําบลชะเมา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียน 

เยาวชน ครู 

และ

ผูปกครอง 

เดินทาง

ปลอดภัย

สะดวก และ

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

10 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองแตงกายวง

โยธวาทิตครบชุด 

เพื่อใหนักเรียนมี

แบบฟอรมวงโยธ

วาทิตเปนของ

โรงเรียน

โดยเฉพาะ 

จัดซ้ือเคร่ืองแตงกายวงโยธวาทิตครบชุด 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 นักเรียน

โรงเรียนวัด

ชมพู

ประดิษฐ 

นักเรียนได

พัฒนาทักษา

ความสามารถ

ในดานการ

ดนตรี 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11 โครงการอบรมเด็กและเยาวชน

รูเทาพันสารเสพติดและ

พฤติกรรมไมเหมาะสม 

เพื่อใหนักเรียน

และเยาวชนรูเทา

สารเสพติดและ

พฤติกรรมไม

เหมาะสม 

อบรมเด็กและเยาวชนรูเทาทันสารเสพติด

และพฤติกรรมไมเหมาะสม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและ

เยาวชน 

นักเรียนและ

เยาวชนรูเทา

ทันสารเสพติด

และพฤติกรรม

ไมเหมาะสม 

สํานักปลัด 

รวมแผนงานการศึกษา  ดานการสงเสริมการศึกษา  ป 2561 จํานวน  11  โครงการ 1,595,00 - - - -  

รวมแผนงานการศึกษา  ดานการสงเสริมการศึกษา  ป 2562 จํานวน  11  โครงการ - 1,595,000 - - -  

รวมแผนงานการศึกษา  ดานการสงเสริมการศึกษา  ป 2563 จํานวน  11  โครงการ - - 1,595,000 - -  

รวมแผนงานการศึกษา  ดานการสงเสริมการศึกษา  ป 2564 จํานวน  11  โครงการ - - - 1,595,000 -  

รวมแผนงานการศึกษา  ดานการสงเสริมการศึกษา  ป 2565 จํานวน  11  โครงการ - - - - 1,595,000  
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ดานการสงเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น) 

 2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการจัดงานเทศกาลขาวใหม -สืบสานประเพณี

การทําบุญตัก

บาตรขาวใหม 

และเพื่อเปนขวัญ

กําลังใจใหกับ

เกษตรกรชาวนา 

เกษตรกรเขารวมจัดงานเทศกาลขาวใหม จํานวน 

200 คน จัดกิจกรรมปละ 1 คร้ัง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เกษตรกรทํา

นาและ

ประชา 

ชนทั่วไป 

สืบสาน

ประเพณี

ชุมชน 

สํานักปลัด 

งานพัฒนา

ชุมชน 

2 โครงการจัดกิจกรรมวันกตัญู

ผูสูงอาย ุ

เพื่อสืบทอด

วัฒนธรรม และ

ประเพณี และ

เพื่อแสดงถึงความ

กตัญูกตเวที 

และสราง

ความสัมพันธ

ผูสูงอายุและ

ลูกหลาน 

จัดกิจกรรมวันกตัญูผูสูงอาย ุ  150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผูสูงอาย ุ

ลูกหลาน 

ในพื้นที่

ตําบลชะเมา 

และ

ประชาชน

ทั่วไป 

ลูกหลาน 

ประชาชน 

ทั่วไปไดแสดง

ถึงความ

กตัญูกตเวที 

สืบทอด

ประเพณี และ

วัฒนธรรม

ทองถิ่นไว 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

3 โครงการจัดกิจกรรมแหหมรับ

งานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานใหกับ

ที่ทําการปกครอง

อําเภอปากพนัง 

จัดกิจกรรมแหหมรับงานประเพรณี

เทศกาลเดือนสิบประจําปของจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ปละ 1 คร้ัง รวมสืบสาน

งานประเพณี

เทศกาลเดือน

สิบ 

สํานักปลัด 

4 โครงการจัดกิจกรรมประเพณี

มาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุประจําป 

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานใหกับ

ที่ทําการปกครอง

อําเภอปากพนัง 

จัดกิจกรรมประเพณีมาฆบูชาแหผา

ขึ้นธาตุประจําป 

15,000 15,000 25,000 25,000 25,000 ปละ 1  คร้ัง จัดทําโครงการ

บูรณาการ

รวมกัน

ระหวางสวน

ราชการและ 

อปท. 

สํานักปลัด 

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  ป 2561 จํานวน  4  โครงการ 220,000 - - - -  

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  ป 2562 จํานวน  4  โครงการ - 220,000 - - -  

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  ป 2563 จํานวน  4  โครงการ - - 230,000 - -  

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  ป 2564 จํานวน  4  โครงการ - - - 230,000 -  

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  ป 2565 จํานวน  4  โครงการ - - - - 230,000  

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ดานการสงเสริมการกีฬา  และนันทนาการ) 

 2.3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการกอสรางลานกีฬา  

พรอมเคร่ืองออกกําลังกาย   

ที่โรงเรียนเกาะโพธิ์ หมูที ่2 

เพื่อสงเสริมให

นักเรียน  

นักศึกษา  

เยาวชน  ไดใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

กอสรางลานกีฬา  พรอมเคร่ืองออกกําลังกาย   

ที่โรงเรียนเกาะโพธิ์ หมูที ่2 ตําบลชะเมา อําเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - 300,000 - - นักเรียน  

เยาวชน  

นักศึกษา  

และประชา 

ชนทั่วไป 

นักเรียน  

นักศึกษา  

เยาวชนไดใช

เวลาวางให

เกิดประโยชน 

สํานักปลัด 

2 โครงการกอสรางลานกีฬา  

พรอมเคร่ืองออกกําลังกาย   

ขางอาคารอเนกประสงคประจาํ

หมูบานบานมวง หมูที ่3 

เพื่อสงเสริมให

นักเรียน  

นักศึกษา  

เยาวชน  ไดใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

กอสรางลานกีฬา  พรอมเคร่ืองออกกําลังกาย  

ขางอาคารเอนกประสงคประจาํหมูบาน บานมวง 

หมูที่ 3 

- - 300,000 - - นักเรียน  

เยาวชน  

นักศึกษา  

และประชา 

ชนทั่วไป 

นักเรียน  

นักศึกษา  

เยาวชนไดใช

เวลาวางให

เกิดประโยชน 

สํานักปลัด 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

3 โครงการจัดต้ังชุดเคร่ืองเลน

สําหรับเด็ก  หมูที่ 4 

เพื่อเพิ่มทักษะ  

และพัฒนาการ

ใหกับเด็ก 

จัดต้ังชุดเคร่ืองเลนสําหรับเด็ก  หมูที่ 4  

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- - 50,000 - - เด็กกอนวยั

เรียน  และ

เด็กเล็ก 

เด็กเล็ก และ

เด็กกอนวยั

เรียนไดเพิ่ม

ทักษะและ

พัฒนาการ 

สํานักปลัด 

4 โครงการกอสรางลานกีฬา  

พรอมเคร่ืองออกกําลังกาย   

ขางอาคารอเนกประสงคประจาํ

ตําบล หมูที่ 6 

เพื่อสงเสริมให

นักเรียน  

นักศึกษา  

เยาวชน  ไดใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

กอสรางลานกีฬา  พรอมเคร่ืองออกกําลังกาย  

ขางอาคารเอนกประสงคประจาํตําบล หมูที่ 6 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- - 300,000 - - นักเรียน  

เยาวชน  

นักศึกษา  

และประชา 

ชนทั่วไป 

นักเรียน  

นักศึกษา  

เยาวชนไดใช

เวลาวางให

เกิดประโยชน 

สํานักปลัด 

5 โครงการกอสรางลานกีฬา  

พรอมเคร่ืองออกกําลังกาย  

 ที่โรงเรียนบานบางมูลนาก 

หมูที่ 7 

เพื่อสงเสริมให

นักเรียน  

นักศึกษา  

เยาวชน  ไดใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

กอสรางลานกีฬา  พรอมเคร่ืองออกกําลังกาย   

ที่โรงเรียนบานบางมูลนาก หมูที่ 7 ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - 300,000 - - นักเรียน  

เยาวชน  

นักศึกษา  

และประชา 

ชนทั่วไป 

นักเรียน  

นักศึกษา  

เยาวชนไดใช

เวลาวางให

เกิดประโยชน 

สํานักปลัด 

6 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา

อเนกประสงคของโรงเรียนวัด

ชมพูประดิษฐ หมูที่ 1 

เพื่อใหนักเรียน 

นักศึกษา เยาวชน 

มีความสะดวกใน

การทํากจิกรรม 

ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงคของโรงเรียนวัด

ชมพูประดิษฐ หมูที่ 1 

- 395,000 395,000 - - นักเรียน  

เยาวชน  

นักศึกษา  

และประชา 

ชนทั่วไป 

โรงเรียมีสนาม

กีฬาที่พรอมใช

ในการ

ดําเนินการจัด

กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

7 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา

อเนกประสงคของโรงเรียนวัด

ชมพูประดิษฐ หมูที่ 1 

เพื่อใหนักเรียน 

นักศึกษา เยาวชน 

มีความสะดวกใน

การทํากจิกรรม 

ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงคของโรงเรียนวัด

ชมพูประดิษฐ หมูที่ 1 

- 395,000 395,000 - - นักเรียน  

เยาวชน  

นักศึกษา  

และประชา 

ชนทั่วไป 

โรงเรียมีสนาม

กีฬาที่พรอมใช

ในการ

ดําเนินการจัด

กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

สํานักปลัด 

8 โครงการสงเสริมกิจกรรมตานยา

เสพติด 

เพื่อสงเสริม ให

นักเรียน 

นักศึกษา เยาวชน 

ประชาชนทั่วไป 

หางไกลยาเสพติด 

และใชเวลาวางให

เกิดประโยชน 

สงเสริมกิจกรรมตานยาเสพติด โดยการจัด

กิจกรรมอบรมตานยาเสพติดใหกบั นักเรียน 

นักศึกษา เยาวชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียน  

เยาวชน  

นักศึกษา  

และประชา 

ชนทั่วไป 

นักเรียน 

นักศึกษา 

ไดรับความรู 

และใชเวลา

วางใหเกิด

ประโยชน 

สํานักปลัด 

9 โครงการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา

ใหกับหมูบาน  ตําบลชะเมา 

เพื่อสงเสริมให

นักเรียน  

นักศึกษา  

เยาวชน  ไดใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน  และ

ไดออกกําลังกาย 

จัดซ้ืออุปกรณกีฬาใหกบัหมูบาน ตําบลชะเมา - - 50,000 50,000 - นักเรียน  

เยาวชน  

นักศึกษา  

และประชา 

ชนทั่วไป 

นักเรียน  

นักศึกษา  

เยาวชน  มี

อุปกรณกีฬา

ในการออก

กําลังกาย 

สํานักปลัด 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

9 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุต

ซอลตําบลชะเมา 

เพื่อสงเสริมให

นักเรียน  

นักศึกษา  

เยาวชน  ไดใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน  และ

ไดออกกําลังกาย 

ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอลตําบลชะเมา - - 500,000 500,000 - นักเรียน  

เยาวชน  

นักศึกษา  

และประชา 

ชนทั่วไป 

นักเรียน  

นักศึกษา  

เยาวชน  มี

สนามกีฬาที่ได

มาตรฐานใน

การทํา

กิจกรรม 

กองชาง 

สํานักปลัด 

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน ดานสงเสริมการกีฬา และนันทนาการ  ป 2561 จํานวน 1 โครงการ 30,000 - - - -  

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน ดานสงเสริมการกีฬา และนันทนาการ  ป 2562 จํานวน 2 โครงการ - 425,000 - - -  

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน ดานสงเสริมการกีฬา และนันทนาการ  ป 2563 จํานวน 9 โครงการ - - 2,225,000 - -  

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน ดานสงเสริมการกีฬา และนันทนาการ  ป 2564 จํานวน 3 โครงการ - - - 580,000 -  

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน ดานสงเสริมการกีฬา และนันทนาการ  ป 2565 จํานวน 1 โครงการ - - - - 30,000  

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ดานการสงเสริมการกีฬา และนันทนาการ) 

 2.3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬา 

รักษามัคคี ปกปองสถาบัน

พระมหากษัตริย 

เพื่อเปนการแสดง

ความจงรักภกัดี

และสํานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ

และความสามัคคี 

จัดการแขงขันกีฬา รักษามัคคี  ปกปองสถาบัน

พระมหากษัตริย 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 นักเรียน 

เยาวชน 

นักศึกษา 

และ

ประชาชน

ทั่วไปๆ 

มีความ

จงรักภักดี รัก

สามัคคี สํานึก

ในพระมหา

กรุณาธิคุณ 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ

สําหรับผูสูงอายุในพื้นที่ตําบล 

ชะเมา 

เพื่อใหผูสูงอายุ 

ไดผอนคลาย และ

รูวิธีการในการ

ออกกาํลังกาย 

และวิธกีาร

พักผอนใหถกูวธิ ี

จัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับผูสูงอายุในพื้นที่ 

ตําบลชะเมา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูสูงอายุ

ในพื้นที่

ตําบลชะ

เมา 

ผูสูงอายุ มี

สุขภาพที่

แข็งแรง 

สํานักปลัด 

รวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  ดานสงเสรมิการกีฬา และนันทนาการ  ป 2561 จํานวน 2 โครงการ 210,000 - - - -  

รวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  ดานสงเสรมิการกีฬา และนันทนาการ  ป 2562 จํานวน 2 โครงการ - 210,000 - - -  

รวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  ดานสงเสรมิการกีฬา และนันทนาการ  ป 2563 จํานวน 2 โครงการ - - 210,000 - -  

รวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  ดานสงเสรมิการกีฬา และนันทนาการ  ป 2564 จํานวน 2 โครงการ - - - 210,000 -  

รวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  ดานสงเสรมิการกีฬา และนันทนาการ  ป 2565 จํานวน 2 โครงการ - - -  210,000  
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ดานการสงเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข) 

 2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการสงเสริมสุขภาพตาม

แนวทางพระราชดําริในชุมชน 

- เพื่อเปนการรักษา

เบื้องตนใหกับประชาชนใน

พื้นที่  

- เพื่อเปนการควบคุม 

ปองกัน สงเสริม รณรงค  

และคัดกรองโรคใน

เบื้องตน 

อุดหนุนโครงการสงเสริมสุขภาพตาม

แนวทางพระราชดําริในชุมชน  ใหกับ

หมูบาน  หมูที่ 1 – 7 ตําบลชะเมา 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ประชาชน

หมูที่ 1 – 7 

ตําบลชะเมา 

ประชาชน

ไดรับการ

รักษาเบื้องตน 

สํานักปลัด 

2 โครงการสัตวปลอดโรค  คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตาม

ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูก

เธอ  เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษ  

อัครราชกุมารี 

เพื่อขับเคล่ือนโครงการสัตว

ปลอดโรค  คนปลอดภยั

จากโรคพิษสุนัขบา  ตาม

ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ

เจาลูกเธอ  เจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษ  อัครราช

สัตวปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบาตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ

เจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษอัคร

ราชกุมารี 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 สัตวและคน ประชาชน

สามารถ

ปองกันภัยจาก

โรคพิษสุนัข 

และแมวไดรับ

วัคซีนปองกัน

สํานักปลัด 

งานพัฒนา

ชุมชน 
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กุมารี โรค 
 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3 โครงการจายเงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาล

ตําบลชะเมา 

เพื่อสรางโอกาสทาง

สุขภาพใหแกประชาชนใน

ทองถิ่น 

จายเงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตําบลชะเมา 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ปละ 1 คร้ัง ประชาชนมี

สุขภาพ 

พลานามัยที่

สมบูรณ

แข็งแรง 

สํานักปลัด 

4 โครงการอบรม กลุม อสม. และ

ทัศนศึกษาดูงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานในพื้นที่

ใหกับ อสม. 

อบรม กลุม อสม. และทัศนศึกษาดูงาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ปละ 1 คร้ัง อสม.ในพื้นที่

ตําบลชะเมา 

ไดรับความรู 

และ

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

5 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพนหมอก

ควัน 

เพื่อใหประชาชนปราศจาก

ยุงซ่ึงเปนพาหะนําโรค

ไขเลือดออก 

จัดซ้ือเคร่ืองพนหมอกควัน จาํนวน  1  

เคร่ือง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวน  1  

เคร่ือง 

ปราศจากยุง

ซ่ึงเปนพาหะ

นําโรค

ไขเลือดออก 

สํานักปลัด 

6 โครงการควบคุมปองกันโรคขาด

สารอาหารไอโอดีน 

เพื่อใหเด็ก สตรีต้ังครรภ 

และประชาชนทัว่ไปไดรับ

สารอาหารที่เพยีงพอตอ

รางกาย 

ควบคุมปองกันโรคขาดสารอาหาร

ไอโอดีน 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ปละ 1 คร้ัง เด็ก และหญิง

ต้ังครรภไม

ขาด

สารอาหาร 

สํานักปลัด 
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ไอโอดีน 
 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

7 โครงการสนับสนุนเวชภัณฑใน

ศูนยบริหารสาธารณสุขมูลฐาน

ประจําหมูบาน 

เพื่อเปนการรักษาเบื้องตน

ใหกับประชาชนในพื้นที ่

สนับสนุนเวชภัณฑในศูนยบริหาร

สาธารณสุขมูลฐานประจาํหมูบาน 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ประชาชน

ทั่วไป 

ประชาชน

ไดรับการ

รักษาเบื้องตน 

สํานักปลัด 

8 โครงการคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูก 

เพื่อใหผูหญิงวัยเจริญพันธ  

ต้ังแตอายุ 18 ปขึ้นไปตรวจ

ภายในประจําปทกุป 

คัดกรองมะเร็งปากมดลูก สตรีวัยเจริญ

พันธ  ต้ังแตอาย ุ18 ปขึ้นไป 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สตรีวัยเจริญ

พันธ  ต้ังแต

อาย ุ18 ป

ขึ้นไป 

สามารถ

ปองกันการ

เกิดมะเร็งปาก

มดลูกไดใน

เบื้องตน 

สํานักปลัด 

9 โครงการรณรงคปองกันโรคเลป

โตสไปโรซิส (ฉี่หนู) 

เพื่อปองกันการแพรระบาด

ของโรค 

รณรงคปองกันโรคเลปโตสไปโรซิส (ฉี่

หนู) จัดกจิกรรมและอบรม ปละ 1 คร้ัง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อสม. และ

ประชาชน

ทั่วไป 

สามารถ

ปองกันไมให

เปนโรคเลป

โตสไปโรซิส      

(ฉี่หนู) ได 

สํานักปลัด 

10 โครงการปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

เพื่อใหประชาชนสามารถ

ปองกันภัยจากโรคได 

ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ได

ดังนี้ 

- จางพนหมอกควัน  

- จัดซ้ือทรายอะเบท 

- จัดซ้ือน้ํายาเคมีตางๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน

ทั่วไป 

สามารถ

ปองกันภัยจาก

โรค

ไขเลือดออกได 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11 โครงการรณรงคกําจัดลูกน้ํา

ยุงลาย 

เพื่อใหประชาชนปราศจาก

โรคติดตอไขเลือดออก 

รณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน

ทั่วไป 

ประชาชน

สามารถ

ปองกันภัยจาก

โรค

ไขเลือดออกได 

สํานักปลัด 

12 โครงการตามแนวทาง

พระราชดําริดานสาธารณสุข 

- เพื่อขับเคล่ือนการ

ดําเนินงานดานสาธารณสุข

ในเขตพื้นที่ชุมชน 

- เพื่อใหชุมชนสามารถ

แกไขปญหาดาน

สาธารณสุขใหมีความ

เหมาะสมกับพื้นที ่

จัดทําโครงการตามแนวทางพระราชดําริ

ดานสาธารณสุขชุมชน อยางนอย

หมูบานละ 3 โครงการ จาํนวน 7 

หมูบาน ๆ  ละ 20,000.-บาท 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ปละ 1 คร้ัง ประชาชน หมู

ที่ 1 – 7 

ตําบลชะเมา 

ไดรับการแกไข

ปญหางาน

ดาน

สาธารณสุข 

สํานักปลัด 

รวมแผนงานสาธารณสขุ  ดานการสงเสริมสุขภาพและการสาธารณสขุ  ป 2561  จาํนวน  11  โครงการ 765,000 - - - -  

รวมแผนงานสาธารณสขุ  ดานการสงเสริมสุขภาพและการสาธารณสขุ  ป 2562  จาํนวน  12  โครงการ - 805,000 - - -  

รวมแผนงานสาธารณสขุ  ดานการสงเสริมสุขภาพและการสาธารณสขุ  ป 2563  จาํนวน  12  โครงการ - - 805,000    

รวมแผนงานสาธารณสขุ  ดานการสงเสริมสุขภาพและการสาธารณสขุ  ป 2564  จาํนวน  12  โครงการ - - - 805,000 -  

รวมแผนงานสาธารณสขุ  ดานการสงเสริมสุขภาพและการสาธารณสขุ  ป 2565  จาํนวน  12  โครงการ - - - - 805,000  
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูดอยโอกาส ผูประสบสาธารณภัย และ

ผูปวยเอดส) 

 2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการกอสรางอาคารฝกอาชีพ

ของผูพิการประจาํตําบลชะเมา 

หมูที่ 4    

เพื่อใหผูพิการและ

ประชาชนทั่วไปมีสถานที่

ในการฝกอาชพี 

กอสรางอาคารฝกอาชีพของผูพิการ

ตําบลชะเมา หมูที ่4 ขนาดกวาง 13.40 

เมตร ยาว 19.40 เมตร (ตามแบบแปลน

อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน 

50-80) 

- - 2,251,000 - - ผูพิการและ

ประชาชน

ทั่วไป 

ผูพิการและ

ประชาชน

ทั่วไปมีสถานที่

ในการฝก

อาชีพ 

สํานักปลัด 

งานพัฒนา

ชุมชน 

2 โครงการสวนบําบัดจาก

ธรรมชาติสูการบําบัด 

เพื่อใชสวนบําบัด หรือ

ธรรมชาติฟนฟูพัฒนาการ

ของเด็กพิการ 

ใชสวนบําบัดจากธรรมชาติสูการบําบัด  

จํานวน  40  คน  ปละ 1 คร้ัง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผูปกครอง  

และเด็ก

พิการใน

พื้นที่ตําบล

ชะเมา  และ

พื้นที่

ใกลเคียง 

เด็กพิการมี

พัฒนาการที่ดี

ขึ้น 

สํานักปลัด 

งานพัฒนา

ชุมชน 
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แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3 โครงการฝกอบรมการฝกการ

เคล่ือนไหวแบบญีปุน (โดสะโฮ) 

เพื่อใชทักษะการฝกการ

เคล่ือนไหวแบบญีปุน (โด

สะโฮ) ฟนฟพูัฒนาการ

ทางดานรางกาย จิตใจ 

และอารมณของเด็กพิการ 

ผูเขารวมฝกอบรมการฝกการ

เคล่ือนไหวแบบญีปุน (โดสะโฮ)  

จํานวน  30  คน  ปละ 1 คร้ัง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผูปกครอง 

เด็กพิการ 

อาสาสมัคร

ดูแลเด็ก

พิการ  

ไดรับความรู

จากการ

ฝกอบรม 

เด็กพิการ  

ผูปกครอง 

อาสาสมัคร  มี

ความรู  และ

ทักษะจากการ

ไดรับฝกอบรม 

สํานักปลัด 

งานพัฒนา

ชุมชน 

4 โครงการซอมแซมปรับสภาพที่

อยูอาศัยสําหรับผูดอยโอกาส คน

พิการและคนไรที่พึ่ง 

เพื่อปรับสภาพที่อยูอาศัย 

สําหรับผูดอยโอกาส ผู

พิการ และคนไรที่พึ่ง ให

เหมาะสมกับการดําเนิน

ชีวิต 

ซอมแซมปรับสภาพที่อยูอาศัย

สําหรับผูดอยโอกาส คนพิการ

และคนไรที่พึ่ง  จํานวน 10 ราย 

ตอป 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูดอยโอกา

ส คนพิการ 

และคนไรที่

พึ่ง  

ผูดอยโอกาส 

คนพิการ และ

คนไรที่พึ่ง มีที่

อยูอาศัย

เหมาะสมกับ

การดําเนิน

ชีวิต 

สํานักปลัด 

งานพัฒนา

ชุมชน 

5 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอาย ุ

เพื่อใหผูสูงอายุที่มีอาย ุ60 

ปขึ้นไป ไดรับการพัฒนา 

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  

ที่มีอาย ุ60 ปขึ้นไปตามกรม

สงเสริมฯกําหนด 

6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 ผูสูงอายุ

ตําบลชะเมา 

ผูสูงอาย ุ

60 ปขึ้นไป มี

เงินเล้ียงชีพ 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคน

พิการ 

เพื่อดูแลใหความชวยเหลือ

คนพิการใหมีคุณภาพชวีิตที่

ดีขึ้น 

สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการจาย

เบี้ยยังชีพคนพิการคนละ 800.- 

บาท/เดือน ตามทีก่รมสงเสริมฯ

กําหนด 

1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 ผูพิการ

ตําบลชะเมา 

ผูคนพิการมี

เงินในการ

เล้ียงชีพ  

สํานักปลัด 

7 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูปวยเอดส 

เพื่อดูแลใหความชวยเหลือ

ผูปวยเอดสใหไดรับการ

ดูแลชวยเหลืออยาง

เหมาะสม 

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

คนละ 500.-บาท/เดือน ตามที่

กรมสงเสริมฯกําหนด 

72,000 75,000 72,000 75,000 72,000 ผูปวยเอดส

ตําบลชะเมา 

ผูปวยเอดสมี

เงินเล้ียงชีพ 

สํานักปลัด 

8 โครงการจัดกิจกรรมวันสตรี

สากล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางานของสตรี 

จัดกิจกรรมวันสตรีสากล  จํานวน  

50  คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุมสตรี

ตําบลชะเมา 

พัฒนาบทบาท

ของสตรี 

สํานักปลัด 

9 โครงการฟนฟู และพัฒนาการ

ของเด็กพิการ 

เพื่อฟนฟูพัฒนาการเด็ก

พิการ 

ฟนฟู และพัฒนาการของเด็ก

พิการ จํานวน 48 คร้ัง/ป 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กพิการ

ตําบลชะเมา

และพื้นที่

ใกลเคียง 

เด็กพิการให

รับการ

พัฒนาการที่ดี

ขึ้น 

สํานักปลัด 

10 โครงการสงเสริมอาชีพสําหรับ

ผูดอยโอกาส 

เพื่อสงเสริมอาชีพ

ผูดอยโอกาส 

สงเสริมอาชีพสําหรับ

ผูดอยโอกาส ปละ 1 คร้ัง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กพิการ เพื่อมีรายได

เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

ทต. 

11 โครงการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด 

เพื่อใหประชาชน และ

เยาวชน ไดมีความรู

เกี่ยวกบัโทษและอันตราย

ของยาเสพติด 

ปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด ปละ 1 คร้ัง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เยาวชน 

และ

ประชาชน

ทั่วไป 

เยาวชน และ

ประชาชน     

มีความรูเร่ือง

โทษ และ

สํานักปลัด 
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อันตรายจาก

ยาเสพติด 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

12 โครงการสงเสริมกิจกรรมตานยา

เสพติด 

เพื่อใหประชาชน และ

เยาวชน ไดมีความรู

เกี่ยวกบัโทษและอันตราย 

สงเสริมกิจกรรมตานยาเสพติด 

ปละ1 คร้ัง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เยาวชน 

และ

ประชาชน

ทั่วไป 

เยาวชน และ

ประชาชน     

มีความรูเร่ือง

โทษ และ

อันตรายจาก

ยาเสพติด 

สํานักปลัด 

13 โครงการทัศนศึกษาดูงานของ

ชมรมผูสูงอายุ ตําบลชะเมา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ

ดําเนินงานชองชมรม 

ทัศนศึกษาดูงานของชมรมผูสูงอายุ

ตําบลชะเมา จาํนวน 1 คร้ัง/ป 

- - 100,000 - 100,000 ชมรม

ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุไดรับ

ความรูเพื่อ

เปนแนวทาง

ในการพัฒนา

ชมรม 

สํานักปลัด 

14 โครงการสงเสริมการดําเนินงาน

ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน

ตําบลชะเมา 

เพื่อสงเสริมการดําเนินงาน

ศูนยพัฒนาครอบครัวใน

ชุมชนตําบลชะเมา 

เพื่อสรางความสัมพันธของครอบครัวให

เกิดความอบอุน  ปละ  1  คร้ัง 

- - 50,000 50,000 50,000 จํานวน 80 

คน  ปละ 1  

คร้ัง 

ครอบครัวเกิด

เกิดความ

อบอุน 

สํานักปลัด 

15 โครงการอบรมเด็กและเยาวชน

รูเทาทันสารเสพติดและ

พฤติกรรมไมเหมาะสม 

เพื่อใหนักเรียนและเยาวชน

รูเทาทันสารเสพติดและ

พฤติกรรมไมเหมาะสม 

อบรมเด็กและเยาวชนรูเทาทันสารเสพ

ติดและพฤติกรรมไมเหมาะสม 

- - 30,000 30,000 30,000 เด็กและ

เยาวชน 

นักเรียนและ

เยาวชนรูเทา

ทันสารเสพติด

และพฤติกรรม

ไมเหมาะสม 
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แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

16 โครงการสวนบําบัดจาก

ธรรมชาติสูการบําบัด 

เพื่อใชสวนบําบัดหรือ

ธรรมชาติฟนฟูพัฒนาการ

ของเด็กพิการ 

ใชสวนบําบัดจากธรรมชาติสูการบําบัด 

จํานวน 40 คน  

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ปละ 1 คร้ัง 

ผูปกครอง

และเด็ก

พิการใน

พื้นที่ตําบล

ชะเมา และ

พื้นที่ไกล

เคียง 

เด็กพิการมี

พัฒนาการที่ดี

ขึ้น 

พมจ.นครศรีฯ 

17 โครงการฝกอบรมการฝกการ

เคล่ือนไหวแบบญีปุน (โดสะโฮ) 

เพื่อใชทักษะการฝกการ

เคล่ือนไหวแบบญีปุน (โด

สะโฮ) ฟนฟพูัฒนาการ

ทางดานรางกาย จิตใจ 

และอารมณของเด็กพิการ 

ผูเขารวมฝกอบรมการฝกการเคล่ือนไหว

แบบญีปุน (โดสะโฮ)  จํานวน  30  คน  

ปละ 1 คร้ัง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผูปกครอง 

เด็กพิการ 

อาสาสมัคร

ดูแลเด็ก

พิการ  

ไดรับความรู

จากการ

ฝกอบรม 

เด็กพิการ  

ผูปกครอง 

อาสาสมัคร  มี

ความรู  และ

ทักษะจากการ

ไดรับฝกอบรม 

พมจ.นครศรีฯ 
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แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

18 โครงการซอมแซมปรับสภาพที่

อยูอาศัยสําหรับผูดอยโอกาส คน

พิการและคนไรที่พึ่ง 

เพื่อปรับสภาพที่อยูอาศัย 

สําหรับผูดอยโอกาส ผู

พิการ และคนไรที่พึ่ง ให

เหมาะสมกับการดําเนิน

ชีวิต 

ซอมแซมปรับสภาพที่อยูอาศัยสําหรับ

ผูดอยโอกาส คนพกิารและคนไรที่พึ่ง  

จํานวน 10 ราย ตอป 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูดอย 

โอกาส 

คนพิการ 

และคนไร

ที่พึ่ง  

ผูดอยโอกาส 

คนพิการ และ

คนไรที่พึ่ง มีที่

อยูอาศัย

เหมาะสมกับ

การดําเนิน

ชีวิต 

พมจ. 

นครศรีฯ 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวติ ใหแก เด็ก สตรฯี  ป 2561 จํานวน 14 โครงการ 9,092,000 - - - -  

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวติ ใหแก เด็ก สตรฯี  ป 2562 จํานวน 14 โครงการ - 9,092,000 - - -  

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวติ ใหแก เด็ก สตรฯี  ป 2563 จํานวน 17 โครงการ - - 9,272,000 - -  

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวติ ใหแก เด็ก สตรฯี  ป 2564 จํานวน 16 โครงการ - - - 9,172,000 -  

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวติ ใหแก เด็ก สตรฯี  ป 2565 จํานวน 17 โครงการ - - - - 9,272,000  
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

 2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการต้ังจุดบริการความ

ปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาล 

เพื่อบริการความปลอดภยั

ทางถนนชวงเทศกาล 

เพื่อต้ังจุดบริการความปลอดภัยทาง

ถนนชวงเทศกาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน

เดินทาง

สัญจรไป-มา 

ประชาชน

เดินทาง

ปลอดภัย 

สํานักปลัด 

2 โครงการติดต้ังกลองวงจรปด  

(CCTV)  หมูที่ 3 

เพื่อรักษาความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ติดต้ังกลองวงจรปด (CCTV)  หมูที ่3 - - 50,000 - - กลองวงจร

ปด (CCTV) 

มีความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

3 โครงการสนับสนุนการแกไข

ปญหาภยัแลง 

เพื่อแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน 

หมูที่ 1 – หมูที่ 7 - 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู

ไดรับความ

เดือดรอน 

เพื่อบรรเทา

ความ

เดือดรอน

ใหกับประชา 

ชนในพื้นที่

ตําบลชะเมา 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการสนับสนุนการแกไข

ปญหาอุทกภยั 

เพื่อแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน 

หมูที่ 1 – หมูที่ 7 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนผู

ไดรับความ

เดือดรอน 

เพื่อบรรเทา

ความ

เดือดรอน

ใหกับประชา 

ชนในพื้นที่

ตําบลชะเมา 

กองชาง 

5 โครงการฝกอบรม ทบทวน   

อปพร. 

เพื่อเตรียมความพรอมใน

พื้นที่สามารถดําเนินการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยได 

อบรมสมาชิก อปพร.  และประชาชน

ผูสนใจ 

- 100,000 100,000 100,000 - ประชาชนผู

ไดรับความ

เดือดรอน 

เพื่อบรรเทา

ความ

เดือดรอน

ใหกับประชา 

ชนในพื้นที่

ตําบลชะเมา 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

6 โครงการจัดซ้ือถังดับเพลิง เพื่อใหชุมชนมีเคร่ืองมือใน

การดับเพลิงเมื่อเกิดไฟไหม 

จัดซ้ือถังดับเพลิง 

จํานวน  20  ถัง 

- - 40,000 40,000 - หมูบาน

และ

ชุมชน 

หมูบานและ

ชุมชนมี

เคร่ืองมือใน

การปองกัน 

สํานักปลัด 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ป 2561 จํานวน 2 โครงการ 530,000 - - - -  

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ป 2562 จํานวน 4 โครงการ - 930,000 - - -  

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ป 2563 จํานวน 6 โครงการ - - 1,020,000 - -  

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ป 2564 จํานวน 5 โครงการ - - - 970,000 -  

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ป 2565 จํานวน 3 โครงการ - - - - 830,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

 2.7 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการปราบปราม เผาระวัง

ปญหายาเสพติดและรักษาความ

สงบเรียบรอยภายในหมูบาน/

ชุมชน อําเภอปากพนัง 

เพื่อเปนการปองกันและ

ปราบปรามผูคา/ผูติดยา

เสพติดใหหมดไปจาก

หมูบาน/ชุมชน 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปากพนงั 

ศพส. อําเภอปากพนัง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผูเสพยาเสพ

ติด และผู

ติดยาเสพ

ติด 

ผูเสพยา ผูติด

ยา ไดรับการ

บําบัดและ

ฟนฟ ู

สํานักปลัด 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ป 2561 จํานวน 2 โครงการ 15,000 - - - -  

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ป 2562 จํานวน 4 โครงการ - 15,000 - - -  

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ป 2563 จํานวน 6 โครงการ - - 15,000 - -  

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ป 2564 จํานวน 5 โครงการ - - - 15,000 -  

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ป 2565 จํานวน 3 โครงการ - - - - 15,000  

 

 

 

 

 
 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และพลังงาน 
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ   

ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ (ดานการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได) 

 3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการอบรมเกษตรกรผูปลูก

ปาลมน้ํามัน 

เพื่อพัฒนาองคความรูของ

เกษตรกรผูปลูกปาลม

น้ํามัน 

อบรมเกษตรกรผูปลูกปาลมน้าํมัน 

จํานวน 100 คน ดําเนินการอบรมปละ 

1 คร้ัง 

- - 30,000 30,000 - เกษตรกรผู

ปลูกปาลม

น้ํามัน 

เกษตรกรผู

ปลูกปาลม

น้ํามันมี

ผลผลิตที่

เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

งานพัฒนา

ชุมชน 

2 โครงการสงเสริมกลุมเกษตรกร

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่

ตําบลชะเมา มีความรู และ

สามารถนํามาปฏิบัติไดตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สงเสริมกลุมเกษตรกรตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรศึกษาดูงาน 

จํานวน 50 คน ดําเนินการปละ 1 คร้ัง 

 

- - 50,000 50,000 - เกษตรกรใน

พื้นที่ตําบล

ชะเมา 

เกษตรกรนํา

ความรูที่ไดรับ

มาปรับใชใน

การประกอบ

อาชีพได 

สํานักปลัด 

งานพัฒนา

ชุมชน 

3 โครงการปรับปรุงอาคารหอง

ประชุมวิสาหกิจชุมชนผลิตขาว

อินทรียบานอาวเคียน  หมูที ่7 

เพื่อความสะดวกในการ

ผลิตขาวอินทรียบานอาว

เคียน   

หมูที่ 7 

ปรับปรุงอาคารหองประชุมวิสาหกจิ

ชุมชนผลิตขาวอินทรียบานอาวเคียน  

หมูที่ 7 กวาง 4.00 เมตร ยาว 15.00 

เมตร 

- - 350,000 - - ผลผลิตขาว

อินทรียบาน

อาวเคียน 

สะดวกในการ

แปรรูปขาว

อินทรีย 

สํานักปลัด 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

4 โครงการสงเสริมเมล็ดพันธุขาว

คุณภาพ  หมูที่ 1-หมูที่ 7 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ

ใหกับเกษตรกรจัดซ้ือเมล็ด

พันธุขาว 

สงเสริมเมล็ดพันธุขาวคุณภาพ  ใหกับ

เกษตรกรผูปลูกขาว หมูที ่1- หมูที่ 7 

- 

 

- 

 

100,000 

 

100,000 

 

- เกษตรกรทํา

นาขาว หมู

ที่ 1-7 

เกษตรกร 

มีพันธุขาวไว

ปลูก 

สํานักปลัด 

5 โครงการสงเสริมการทํานา หมูที่ 

1–หมูที่ 7 

เพื่อสงเสริมใหมีการปลูก

พืชเศรษฐกิจ และเพิ่ม

รายไดใหกับเกษตรกร 

สงเสริมการทํานา หมูที่ 1 – หมูที่ 7 - - 20,000 

 

20,000 

 

- เกษตรกรทํา

นาขาว หมู

ที่ 1-7 

เกษตรกร 

มีผลผลิต

เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

6 โครงการสงเสริมแปลงสาธิตทํา

นา หมูที่ 1–หมูที่ 7 

เพื่อสงเสริมใหมีการปลูก

พืชเศรษฐกิจ และเปนการ

เพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร 

สงเสริมแปลงสาธิตทํานา  

หมูที่ 1 – หมูที่ 7 

- - 20,000 

 

20,000 

 

- เกษตรกร เกษตรกร 

มีผลผลิต

เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

7 โครงการสงเสริมภาคการเกษตร 

หมูที่ 1–หมูที่ 7 

เพื่อลดรายจาย  และเพิ่ม

รายได 

สงเสริมภาคการเกษตร  

หมูที่ 1 – หมูที่ 7 

- - 50,000 - - เกษตรกร สงเสริมอาชีพ 

เพิ่มรายได 

สํานักปลัด 

8 โครงการสงเสริมการเล้ียงโค

พื้นเมือง หมูที่ 1-หมูที่ 7 

เพื่อลดรายจาย  และเพิ่ม

รายได 

สงเสริมการเล้ียงโคพื้นเมือง  

หมูที่ 1- หมูที่ 7 

- - 10,000 - - เกษตรกรผู

เล้ียงโค

พื้นเมือง 

สงเสริมอาชีพ 

เพิ่มรายได 

สํานักปลัด 

9 โครงการสงเสริมทําไมกวาดจาก

ทางปาลม หมูที ่4 

เพื่อลดรายจาย  และเพิ่ม

รายได 

สงเสริมทําไมกวาดจากทางปาลม  

หมูที่ 4 

- - 20,000 - - สมาชิกกลุม ใชเวลาวางให

เปนประโยชน 

และเพิ่มรายได 

สํานักปลัด 

10 โครงการสงเสริมกลุมทําเส่ือจาก

ตนคลา หมูที่ 5 

เพื่อสงเสริมอาชีพ 

และลดรายจายเพิ่มรายได 

สงเสริมกลุมทําเส้ือจากตนคลา หมูที ่5 - - 20,000 - - สมาชิกกลุม ใชเวลาวางให

เปนประโยชน 

และเพิ่มรายได 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

11 โครงการสนับสนุนวิสาหกจิ

ชุมชน บานอาวเคียน หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชนผูสนใจรับ

ประธานขาวที่มีประโยชน

และมีคุณภาพ 

วิสาหกจิชุมชนบานอาวเคียน หมูที ่7 - - 50,000 - - กลุม

วิสาหกจิ

ชุมชนบาน

อาวเคียน 

สงเสริมกลุมให

มีความ

เขมแข็ง 

สํานักปลัด 

12 โครงการสนับสนุนวิสาหกจิเล้ียง

โคพื้นเมือง โคเนื้อ หมูที่ 7 

เพื่อลดรายจาย และเพิ่ม

รายได 

วิสาหกจิเล้ืยงโคพื้นเมือง โคเนื้อ หมูที ่7 - - 100,000 - - สงเสริม

อาชีพ ลด

รายจาย 

เพิ่มรายได 

โครงการ

สนับสนุน

วิสาหกจิเล้ียง

โคพื้นเมือง โค

เนื้อ หมูที่ 7 

สํานักงาน 

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน ดานการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได ป 2561 จํานวน  -  โครงการ - - - - -  

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน ดานการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได ป 2562 จํานวน  -  โครงการ - - - - -  

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน ดานการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได ป 2563 จํานวน 12 โครงการ - - 820,000 - -  

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน ดานการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได ป 2564 จํานวน  5  โครงการ - - - 220,000 -  

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน ดานการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได ป 2565 จํานวน  -  โครงการ - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และพลังงาน 
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ   

ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ (ดานการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได) 

 3.2 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 จายสมทบกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนในตําบลชะเมา 

เพื่อใหประชาชนในชุมชนมี

สวัสดิการที่ดีในการ

ดํารงชีวิต 

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในตําบล

ชะเมา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สมาชิก

กองทุน

สวัสดิการ

ชุมชน 

ประชาชนในชุ

มีสวัสดิการที่ดี

ในการ

ดํารงชีวิต 

สํานักปลัด 

รวมแผนงานงบกลาง ดานการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได ป 2561 จาํนวน  1  โครงการ 50,000 - - - -  

รวมแผนงานงบกลาง ดานการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได ป 2562 จาํนวน  1  โครงการ - 50,000 - - -  

รวมแผนงานงบกลาง ดานการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได ป 2563 จาํนวน  1  โครงการ - - 50,000 - -  

รวมแผนงานงบกลาง ดานการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได ป 2564 จาํนวน  1  โครงการ - - - 50,000 -  

รวมแผนงานงบกลาง ดานการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได ป 2565 จาํนวน  1  โครงการ - - - - 50,000  

 

 

 

 

 

 

  

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และพลังงาน 
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ   

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ (ดานการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร) 

 3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 

1 

งานกอสรางประตูระบายนํ้า 

โครงการกอสรางประตูระบายน้ํา

เหมืองอําไพ และเหมอืง

พระราชดําริ หมูที ่1 

 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชในฤดู

แลง  และแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กอสรางประตูระบายน้ําเหมืองอาํไพ 

และเหมืองพระราชดําริ หมูที่ 1 ตําบล

ชะเมา อําเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

- 

 

500,000 

 

500,000 

 

- 

 

- 

 

จํานวน  1  

จุด 

 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางฝายน้าํลน ใต

สะพานวัดลาว หมูที่ 2 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชในฤดู

แลง  และแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กอสรางฝายน้าํลนใตสะพานวัดลาว  

หมูที่ 2 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- 500,000 500,000 - - จํานวน  1  

จุด 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางประตูระบายน้ํา

ปากคลองเกาะโพธิ ์หมูที่ 2 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชในฤดู

แลง  และแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กอสรางประตูระบายน้ําปากคลองเกาะ

โพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลชะเมา อําเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- 500,000 500,000 - - จํานวน  1  

จุด 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางประตูระบายน้ํา

ปากคลองแผว  

หมูที่ 2 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชในฤดู

แลง  และแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กอสรางประตูระบายน้ําปากคลองแผว 

หมูที่ 2 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- 500,000 500,000 - - จํานวน  1  

จุด 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

5 โครงการกอสรางประตูระบายน้ํา

ที่นางคํานึง หนูฉิม หมูที ่3 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชในฤดู

แลง  และแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กอสรางประตูระบายน้ําที่นางคํานึง  

หนูฉิม หมูที ่3 ตําบลชะเมา อาํเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- 500,000 500,000 - - จํานวน  1  

จุด 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางประตูระบายน้ํา

เหมืองพระราชดําริบานนายเอิบ 

หมูที่ 4 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชในฤดู

แลง  และแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กอสรางประตูระบายน้ําเหมือง

พระราชดําริบานนายเอิบ หมูที่ 4 ตําบล

ชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 500,000 500,000 - - จํานวน  1  

จุด 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางประตูระบายน้ํา

คลองบานตนง้ิวที่บานนาย

วิโรจน หมูที่ 5 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชในฤดู

แลง  และแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กอสรางประตูระบายน้ําคลองบานตนง้ิว

ที่บานนายวิโรจน หมูที่ 5 ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- 500,000 500,000 - - จํานวน  1  

จุด 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  งานกอสรางประตูระบายนํ้า ป 2561  จาํนวน  -  โครงการ - - - - -  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  งานกอสรางประตูระบายนํ้า ป 2562  จาํนวน  7  โครงการ - 3,500,000 - - -  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  งานกอสรางประตูระบายนํ้า ป 2563  จาํนวน  7  โครงการ - - 3,500,000 - -  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  งานกอสรางประตูระบายนํ้า ป 2564  จาํนวน  -  โครงการ - - - - -  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  งานกอสรางประตูระบายนํ้า ป 2565  จาํนวน  -  โครงการ - - - - -  

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

 

1 

 

งานขุดลอก 

โครงการขุดลอกคลองสายทวด

ลุง – บานตนง้ิว หมูที่ 1 

 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชในฤดู

แลง  และแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

ขุดลอกคลองสายทวดลุง – บานตนง้ิว 

หมูที่ 1 กวาง 6.00 เมตร ลึก 2.00 

เมตร ยาว 2,500 เมตร  

 

- 

 

250,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

- 

 

คลอง

จํานวน 1 

สาย 

 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

 

กองชาง 

2 โครงการขุดลอกเหมือง

พระราชดําริสายบานนายมณฑล 

หลอนุย หมูที่ 2 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชในฤดู

แลง และแกไขปญหาน้าํ

ทวมขัง 

ขุดลอกเหมืองพระราชดําริสายบานนาย

มณฑล หลอนุย หมูที่ 2 กวาง 4.00 

เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร  

- 150,000 150,000 150,000 - เหมือง 

จํานวน 1 

สาย 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

3 โครงการขุดลอกคูริถนนลาดยาง

สายปากเนตร – ทางพูน พรอม

ฝงทอระบายน้ํา หมูที่ 2 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชในฤดู

แลง และแกไขปญหาน้าํ

ทวมขัง 

ขุดลอกคูริมถนนลาดยางสายปากเนตร 

– ทางพูน  พรอมฝงทอระบายน้ํา 

จํานวน 4 จุด หมูที่ 2  

- 100,000 100,000 100,000 - จํานวน  4  

จุด 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

4 โครงการขุดลอกเหมืองมิยาซาวา 

– บานหวัปา หมูที่ 2 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชใน

การเกษตร และแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง 

ขุดลอกเหมืองมิยาซาวา – บานหวัปา 

หมูท่ี 2 กวาง 3.00 เมตร ลึก 1.50 

เมตร ยาว 700 เมตร  

- 70,000 70,000 70,000 - เหมือง

จํานวน 1 

สาย 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

5 โครงการขุดลอกเหมืองสายหนํา

ปรีชา – บานนายชวน หมูที่ 3 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชใน

การเกษตร และแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง 

ขุดลอกเหมืองสายหนําปรีชา – บาน

นายชวน หมูที่ 3 กวาง 3.00 เมตร ลึก 

1.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร  

- 100,000 100,000 100,000 - เหมือง

จํานวน 1 

สาย 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

6 โครงการขุดลอกคลองเกาะโพธิ์ 

– เหมืองราชดําริ หมูที ่3 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชใน

การเกษตร และแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง 

ขุดลอกคลองเกาะโพธิ์ – เหมืองราชดําริ 

หมูท่ี 3 กวาง 6.00 เมตร ลึก 2.00 

เมตร ยาว 2,000 เมตร  

- 100,000 100,000 100,000 - เหมือง

จํานวน 1 

สาย 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

7 โครงการขุดลอกเหมืองจากถนน

บานนายสุธรรม ขอนแกว   

หมูที่ 3 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชใน

การเกษตร และแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง 

ขุดลอกเหมืองจากถนนบานนายสุธรรม 

ขอนแกว หมูที ่3 กวาง 3.00 เมตร ลึก 

1.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร  

- 100,000 100,000 100,000 - เหมือง

จํานวน 1 

สาย 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

8 โครงการขุดลอกเหมืองบานลุงชี 

– คลองใหม หมูที่ 3 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชใน

การเกษตร และแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง 

ขุดลอกเหมืองบานลุงชี – คลองใหม หมู

ท่ี 3 กวาง 3.00 เมตร ลึก1.50 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร  

- 100,000 100,000 100,000 - เหมือง

จํานวน 1 

สาย 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

9 โครงการขุดลอกเหมืองสายหนํา

นายปรีชา หมูที่ 3 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชใน

การเกษตร และแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง 

ขุดลอกเหมืองสายหนํานายปรีชา หมูที่ 

3 กวาง 3.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 

1,000 เมตร  

- 100,000 100,000 100,000 - เหมือง

จํานวน 1 

สาย 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

10 โครงการขุดลอกเหมืองมิยาซาวา 

หมูที่ 3 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชใน

การเกษตร และแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง 

ขุดลอกเหมืองบานลุงชี – คลองใหม  

หมูที่ 3 กวาง 3.00 เมตร ลึก 1.50 

เมตร ยาว 2,500 เมตร  

- 150,000 150,000 150,000 - เหมือง

จํานวน 1 

สาย 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

11 โครงการขุดลอกเหมืองสาย

พัฒนาการขางโรงเรียนวัดปาก

เนตร หมูที่ 4 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชใน

การเกษตร และแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง 

ขุดลอกเหมืองสายพัฒนาการขาง

โรงเรียนวัดปากเนตร หมูที ่4 กวาง 

3.00 เมตร ลึก1.50 เมตร ยาว 1,500 

เมตร  

- 200,000 200,000 200,000 - เหมือง

จํานวน 1 

สาย 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

12 โครงการขุดลอกเหมืองสายบาน

ในอาว หมูที่ 4 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชใน

การเกษตร และแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง 

ขุดลอกเหมืองสายบานในอาว หมูที่ 4 

กวาง 4.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร  

ยาว 700 เมตร  

- 70,000 70,000 70,000 - เหมือง

จํานวน 1 

สาย 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

13 โครงการขุดลอกคลองสายบาน

ตนง้ิวจากบานนายวิโรจน – 

คลองบานบางมะพราว หมูที ่5 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชใน

การเกษตร และแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง 

ขุดลอกคลองสายบานตนง้ิวจากบาน

นายวโิรจน – คลองบานบางมะพราว 

หมูท่ี 5 กวาง 4.00 เมตร ลึก 2.50 

เมตร ยาว 2,000 เมตร  

- 200,000 200,000 200,000 - เหมือง

จํานวน 1 

สาย 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

14 โครงการขุดลอกคลองจากบาน

นายจรินทร – เหมือพระราชดําริ 

หมูที่ 6 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชใน

การเกษตร และแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง 

ขุดลอกคลองจากบานนายจรินทร – 

เหมืองพระราชดําริ หมูที ่6 กวาง 6.00 

เมตร ลึก2.00 เมตร ยาว 700 เมตร  

- 100,000 100,000 100,000 - เหมือง

จํานวน 1 

สาย 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

15 โครงการขุดลอกคลองสายนาย

เอื้อม – เหมืองนายเล่ือน  

หมูที่ 6 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชใน

การเกษตร และแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง 

ขุดลอกคลองสายนายเอื้อม – เหมือง

นายเล่ือน หมูที ่6 กวาง 4.00 เมตร ลึก

2.00 เมตร ยาว 800 เมตร  

- 80,000 80,000 80,000 - เหมือง

จํานวน 1 

สาย 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

16 โครงการขุดลอกเหมืองจากนา

นายถาวร – นานายถาวรสุดสาย 

หมูที่ 6 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชใน

การเกษตร และแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง 

ขุดลอกเหมืองจากนานายถาวร – นา

นายถาวรสุดสาย หมูที่ 6กวาง 6.00 

เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร  

- 120,000 120,000 120,000 - เหมือง

จํานวน 1 

สาย 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

17 โครงการขุดลอกเหมือง

พระราชดําริ – เหมืองสายไกล

ปนเที่ยง หมูที่ 6 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชใน

การเกษตร และแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง 

ขุดลอกเหมืองพระราชดําริ – เหมือง

สายไกลปนเที่ยง หมูที ่6 กวาง 6.00 

เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร  

- 100,000 100,000 100,000 - เหมือง

จํานวน 1 

สาย 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

18 โครงการขุดลอกเหมืองสายหนา

อนามัย – สามแยกหัวเกาะ 

พรอมวางทอระบายน้าํ หมูที ่7 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชใน

การเกษตร และแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง 

ขุดลอกเหมืองสายหนาอนามัย – สาม

แยกหวัเกาะ พรอมวางทอระบายน้ํา  

หมูท่ี 7 กวาง 6.00 เมตร ลึก 2.00 

เมตร ยาว 5,000 เมตร  

- 500,000 500,000 500,000 - เหมือง

จํานวน 1 

สาย 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

19 โครงการขุดลอกเหมืองจากบา

นายณรงค – เกาะปอ หมูที ่7 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชใน

การเกษตร และแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง 

ขุดลอกเหมืองจากบานายณรงค – เกาะ

ปอ หมูที ่7 กวาง 4.00 เมตร ลึก 1.50 

เมตร ยาว 1,000 เมตร  

- 100,000 100,000 100,000 - เหมือง

จํานวน 1 

สาย 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

20 โครงการขุดลอกเหมืองจากบา

นายณรงค – เกาะปอ หมูที ่7 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชใน

การเกษตร และแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง 

ขุดลอกเหมืองจากบานายณรงค – เกาะ

ปอ หมูท่ี 7 กวาง 4.00 เมตร ลึก 1.50 

เมตร ยาว 1,000 เมตร  

- 100,000 100,000 100,000 - เหมือง

จํานวน 1 

สาย 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

21 โครงการขุดลอกคลองใหม 

สุรินทร – หนองเคียน หมูที่ 7 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชใน

การเกษตร และแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง 

ขุดลอกคลองใหม สุรินทร – หนอง

เคียน หมูที่ 7 กวาง 4.00 เมตร ลึก 

1.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร  

- 100,000 100,000 100,000 - เหมือง

จํานวน 1 

สาย 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

22 โครงการขุดลอกเหมืองสายบาน

นายประกอบ – เหมือง

พระราชดําริ หมูที ่7 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชใน

การเกษตร และแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง 

ขุดลอกเหมืองสายบานนายประกอบ 

– เหมืองพระราชดําริ หมูที่ 7 กวาง 

4.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 

1,000 เมตร  

- 100,000 100,000 100,000 - เหมือง

จํานวน 1 

สาย 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

23 โครงการขุดลอกเหมืองจากที่นา

นายฉิ้ม – นานายประโลม  

หมูที่ 7 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชใน

การเกษตร และแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง 

ขุดลอกเหมืองจากที่นานายฉิ้ม – นา

นายประโลม หมูที่ 7 กวาง 4.00 

เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 1,000 

เมตร  

- 100,000 100,000 100,000 - เหมือง

จํานวน 1 

สาย 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

24 โครงการบุกเบิกขุดเหมืองจาก

บานนายเล่ือน – สวนปาลม  

หมูที่ 7 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชใน

การเกษตร และแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง 

บุกเบิกขุดเหมืองจากบานนายเล่ือน – 

สวนปาลม หมูที่ 7 กวาง 4.00 เมตร  

ลึก 1.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร  

- 100,000 100,000 100,000 - เหมือง

จํานวน 1 

สาย 

ประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  งานขุดลอกและบุกเบิกเหมือง  ป 2561  จํานวน  -  โครงการ - - - - -  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  งานขุดลอกและบุกเบิกเหมือง  ป 2562  จํานวน  24  โครงการ - 3,190,000 - - -  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  งานขุดลอกและบุกเบิกเหมือง  ป 2563  จํานวน  24  โครงการ - - 3,190,000 - -  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  งานขุดลอกและบุกเบิกเหมือง  ป 2564  จํานวน  24  โครงการ - - - 3,190,000 -  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  งานขุดลอกและบุกเบิกเหมือง  ป 2565  จํานวน  -  โครงการ - - - - -  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  ดานการพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร ป 2562  จาํนวน  31  โครงการ - 6,690,000  - -  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  ดานการพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร ป 2563  จาํนวน  31  โครงการ - - 6,690,000 - -  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  ดานการพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร ป 2564  จาํนวน  31  โครงการ - - - 3,190,000 -  

รวมแผนงานงบกลาง ดานการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได ป 2561-2565  จํานวน  5  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  

รวมยุทธศาสตรที ่3  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ป  2561-2565  จํานวน  117  โครงการ 17,860,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และพลังงาน 
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร ท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และ

พลังงาน   

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม (ดานการจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ) 

 4.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการรณรงคการกําจัดขยะ เพื่อรณรงคการกําจัดขยะ รณรงคการกําจัดขยะ หมูที่ 1–หมูที่ 7 - 30,000 30,000 30,000 - เยาวชนและ

ประชาชน 

ประชาชนมี

อนามัย และ

ส่ิงแวดลอมที่ดี 

สํานักปลัด 

 และศูนย

อนามัยที ่11 

2 โครงการจัดหาถังรองรับขยะใน

ชุมชนและถนนสาธารณะ 

เพื่อรักษาความสะอาด 

และส่ิงแวดลอมใหนาอยู 

จัดหาถังรองรับขยะในชุมชนและถนน

สาธารณะ หมูที่ 1–หมูที่ 7  

- 200,000 200,000 200,000 - พื้นที่สะอาด 

ปลอดโรค 

สถานที่สะอาด  

และมีสภาพ

แวด 

ลอมที่นาอยู 

นาอาศัย 

สํานักปลัด 

3 โครงการจัดหาสถานที ่

กําจัดขยะ 

เพื่อรักษาความสะอาดและ

ส่ิงแวดลอม ใหนาอยู 

จัดหาสถานทีก่ําจัดขยะ จํานวน 1 แหง - 100,000 100,000 100,000 - ส่ิงแวดลอม

นาอยู นา

อาศัย 

สถานที่สะอาด  

และมีสภาพ 

แวดลอมที่นา

อยู นาอาศัย 

สํานักปลัด 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

4 โครงการจัดซ้ือและจัดเตรียมการ

จัดเก็บขยะภายในชุมชนหมูบาน 

โดยรถเก็บขยะเทศบาลตําบลชะ

เมา 

เพื่อความสะดวกและรักษา

ส่ิงแวดลอมใหนาอยูยิ่งขึ้น 

จัดซ้ือและจัดเตรียมการจัดเก็บขยะ

ภายในชุมชนหมูบาน โดยรถเก็บขยะ

เทศบาลตําบลชะเมา 

- 100,000 100,000 - - พื้นที่สะอาด 

ปลอดโรค 

สถานที่สะอาด  

และมีสภาพ 

แวดลอมที่นา

อยู นาอาศัย 

สํานักปลัด 

รวมแผนงานการเกษตร  ดานการจดัการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ  ป 2561  จาํนวน  -  โครงการ - - - - -  

รวมแผนงานการเกษตร  ดานการจดัการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ  ป 2562  จาํนวน  4  โครงการ - 430,000 - - -  

รวมแผนงานการเกษตร  ดานการจดัการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ  ป 2563  จาํนวน  4  โครงการ - - 430,000 - -  

รวมแผนงานการเกษตร  ดานการจดัการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ  ป 2564  จาํนวน  4  โครงการ - - - 430,000 -  

รวมแผนงานการเกษตร  ดานการจดัการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ  ป 2565  จาํนวน  -  โครงการ - - - - -  

                     

  

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และพลังงาน 
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตรท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และ

พลังงาน   

ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม (ดานการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม) 

 4.2 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการชะเมารักษส่ิงแวดลอม เพื่อสรางจิตสํานึกรักษ

ส่ิงแวดลอมใหนาอยู  

นาอาศัย 

จัดกิจกรรมชะเมารักษส่ิงแวดลอม ปละ 

1 คร้ัง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปละ 1 คร้ัง นักเรียน 

เยาวชน และ

ประชาชน

จิตสํานึกรักษ

ส่ิงแวดลอมให

นาอยู นา

อาศัย 

สํานักปลัด 

งานพัฒนา

ชุมชน 

2 โครงการเยาวชนรักษธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม 

เพื่อปลูกฝงเยาวชน ใหรักษ

ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

เยาวชนในพื้นที่ตําบลชะเมา  จํานวน 

50 คน จัดกิจกรรมปละ 1 คร้ัง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปละ 1 คร้ัง มีแกนนําใน

การอนุรักษ

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

สํานักปลัด 

งานพัฒนา

ชุมชน 

3 โครงการอนุรักษธรรมชาติและ

รักษาส่ิงแวดลอมเฉลิมพระ

เกียรติ 

เพื่อสรางจิตสํานึกรักษ

ส่ิงแวดลอมใหนาอยู นา

อาศัย 

จัดกิจกรรมชะเมารักษส่ิงแวดลอม ปละ 

1 คร้ัง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปละ 1 คร้ัง นักเรียน 

เยาวชน และ

ประชาชนมี

จิตสํานึกรักษ

ส่ิงแวดลอม 

สํานักปลัด 

งานพัฒนา

ชุมชน 
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แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการกําจัดวัชพืช   

หมูที่ 1 – หมูที่ 7 

เพื่อกําจัดวัชพืชและระบาย

น้ํามีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กําจัดวัชพืช หมูที ่1 – หมูที่ 7  

ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- - 200,000 200,000 - วัชพืชที่ปก

คลุมนอยลง 

เพื่อสราง

รายไดและ

ระบายน้าํได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองชาง 

5 โครงการปรับภูมิทัศนถนนสาย

บานในอาว  ทั้ง  2  ฝง  หมูที่ 4 

เพื่อกําจัดวัชพืชและระบาย

น้ํามีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ปรับภูมิทัศนถนนสายบานในอาว ทั้ง 2 

ฝง  หมูที่ 4 โดยการใชเคร่ืองจักรกล  

ระยะทาง 2,000  เมตร 

- - 160,000 - - ถนนจํานวน 

1 สาย 

เพื่อความ

สะดวกในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

รวมแผนงานการเกษตร  ดานการอนุรกัษ  ฟนฟู ฯ  ป 2561  จํานวน  3  โครงการ 70,000 - - - -  

รวมแผนงานการเกษตร  ดานการอนุรกัษ  ฟนฟู ฯ  ป 2562  จํานวน  5  โครงการ - 70,000 - - -  

รวมแผนงานการเกษตร  ดานการอนุรกัษ  ฟนฟู ฯ  ป 2563  จํานวน  5  โครงการ - - 430,000 - -  

รวมแผนงานการเกษตร  ดานการอนุรกัษ  ฟนฟู ฯ  ป 2564  จํานวน  4  โครงการ - - - 270,000 -  

รวมแผนงานการเกษตร  ดานการอนุรกัษ  ฟนฟู ฯ  ป 2565  จํานวน  3  โครงการ - - - - 70,000  

รวมยุทธศาสตรที ่4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  ป 2561  จํานวน  3  โครงการ 70,000 - - - -  

รวมยุทธศาสตรที ่4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  ป 2562  จํานวน  7  โครงการ - 500,000 - - -  

รวมยุทธศาสตรที ่4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  ป 2563  จํานวน  9  โครงการ - - 860,000 - -  

รวมยุทธศาสตรที ่4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  ป 2564  จํานวน  8  โครงการ - - - 700,000 -  

รวมยุทธศาสตรที ่4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  ป 2565  จํานวน  3  โครงการ   - - - - 70,000  

รวมยุทธศาสตรที ่4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  ป 2561 - 2565  จํานวน  30  โครงการ 2,200,000  
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี    

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (ดานการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานอยางเปน

ระบบ) 

 5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสินของเทศบาล

ตําบลชะเมา 

เพื่อพัฒนาการจัดทําแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

ของเทศบาลตําบลชะเมา 

จัดทําแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสินของ

เทศบาลตําบลชะเมา 

- 300,000 300,000 200,000 - ประชาชนผู

ชําระภาษี 

และ

ผูประกอบการ 

การจัดทําแผนที่

ภาษีแลทะเบียน

ทรัพยสินของ 

ทต.ชะเมา มี

ประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

กองคลัง 

2 โครงการปรับปรุงระบบเว็บไซต

ของเทศบาลตําบลชะเมา 

เพื่อใหการบริการ

ประชาชนสะดวกรวดเร็ว 

ยิ่งขึ้น 

ปรับปรุงระบบเว็บไซตของเทศบาลตําบลชะ

เมา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 พื้นที่เว็บไซต

แลความ 

เร็วของ

อินเตอรเน็ต 

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด  

กองคลัง 

กองชาง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ดานการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารงานอยางเปนระบบ ป 2561 จาํนวน 1 โครงการ 30,000      

แผนงานบริหารงานทั่วไป ดานการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารงานอยางเปนระบบ ป 2562 จาํนวน 2 โครงการ  330,000     

แผนงานบริหารงานทั่วไป ดานการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารงานอยางเปนระบบ ป 2563 จาํนวน 2 โครงการ   330,000    

แผนงานบริหารงานทั่วไป ดานการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารงานอยางเปนระบบ ป 2564 จาํนวน 2 โครงการ    230,000   

แผนงานบริหารงานทั่วไป ดานการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารงานอยางเปนระบบ ป 2565 จาํนวน 1 โครงการ     30,000  
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี    

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (ดานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร) 

 5.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรของ

เทศบาลตําบลชะเมา 

เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพ

ในการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

พัฒนาบุคลการของเทศบาล

ตําบลชะเมา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ขาราชการ พนักงาน 

พนกงานจาง ลูกจาง 

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

2 โครงการทัศนศึกษา คณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลชะเมา พนกังาน 

ขาราชการ และพนักงานจาง 

เพื่อเพิ่มความรู ปรับปรุง

ระบบการใหบริการ

ประชาชน 

ทัศนศึกษา คณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

ชะเมา พนักงาน ขาราชการ 

และพนักงานจาง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คณะผูบริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล 

พนักงาน ขาราชการ 

และพนักงานจาง 

เพิ่มความรู ปรับปรุง

ระบบการใหบริการ

ประชาชน 

สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

3 โครงการตรวจสุขภาพเบื้องตน

ประจําป 

เพื่อปองกันโรคในเบื้องตน ตรวจสุขภาพเบื้องตน เชน 

ความดัน เบาหวาน ใหแก

ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ป

ละ 1 คร้ัง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ขาราชการ พนักงาน 

ลูกจาง คณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาฯ ปละ 1 

คร้ัง 

ไดรับการคัดกรองโรค

ในเบื้องตนเพื่อ

เตรียมการปองกัน

ไมใหมีโรค 

สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการตรวจสุขภาพเบื้องตน

ประจําป 

เพื่อปองกันโรคในเบื้องตน ตรวจสุขภาพเบื้องตน เชน 

ความดัน เบาหวาน ใหแก

ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ป

ละ 1 คร้ัง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ขาราชการ พนักงาน 

ลูกจาง คณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาฯ ปละ 1 

คร้ัง 

ไดรับการคัดกรองโรค

ในเบื้องตนเพื่อ

เตรียมการปองกัน

ไมใหมีโรค 

สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ดานสงเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ป 2561  จํานวน  4  โครงการ 390,000 - - - -  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ดานสงเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ป 2562  จํานวน  4  โครงการ - 390,000 - - -  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ดานสงเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ป 2563  จํานวน  4  โครงการ - - 390,000 - -  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ดานสงเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ป 2564  จํานวน  4  โครงการ - - - 390,000 -  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ดานสงเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ป 2565  จํานวน  4  โครงการ - - - - 390,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

125 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี    

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

  (ดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนตามระบอบประชาธิปไตย) 

 5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการเลือกต้ังขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตามที่

คณะกรรมการการเลือกต้ัง

กําหนด 

เพื่อใหประชาชนมีสวน

รวมระบอบประชาธิปไตย 

เลือกต้ังนายกเทศมนตรี และ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  

และสนับสนุนการเลือกต้ังทั่วไป

ของ กกต. 

- - 700,000 - - จํานวนประชาชนผูมา

ใชสิทธิเลือกต้ัง 

ประชาชนมีสวนรวม 

และมาใชสิทธิในการ

เลือกต้ัง 

สํานักปลัด 

2 โครงการอบรมใหความรู

เกี่ยวกบัการเลือกต้ังตางๆ 

เพื่อรณรงคใหความรู

เกี่ยวกบัการเลือกต้ัง 

อบรมใหความรูเกี่ยวกับการ

เลือกต้ังตางๆ 

- 30,000 30,000 30,000 - ผูมีสิทธิเลือกต้ัง ไดรับความรูเกี่ยวกบั

การเลือกต้ังตางๆ 

สํานักปลัด 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพแผน

ชุมชน 

เพื่อใหประชาชนมีสวน

รวม 

พัฒนาคุณภาพแผนชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวมประชุมใน

การจัดทําแผนพัฒนา 

ประชาชนให

ความสําคัญ และมี

สวนรวมในการจัดทาํ

พัฒนา 

สํานักปลัด 

4  โครงการจัดทําเวทีประชาคมใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

หรือกิจการในอํานาจหนาที ่

เพื่อใหประชาคมมีสวน

รวม และมีความเขาในใน

การบริหารงานของ

ทองถิ่น 

จัดทําเวทีประชาคมในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่นหรือกิจการใน

อํานาจหนาที ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนเขารวม

ประชุมประชาคม 

ประชาชนให

ความสําคัญและมี

สวนรวมในการ

บริหารงานเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 โครงการจัดกิจกรรมเทศบาล

พบประชาชน 

เพื่อใหประชาชนมีความ

รัก ความสามัคคี 

จัดกิจกรรมเทศบาลพบ

ประชาชน ปละ 1 คร้ัง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนเขารวม

ประชุมประชาคม 

ประชาชนให

ความสําคัญและมี

สวนรวมในการ

บริหารงานเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ดานสงเสรมิการมีสวนรวมฯ  ป 2561  จํานวน  3  โครงการ 90,000 - - - -  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ดานสงเสรมิการมีสวนรวมฯ  ป 2562  จํานวน  4  โครงการ - 120,000 - - -  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ดานสงเสรมิการมีสวนรวมฯ  ป 2563  จํานวน  5  โครงการ - - 820,000 - -  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ดานสงเสรมิการมีสวนรวมฯ  ป 2564  จํานวน  4  โครงการ - - - 120,000 -  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ดานสงเสรมิการมีสวนรวมฯ  ป 2565  จํานวน  3  โครงการ - - - - 90,000  
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี    

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (ดานปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน) 

 5.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการติดต้ังระบบ WIFI 

อินเตอรเน็ตภายในสํานักงาน 

เพื่อใหการบริการ

ประชาชนไดสะดวก 

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ติดต้ังระบบ WIFI อินเตอรเน็ต

ภายในสํานกังาน 

- - 100,000 - - ประชาชนผูใชบริการ

อินเตอรเน็ต 

ไดพัฒนาความรู

เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการกอสรางร้ัวรอบ 

สํานักงานเทศบาล 

ตําบลชะเมาแหงใหม  

หมูที่ 4 

เพื่อปองกันความ

ปลอดภัย และทรัพยสิน

ของราชการ 

กอสรางร้ัวรอบสํานกังาน

เทศบาลตําบลชะเมาแหงใหม  

หมูที่ 4 ตําบลชะเมา อาํเภอ

ปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช รายละเอียด

ตามแบบแปลนเทศบาล

กําหนด 

- - 500,000 - - สถานที่ราชการของ

หนวยงานองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

รักษาทรัพยสินของ

ทางราชการ 

สํานักปลัด 

3 โครงการกอสรางปายหนา

เทศบาลตําบลชะเมาแหงใหม  

หมูที่ 4 

เพื่อกอสรางร้ัวรอบ และ

ปายหนาเทศบาลตําบล 

ชะเมา 

กอสรางปายเทศบาลตําบลชะ

เมาแหงใหม หมูที่ 4 ตําบลชะ

เมา อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช รายละเอียด

ตามแบบแปลนเทศบาล

กําหนด 

- - 200,000 -  สถานที่ราชการของ

หนวยงานอปท. 

แสดงถึงสถานที่

ราชการของ อปท. 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการกอสรางเสาธง

สํานักงานเทศบาลตําบลชะเมา 

เพื่อใชเคารพธงชาติในวัน

เวลาของราชการ  และใน

โอกาสอื่นๆ 

กอสรางเสาธงสํานักงาน

เทศบาลตําบลชะเมา   

สูง  12.00 เมตร 

- - 200,000 - - สถานที่ราชการของ

หนวยงานองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

ผูมาใชบริหารได

ทราบถึงสํานักงาน

ของสวนราชการ ทต.

ชะเมา 

สํานักปลัด 

5 โครงการติดต้ังระบบตูสาขา

โทรศัพทภายในสํานักงาน

เทศบาลตําบลชะเมา 

เพื่อใหบริการประชาชนได

รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีความ

สะดวกในการติดตอ

ราชการ 

ติดต้ังระบบตูสาขาโทรศัพท

ภายในสํานกังานเทศบาล

ตําบลชะเมา 

- - 100,000 - - ประชาชนผูใชบริการ มีความสะดวกในการ

ติดตอ ราชการ 

สํานักปลัด 

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณอาคารเอนกประสงค 

บานทวดลุง หมูที ่1 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณอาคาร

เอนกประสงค  บานทวด

ลุง หมูที่ 1 ใหมีความ

สะดวก สวยงาม และเปน

สัดสวน 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคาร

เอนกประสงคบานทวดลุง  

หมูที่ 1 

- - 100,000 - - มีความปลอดภยัใน

การเดินทาง 

ประชาชน มีความ

ปลอดภัยในการ

เดินทางทาง 

สํานักปลัด 

7 โครงการกอสรางตอเติมอาคาร

เอนกประสงคประจําหมูบาน

บานทวดลุง  หมูที่ 1 

เพื่ออํานวยความสะดวก

ใหกับประชาชนที่มาใช

บริการอาคาร

เอนกประสงค 

กอสรางตอเติมอาคาร

เอนกประสงคประจําหมูบาน

บานทวดลุง  หมูที่ 1   

กวาง 7.00  เมตร   

ยาว 6.00 เมตร 

- - 400,000 - - ผูใชบริการอาคาร

เอนกประสงค 

ประชาชนมีสถานที่ใน

การเขารวมประชุม 

หรือจัดกิจกรรมตางๆ  

ภายในหมูบาน 

สํานักปลัด 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 โครงการจัดทําปายชื่อซอย  

ถนนสายปากเนตร – ทางพูน  

หมูที่ 1 – 7 

เพื่อความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร  และติดตอ

ราชการ 

จัดทําปายชื่อซอยถนนสายปาก

เนตร – ทางพูน   

หมูที่ 1 – 7 

- - 50,000 50,000 - ประชาชนผูใช

เสนทางสัญจร 

ประชาชนมีความ

สะดวกในการเดินทาง

สัญจร 

สํานักปลัด 

9 โครงการกอสรางศาลาริมทาง  

หมูที่ 1 

เพื่อความสะดวกในการ

พักริมทางใหแกผูสัญจรไป

มา 

กอสรางศาลาริมทาง   

หมูที่ 1  จํานวน  4  จุด   

กวาง 3.00 เมตร   

ยาว 3.00 เมตร 

- - 380,000 - - ประชาชนในพื้นที่

และตําบลใกลเคียง

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

ประชาชนที่สัญจรไป-

มา มีความปลอดภยั

ในการเดินทางทาง 

สํานักปลัด 

10 โครงการกอสรางอาคาร

เอนกประสงคประจําหมูบาน 

หมูที่ 2 

เพื่ออํานวยความสะดวก

ใหกับประชาชนที่มาใช

บริการอาคาร

เอนกประสงค 

กอสรางอาคารเอนกประสงค

ประจําหมูบาน หมูที่ 2 

กวาง 7.00 เมตร   

ยาว  16.00 เมตร 

- - 800,000 - - ประชาชนผูใชบริการ

อาคารเอนกประสงค 

ประชาชนมีสถานที่ใน

การเขารวมประชุม 

หรือจัดกิจกรรมตางๆ  

ภายในหมูบาน 

สํานักปลัด 

11 โครงการกอสรางหอกระจาย

ขาวประจําหมูบาน  หมูที่ 3 

เพื่อประชาสัมพันธ

ขาวสารของหมูบาน 

กอสรางหอกระจายขาวประจาํ

หมูบาน หมูที่ 3 ตําบลชะเมา  

อําเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช จํานวน 1 ชุด  

- - 100,000 - - ประชาชนรับรู

ขาวสาร 

ประชาชนไดรับรู

ขาวสาร 

สํานักปลัด 

12 โครงการกอสรางศาลาทาน้าํ

บริเวณวัดไตรสุวรรณาราม   

หมูที่ 4 

เพื่อใชในการจัดงานตาม

ประเพณีตาง ๆ  และเพื่อ

ใชในการผักผอนหยอนใจ 

กอสรางศาลาทาน้าํบริเวณวัด

ไตรสุวรรณาราม หมูที่ 4  

กวาง 4.00 เมตร  

ยาว 6.00 เมตร 

- - 900,000 - - ศาลาทาน้ําจาํนวน   

1  หลัง 

ประชาชนมีสถานที่ใน

การจัดกิจกรรมตางๆ  

ตามประเพณี 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

13 โครงการกอสรางปอมยาม

สํานักงานเทศบาลตําบลชะเมา 

เพื่อรักษาทรัพยสินของ

เทศบาลตําบลชะเมา 

กอสรางปอมยามสํานักงาน

เทศบาลตําบลชะเมา   

กวาง  3.00  เมตร   

ยาว  3.00  เมตร 

- - 350,000 - - จํานวน  1  แหง ทรัพยสินของเทศบาล

ปลอดภัย 

สํานักปลัด 

14 โครงการถมดินปรับภูมิทัศน

สํานักงานเทศบาลตําบลชะเมา 

เพื่อสรางภูมิทัศนใหดู

เรียบรอย  สะอาด  รมร่ืน 

ถมดินปรับภูมิทัศนสํานักงาน

เทศบาลตําบลชะเมา   

- - 1,000,000 - - จํานวน  1  แหง มีภูมิทัศนที่สะอาดรม

ร่ืน 

สํานักปลัด 

15 โครงการกอสรางโรงจอดรถ

สํานักงานเทศบาลตําบล 

ชะเมาแหงใหม หมูที ่4 

เพื่อจอดรถสํานักงาน  

และใหบริการแกผูมา

ติดตอราชการ 

กอสรางโรงจอดรถสํานักงาน

เทศบาลตําบลชะเมาแหงใหม 

หมูที่ 4 กวาง  7.00  เมตร   

ยาว  16.00  เมตร 

- - 300,000 - - จํานวน  1  แหง มีที่จอดรถอํานวย

ความสะดวก 

สํานักปลัด 

16 โครงการประชาสัมพันธการเสีย

ภาษีบาํรุงทองที่  ภาษีโรงเรือน  

เพื่อใหประชาชนรับรูการ

ชําระภาษีแตละประเภท

ตามกําหนด 

จัดทําปายประชาสัมพันธการ

เสียภาษีบาํรุงทองที่   

ภาษีโรงเรือน 

- - 10,000 10,000 - ประชาชนผูที่ตอง

ชําระภาษ ี

ประชาชนชําระภาษี

ตามกําหนด  และ

เทศบาลมีรายได

เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

17 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  ครุภัณฑ

สํานักงานเทศบาล 

เพื่อใหการบริการที่

สะดวก  รวดเร็ว 

จัดซ้ือวัสดุ  ครุภัณฑสํานักงาน

เทศบาล 

- - 300,000 300,000 - ประชาชนผูรับบริการ ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการติดตอ

งานราชการ 

สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

18 โครงการจัดบํารุง  ซอมแซม  

รักษาทรัพยสินของ ทต. 

เพื่อใหอยูในสภาพที่ใช

งานไดตลอดเวลาได 

จัดบํารุง  ซอมแซม  รักษา  

ทรัพยสินของ ทต. 

- - 100,000 100,000 - ประชาชนผูรับบริการ ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการติดตอ

งานราชการ 

สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 
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แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

19 โครงการจัดซ้ือรถกระเชาไฟฟา เพื่อใชงานในกิจการของ

เทศบาล 

จัดซ้ือรถกระเชาไฟฟา   

จํานวน 1 คัน 

- - 1,500,000 1,500,000 - จํานวน 1 คัน มีรถสําหรับใชใน

กิจการของเทศบาล

ตําบล 

กองชาง 

20 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกน้ํา เพื่อใชงานในกิจการของ

เทศบาล 

จัดซ้ือรถบรรทุกน้ํา  

จํานวน 1 คัน 

- - 1,000,000 1,000,000 - จํานวน 1 คัน มีรถสําหรับใชใน

กิจการของเทศบาล

ตําบล 

กองชาง 

21 โครงการปรับปรุงปายซอย หมู

ที่ 1 

เพื่อความสะดวกของ

ประชาชนผูสัญจร – ไปมา 

ไดรับความสะดวก 

ปรับปรุงปายซอย หมูที่ 1 - - 50,000 50,000 - ผูสัญจรไป – 

มา 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดินทาง 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางอาคารโรง

จอดรถเคร่ืองจักรกลเทศบาล

ตําบลชะเมา 

เพื่อบริการใหประชาชน

ไดรับความสะดวก เปน

ระเบียบ 

กอสรางอาคารโรงจอดรถ

เทศบาลตําบลชะเมา จาํนวน 

1 แหง 

- - - 2,000,000 - จํานวน 1 แหง มีสถานที่ในการเก็บ

เคร่ืองจักรกล  และ

สําหรับจอดรถ

เทศบาลตําบลชะเมา 

กองชาง 

23 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา

ประจําตําบลชะเมา หมูที ่4 

เพื่อเปนสถานที่ออกกําลัง

กาย และใชในกิจกรรม

ตางของเทศบาลตําบลชะ

เมา 

ปรับปรุงสนามกีฬาประจํา

ตําบลชะเมา หมูที ่4 ตําบลชะ

เมา อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- - 500,000 - 200,00

0 

สนามกีฬา ประชาชนไดใชเวลา

วางในการออกกาํลัง

กาย และทาํกิจกรรม

ตางๆ 

กองชาง 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

132 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

24 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสอง

ขางทางถนนภายในหมูบาน 

หมูที่ 4 

เพื่อใหการสัญจรมีความ

สะดวก 

ปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทาง

ถนนภายในหมูบาน  หมูที ่4  

ตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - 35,000 - - การสัญจร 

สะดวกมาก

ยิ่งขึ้น 

  

25 โครงการกอสรางอาคาร

สํานักงานเทศบาลแหงใหม  

หมูที่ 4 

เพื่อใชเปนสถานที่ราชการ

สําหรับบริการประชาชน 

กอสรางอาคารสํานกังานแหง

ใหม หมูที่ 4 

9,200,000 - - - - จํานวน 1 

แหง 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเขารับ

บริการ ติดตอราชการ 

กองชาง 

26 โครงการปรับปรุงสํานักงาน

เทศบาลตําบลชะเมาแหงใหม 

หมูที่ 4 

เพื่อใชเปนสถานที่ราชการ

สําหรับบริการประชาชน 

ปรับปรุงสํานักงานเทศบาล

ตําบลชะเมาแหงใหม หมูที่ 4 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - - 500,000 - จํานวน 1 

แหง 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเขารับ

บริการ ติดตอราชการ 

กองชาง 

27 โครงการปรับปรุงสํานักงาน

เทศบาลตําบลชะเมา 

หมูที่ 6 

เพื่อใชเปนสถานที่ราชการ

สําหรับบริการประชาชน 

ปรับปรุงสํานักงานเทศบาล

ตําบลชะเมา หมูที ่6 ตําบลชะ

เมา อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- - - 300,000 - จํานวน 1 

แหง 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเขารับ

บริการ ติดตอราชการ 

กองชาง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ดานสงเสรมิการมีสวนรวมฯ  ป 2561  จํานวน  1  โครงการ 9,200,000 - - - -  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ดานสงเสรมิการมีสวนรวมฯ  ป 2562  จํานวน  -  โครงการ - - - - -  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ดานสงเสรมิการมีสวนรวมฯ  ป 2563  จํานวน  23  โครงการ - - 8,975,000 - -  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ดานสงเสรมิการมีสวนรวมฯ  ป 2564  จํานวน  10  โครงการ - - - 5,810,000 -  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ดานสงเสรมิการมีสวนรวมฯ  ป 2565  จํานวน  1  โครงการ - - - - 200,000  
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี    

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (ดานบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล) 

 5.5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 การจัดวางระบบการควบคุม

ภายใน 

เพื่อใหการดําเนินงานของ

หนวยงานใหเปนไปตาม

ระบบกฎหมายที่กําหนด 

จัดทํารายงานผลการจัดวาง

ระบบการควบคุมภายใน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผลการดําเนินงาน

ของเทศบาล 

เปนไปตามระบบ

กฎหมายที่กาํหนด 

สํานักปลัด 

2 โครงการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินกิจกรรมของ ทต. ตาม

หลักเกณฑการบริหารจัดการที่

ดี 

เพื่อติดตามผลการ

ดําเนินงานกิจกรรม ของ 

ทต. 

จัดทํารายงานการดําเนินการ

ติดตามผลการดําเนินงาน

กิจกรรมของ ทต. 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผลการดําเนินงาน

ของเทศบาล 

ประเมินผลการ

ดําเนินกิจกรรมของ 

ทต. ตามหลักเกณฑ

การบริหารจัดการที่ดี 

สํานักปลัด 

3 โครงการจัดทําเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป 

เพื่อใหเปนไปตาม

กฎหมายใชบังคับในการ

เบิกจายของ ทต. 

จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจาํป จํานวน  40 

เลม 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําป 

การเบิกจายของ ทต. 

เปนไปตามระเบียบ

กฎหมายกาํหนด 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงา

น

รับผิดชอ

บหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 จัดซ้ือกลองวงจรปด เพื่อรักษาความปลอดภยั  

และทรัพยสินของเทศบาล 

ติดต้ังกลองวงจรปด 

จํานวน  8  จุด 

- - 30,000 - 30,000 ทรัพยสิ

น

สํานักง

าน

ปลอดภั

ย 

เพื่อรักษา

ความ

ปลอดภัย 

และ

ทรัพยสิน

ของเทศบาล 

สํานัก

ปลัด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ดานบริหารจัดการภายในองคกรอยางมปีระสิทธภิาพและประสิทธิผล  ป 2561 จํานวน 1 โครงการ 15,000 - - - -  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ดานบริหารจัดการภายในองคกรอยางมปีระสิทธภิาพและประสิทธิผล  ป 2562 จํานวน 1 โครงการ - 15,000 - - -  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ดานบริหารจัดการภายในองคกรอยางมปีระสิทธภิาพและประสิทธิผล  ป 2563 จํานวน 1 โครงการ - - 45,000 - -  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ดานบริหารจัดการภายในองคกรอยางมปีระสิทธภิาพและประสิทธิผล  ป 2564 จํานวน 1 โครงการ - - - 15,000 -  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ดานบริหารจัดการภายในองคกรอยางมปีระสิทธภิาพและประสิทธิผล  ป 2565 จํานวน 1 โครงการ - - - - 45,000  
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี    

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (ดานสงเสริม สนับสนุน หนวยงานภาครัฐ) 

 5.6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัย เพื่อลดอัตราการเกิด

อุบัติเหตุ   

รณรงคขับขี่ปลอดภัย 

จํานวน  1  คร้ัง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูขับขี่ ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสิน 

ทต.ชะเมา 

ขนสงจังหวัด 

2 โครงการตรวจสอบแนวเขต

ที่ดิน  หมูที่ 1 – หมูที่ 7 

เพื่อตรวจสอบแนวเขต

สาธารณะ ในพื้นที่ตําบล

ชะเมา 

ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน   

หมูที่ 1 – หมูที่ 7 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เจาของที่ดิน เจาของที่ดินไดรับ

ความเปนธรรม 

ทต.ชะเมา 

สนง.ที่ดิน

จังหวัดสาขา

ปากพนัง 

3 โครงการวันทองถิ่นไทย เพื่อรําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณแหง 

พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวที่

ทรงกําหนดรูปแบบการ

ปกครองทองถิ่นคร้ังแรก 

วันทองถิ่นไทย 

18 มีนาคม ของทุกป 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 การจัดกิจกรรมวัน

ทองถิ่นไทย 

ไดรําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณแหง 

พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

สํานักปลัด 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

136 

 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการวันเทศบาล - เพื่อระลึกถึงความสําคัญ

และความเปนมาของการ

กอกําเนินเทศบาล 

- เพื่อตระหนกัถึง

ความสําคัญของการ

ปกครองทองถิ่น 

วันเทศบาล 

24 เมษายน ของทุกป 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 การจัด

กิจกรรมวัน

เทศบาล 

ไดตระหนักถึง

ความสําคัญของ

การปกครอง

ทองถิ่น 

สํานักปลัด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ดานสงเสรมิ  สนับสนุน หนวยงานภาครัฐ  ป 2561 จํานวน 2 โครงการ 40,000 - - - -  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ดานสงเสรมิ  สนับสนุน หนวยงานภาครัฐ  ป 2562 จํานวน 4 โครงการ - 80,000 - - -  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ดานสงเสรมิ  สนับสนุน หนวยงานภาครัฐ  ป 2563 จํานวน 4 โครงการ - - 80,000 - -  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ดานสงเสรมิ  สนับสนุน หนวยงานภาครัฐ  ป 2564 จํานวน 4 โครงการ - - - 80,000 -  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ดานสงเสรมิ  สนับสนุน หนวยงานภาครัฐ  ป 2565 จํานวน 4 โครงการ - - - - 80,000  
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี    

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (ดานสงเสริม สนับสนุน หนวยงานภาครัฐ) 

 5.6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการจัดงานพระราชพธิีวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลง

กรณบดินทรเทพยวรางกูร  

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินการของที่ทําการ

ปกครองอําเภอปากพนัง 

จัดงานพระราชพธิีวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัว

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ

ยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม   

อําเภอปากพนัง 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ปละ 

1 คร้ัง 

ไดรับการประสานจาก

สวนราชการที่เกีย่วของใน

การจัด ทาํโครงการใน

ลักษณะบูรณาการรวมกัน 

ระหวางสวนราชการ และ

อปท. 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดงานรัฐพิธีวันคลาย

วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมพิล 

อดุลยเดช รัชกาลที่ 9  

13 ตุลาคม ของทุกป 

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินการของที่ทําการ

ปกครองอําเภอปากพนัง 

จัดงานรัฐพิธีวันคลายวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  

13 ตุลาคม ของทุกป 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ปละ 

1  คร้ัง 

ไดรับการประสานจาก

สวนราชการที่เกีย่วของใน

การ 

จัดทําโครงการในลักษณะ

บูรณาการรวมกัน ระหวาง

สวนราชการ และ อปท. 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3 โครงการจัดกิจกรรมงานวันปย

มหาราช 23 ตุลาคม ของทุกป 

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของที่ทําการ

ปกครองอําเภอปากพนัง 

จัดกิจกรรมงานวัน 

ปยมหาราช 23 ตุลาคม  

ของทุกป 

- 3,000 3,000 3,000 3,000 ปละ 

1  คร้ัง 

ไดรับการประสานจาก

สวนราชการที่เกีย่วของ  

ในการจัดทําโครงการใน

ลักษณะบูรณาการรวมกัน 

ระหวางสวนราชการ และ

อปท. 

สํานักปลัด 

4 โครงการจัดกิจกรรมงานวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา 12 

สิงหาคม  ของทุกป 

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของที่ทําการ

ปกครองอําเภอปากพนัง 

จัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 12 สิงหาคม   

ของทุกป 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ปละ 

1  คร้ัง 

ไดรับการประสานจาก

สวนราชการที่เกีย่วของ  

ในการจัดทําโครงการใน

ลักษณะบูรณาการรวมกัน 

ระหวางสวนราชการ และ

อปท. 

สํานักปลัด 

5 โครงการวันเทศบาล - เพื่อระลึกถึงความสําคัญ

และความเปนมาของการ

กอกําเนินเทศบาล 

- เพื่อตระหนกัถึง

ความสําคัญของการ

ปกครองทองถิ่น 

วันเทศบาล 24 เมษายน  

ของทุกป 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 การจัดกิจกรรม

วันเทศบาล 

ไดตระหนักถึงความสําคัญ

ของการปกครองทองถิ่น 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 โครงการการจัดกิจกรรมเนื่อง

ในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา

ฯ พระบรมราชินี  

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของที่ทําการ

ปกครองอําเภอปากพนัง 

จัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินี  ของทุกป 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ปละ 1 คร้ัง ไดรับการประสาน

จากสวนราชการที่

เกี่ยวของ  ในการ

จัดทําโครงการใน

ลักษณะบูรณาการ

รวมกัน ระหวาง

สวนราชการ และ

อปท. 

สํานักปลัด 

7 โครงการศูนยปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

-เพื่อเปนสถานที่กลางของ 

อปท. 

-เพื่อเปนศูนยรวบรวม

ขอมูล 

-เพื่ออํานวยความสะดวก 

-ฯลฯ 

จัดต้ังเปนศูนยปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน

ผูใชบริการ

ศูนย

ปฏิบัติการรวม

ฯ 

มีศูนยปฏิบัติการ

รวมในการ

ชวยเหลือ

ประชาชนของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น อาํเภอ

ปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

สํานักปลัด/

อบต.ปาก

แพรก 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 โครงการสนับสนุนศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น อําเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

-เพื่อเปนสถานที่กลางของ 

อปท. 

-เพื่อเปนศูนยรวบรวม

ขอมูล 

-เพื่ออํานวยความสะดวก 

-ฯลฯ 

สนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือประชาชนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น อาํเภอปาก

พนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- 20,000 - - - ประชาชนผูใช 

บริการศูนย

ปฏิบัติการรวม

ฯ 

มีศูนยปฏิบัติการ

รวมในการ

ชวยเหลือ

ประชาชนของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น อาํเภอ

ปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

อบต.บานใหม 

9 โครงการสนับสนุนศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น อําเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

-เพื่อเปนสถานที่กลางของ 

อปท. 

-เพื่อเปนศูนยรวบรวม

ขอมูล 

-เพื่ออํานวยความสะดวก 

-ฯลฯ 

สนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือประชาชนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น อาํเภอปาก

พนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - 25,000 - - ประชาชนผูใช 

บริการศูนย

ปฏิบัติการรวม

ฯ 

มีศูนยปฏิบัติการ

รวมในการ

ชวยเหลือ

ประชาชนของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น อาํเภอ

ปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

อบต. 

ขนาบนาก 
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แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ป 2561 จํานวน 1 โครงการ 20,000 - - - -  

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ป 2562 จํานวน 8 โครงการ - 83,000 - - -  

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ป 2563 จํานวน 8 โครงการ - - 63,000 - -  

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ป 2564 จํานวน 8 โครงการ - - - 63,000 -  

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ป 2565 จํานวน 8 โครงการ - - - - 63,000  

รวมยุทธศาสตรที ่5  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสทิธิภาพ 

ตามหลักธรรมาภิบาล ป 2561 จาํนวน 15 โครงการ 

9,785,000      

รวมยุทธศาสตรที ่5  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสทิธิภาพ 

ตามหลักธรรมาภิบาล  ป 2562 จํานวน 25 โครงการ 

 1,018,000     

รวมยุทธศาสตรที ่5  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสทิธิภาพ 

ตามหลักธรรมาภิบาล  ป 2563 จํานวน 50 โครงการ 

  10,703,000    

รวมยุทธศาสตรที ่5  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสทิธิภาพ 

ตามหลักธรรมาภิบาล  ป 2564 จํานวน 35 โครงการ 

   6,708,000   

รวมยุทธศาสตรที ่5  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสทิธิภาพ 

ตามหลักธรรมาภิบาล  ป 2565 จํานวน 25 โครงการ 

    898,000  

รวมยุทธศาสตรที ่5  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสทิธิภาพ 

ตามหลักธรรมาภิบาล  ป 2561 - 2565 จํานวน 150 โครงการ 
29,112,000 

 

รวมยุทธศาสตรท่ี 1-5  ป 2561-2565  จํานวน  887  โครงการ 278,976,000  
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แบบ ผ.02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ช่ือ อปท.) เทศบาลตําบลชะเมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (ดานคมนาคม) 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 

1 

งานถนนลาดยาง 

โครงการกอสรางถนนลาดยาง

สวนผสมของยางพารา  ถนน

สายทวดลุง –บานตนง้ิว  

หมูที่ 1 

 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

 

กอสรางถนนลาดยางสวนผสม

ของยางพารา ถนนสายทวดลุง–

บานตนง้ิว หมูที ่1 ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 6.00 

เมตร ยาว 1,680 เมตร  

หนา 0.05 เมตร 

 

- 

 

- 

 

9,000,000 

 

- 

 

- 

 

ถนนลาด ยาง

จํานวน 1 เสน 

 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

 

จังหวัด 

นครศรีฯ / 

ทองถิ่น

จังหวัด/   

กรมสงเสริม 

 

แบบ ผ.02/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

2 โครงการกอสรางถนนลาดยาง

สวนผสมของยางพารา ถนน

สายคลองใหม – ทานมุย  

หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนนลาดยางสวนผสม

ของยางพารา  ถนนสายคลอง

ใหม–ทานมุย หมูที่ 3 ตําบล 

ชะเมา  อาํเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 6.00 

เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 

0.05 เมตร  

- - 10,000,000 - - ถนนลาดยาง

จํานวน 1 เสน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

จังหวัด 

นครศรีฯ / 

ทองถิ่น

จังหวัด/   

กรมสงเสริม 

3 โครงการกอสรางถนนลาดยาง 

(ยางพารา)  สายบานในอาว  

หมูที่ 4   

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนนลาดยาง (ยางพารา)  

สายบานในอาว หมูที่ 4 ตําบล 

ชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 6.00 

เมตร  ยาว 1,900 เมตร หนา 

0.05 เมตร        

- - 10,000,000 - - ถนนลาดยาง

จํานวน 1 เสน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

จังหวัด 

นครศรีฯ / 

ทองถิ่น

จังหวัด/   

กรมสงเสริม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการกอสรางถนนลาดยาง

สวนผสมของยางพารา  สายวัด

ลาว – หนําหยอม (ตอจาก

โครงการเดิม)  หมูที่ 6                                                   

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนนลาดยางสวนผสม

ของยางพารา  สายวัดลาว – 

หนําหยอม (ตอจากโครงการเดิม)   

หมูที่ 6  ตําบลชะเมา  อาํเภอ

ปากพนัง  จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช  กวาง 6.00 เมตร ยาว 

600 เมตร หนา 0.05 เมตร  

- - 3,000,000 - - ถนนลาด ยาง

จํานวน 1 เสน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

จังหวัด 

นครศรีฯ / 

ทองถิ่น

จังหวัด/   

กรมสงเสริม 

5 โครงการกอสรางถนนลาดยาง

สายหนาอนามยับานบางมูล

นาก-อาวเคียน หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนนลาดยางสายหนา

อนามัยบานบางมูลนาก-อาว

เคียน หมูที่ 7  ตําบลชะเมา  

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช  กวาง 6.00 เมตร ยาว 

2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร  

- - 7,000,000 - - ถนนลาด ยาง

จํานวน 1 เสน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

จังหวัด 

นครศรีฯ / 

ทองถิ่น

จังหวัด/   

กรมสงเสริม 

6 โครงการกอสรางถนนลาดยาง

สายขางวัดบางมูลนาก หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนนลาดยางสายขางวัด

บางมูลนาก หมูที่ 7 ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 

เมตร ยาว 350 เมตร 

- - 1,000,000   ถนนลาด ยาง

จํานวน 1 เสน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

จังหวัด 

นครศรีฯ / 

ทองถิ่น

จังหวัด/   

กรมสงเสริม 

รวมงานถนนลาดยาง  จํานวน  6  โครงการ - - 40,000,000 - -  
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แบบ ผ.02/1 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 

1 

งานถนน คสล. 

โครงการกอสรางถนน คสล. 

สายบานทวดลุง – บานตนง้ิว 

หมูที่ 1   

 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

 

กอสรางถนน คสล. สายบานทวด

ลุง – บานตนง้ิว หมูที่ 1 ตําบล 

ชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง  5.00  

เมตร  ยาว  1,700  เมตร   

หนา 0.15 เมตร        

 

- 

 

- 

 

 

6,000,000 

 

- 

 

- 

 

ถนน คสล. 

จํานวน 1 เสน 

 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

 

อบจ.นครศรีฯ 

/กรมสงเสริม

ฯ 

2 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอยบางเหมื่อยพัฒนา  หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. ซอยบาง

เหมื่อยพัฒนา หมูที่ 1  ตําบลชะ

เมา  อาํเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 

เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 

เมตร  

- - 1,000,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 เสน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

3 โครงการยกระดับถนนพรอม

กอสรางถนน คสล. ซอยคลอง

บอด หมูที่ 2   

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

ยกระดับถนนพรอมกอสรางถนน 

คสล. ซอยคลองบอด หมูที่ 2  

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  กวาง  

5.00  เมตร  ยาว  300  เมตร  

หนา 0.15 เมตร        

- 1,670,000 

 

1,670,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 เสน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

อบจ.นครศรี

ฯ/กรม

สงเสริมฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการกอสรางถนน คสล. 

สายปากลวย-หนําหยอม (ตอ

จากโครงการเดิม)  

หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. สายปากลวย-หนํา

หยอม (ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 2 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร  

- 9,800,000 1,200,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 เสน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน คสล. 

สายปากลวย – คลองบอด  

หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. สายปากลวย – 

คลองบอด หมูที่ 2 ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช  กวาง 5.00 เมตร ยาว 520 

เมตร หนา 0.15 เมตร  

- - 2,800,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 เสน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนน คสล. 

สายจากบานนายชม – บาน

นายประเสริฐ หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. สายจากบานนาย

ชม – บานนายประเสริฐ หมูที่ 3  

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร  

- - 10,000,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 เสน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนน คสล. 

สายวัดโดน – เกาะโพธิ์ (ตอ

จากโครงการเดิม) หมูที ่3 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. สายวัดโดน – 

เกาะโพธิ์ (ตอจากโครงการเดิม)  

หมูที่ 3 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 5.00  

เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร  

- - 4,000,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 เสน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 
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แบบ ผ.02/1 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 โครงการกอสรางถนน คสล. 

สายคลองใหมทานมุย นศ.

6006 แยกทถ.(กม.ที่ 6+300) 

– บานเกาะจาก หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. สายคลองใหม

ทานมุย นศ.6006 แยกทถ.(กม.ที่ 

6+300) – บานเกาะจาก หมูที่ 3 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขยายกวาง 

5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร 

- - 9,882,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 เสน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

อบจ.นครศรีฯ 

จังหวัดฯ/กรม

สงเสริมฯ/ทาง

หลวงชนบท 

9 โครงการกอสรางถนน คสล. 

สายคลองใหมทานมุย นศ.

6006 แยกทถ.(กม.ที่ 6+300) 

– บานเกาะจาก หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. สายคลองใหม

ทานมุย นศ.6006 แยกทถ.(กม.ที่ 

6+300) – บานเกาะจาก หมูที่ 3 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขยายกวาง 

6.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร 

- 30,000,000 30,000,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 เสน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

อบจ.นครศรีฯ 

จังหวัดฯ/กรม

สงเสริมฯ/ทาง

หลวงชนบท 

10 โครงการยกระดับถนน พรอม

กอสรางถนน คสล. สายในอาว  

หมูที่ 4 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

ยกระดับถนน พรอมกอสรางถนน 

คสล. สายในอาว หมูที ่4   

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร 

หนา 0.15 เมตร        

- - 

 

4,000,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 เสน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

อบจ.นครศรีฯ 
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แบบ ผ.02/1 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11 โครงการยกระดับถนน พรอม

กอสรางถนน คสล. จากสาม

แยกบานนายถาวร – บานนาย

อวม หมูที ่5 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

ยกระดับถนน พรอมกอสรางถนน 

คสล. จากสามแยกบานนายถาวร 

– บานนายอวม หมูที ่5  ตําบล

ชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 5.00 

เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 

0.15 เมตร        

- - 

 

5,000,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 เสน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

อบจ.นครศรีฯ 

12 โครงการยกระดับถนน พรอม

กอสรางถนน คสล. ซอยศรี

สมบูรณ – สวนปาลมนายชู

ศักด์ิ หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

ยกระดับถนน พรอมกอสรางถนน 

คสล. ซอยศรีสมบูรณ – สวน

ปาลมนายชูศักด์ิ หมูที่ 6 ตําบล

ชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 5.00 

เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 

0.15 เมตร        

- - 

 

12,000,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 เสน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

อบจ.นครศรีฯ 

13 โครงการยกระดับถนนพรอม

กอสรางถนน คสล. ถนนสาย

บานบางมะพราว – ตนง้ิว  

หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

ยกระดับถนนพรอมกอสรางถนน 

คสล. ถนนสายบานบางมะพราว 

– ตนง้ิว หมูที่ 6 ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 

เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 

0.15 เมตร        

- - 

 

12,000,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 เสน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

อบจ.นครศรีฯ 
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 แบบ ผ.02/1 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

14 โครงการกอสรางถนน คสล. 

คลองใหมทานมุย – เขตตําบล

เกาะทวด หมูที่ 7   

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. คลองใหมทานมุย 

– เขตตําบลเกาะทวด หมูที ่7  ตําบล

ชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง  5.00  เมตร 

ยาว 2,070 เมตร หนา 0.15 เมตร        

- - 

 

9,770,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

อบจ.นครศรี

ฯ 

15 โครงการขยายไหลทาง คสล. 

ถนน คสล. สายหนาอนามยั – 

อาวเคียน หมูที่ 7  

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

ขยายไหลทาง คสล. ถนน คสล. สาย

หนาอนามยั – อาวเคียน หมูที ่7 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง  4.00  เมตร 

ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร        

- - 

 

4,800,000 - - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

จังหวัด 

นครศรี/ 

กรม 

สงเสริมฯ 

16 โครงการกอสรางถนน คสล. 

สาย นศ. ถ.77-002 (คลองใหม

ทานมุย – เขตตําบลเกาะทวด 

หมูที่ 7   

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. สาย นศ.  

ถ.77-002 (คลองใหมทานมุย – เขต

ตําบลเกาะทวด หมูที ่7 ตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง  5.00  เมตร 

ยาว 2,070 เมตร หนา 0.15 เมตร        

- - 

 

9,770,000 9,770,000 - ถนน คสล. 

จํานวน 1 

เสน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

จังหวัด 

นครศรี/ 

กรม 

สงเสริมฯ 

รวมงานถนน คสล. ป 2561  จํานวน  -  โครงการ - - - -   

รวมงานถนน คสล. ป 2562  จํานวน  4  โครงการ - 51,425,000     

รวมงานถนน คสล. ป 2563  จํานวน  16  โครงการ - - 123,892,000 -   

รวมงานถนน คสล. ป 2564  จํานวน  1  โครงการ - - - 9,770,000   

รวมงานถนน คสล. ป 2565  จํานวน  -  โครงการ       

รวมงานถนน คสล. ป 2561-2565 จํานวน  21  โครงการ 182,287,000  
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แบบ ผ.02/1 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 

1 

งานยกระดบัถนน 

โครงการยกระดับถนนสายบาน

บางมะพราว – ตนง้ิว  หมูที ่6 

 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

 

ยกระดับถนนสายบานบาง

มะพราว – ตนง้ิว หมูที่ 6 ตําบล

ชะเมา อําเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรี 

ธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว  

2,800  เมตร 

 

- 

 

- 

 

1,700,000 

 

- 

 

- 

 

ถนนจํานวน  

1  เสน 

 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

 

อบจ.นครศรีฯ 

/จังหวัดนครฯ 

/กรมสงเสริม 

2 โครงการยกระดับถนนซอยศรี

สมบูรณ – สวนปาลมนายชู

ศักด์ิ หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

ยกระดับถนนซอยศรีสมบูรณ – 

สวนปาลมนายชูศักด์ิ หมูที ่6 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  กวาง 

4.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร 

- - 1,500,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

อบจ.นครศรีฯ 

/จังหวัดนครฯ 

/กรมสงเสริม 

3 โครงการถมยกระดับถนนสาย 

นศ.ถ.77-003 (หนาอนามัยบาง

มูลนาก ถึงสามแยกหัวเกาะ) 

หมูที่ 7   

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

โครงการถมยกระดับถนนสาย 

นศ.ถ.77-003 (หนาอนามัยบาง

มูลนาก ถึงสามแยกหัวเกาะ)  

หมูที่ 7  ตําบลชะเมา อําเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กวาง  5.00  เมตร ยาว 2,800 

เมตร หนา 0.15 เมตร        

- - 

 

4,170,000 - - ถนน 

จํานวน 1 เสน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

อบจ.นครศรีฯ 

/จังหวัดนครฯ 

/กรมสงเสริม 
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แบบ ผ.02/1 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการยกระดับถนนสายนาย

นิยม – สามแยกหวัเกาะ หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนนสายนายนิยม – สามแยกหัวเกาะ  

หมูที่ 7 ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,400 

เมตร 

- - 1,400,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

5 โครงการยกระดับถนนสายหนา

อนามัยบางมูลนาก – ส่ีแยกหวั

เกาะ  พรอมฝงทอระบายน้ํา  

หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ยกระดับถนนสายหนาอนามยับางมูลนาก – ส่ี

แยกหวัเกาะ  พรอมฝงทอระบายน้ํา คสล. ปาก

ล้ินราง ชั้น 3 Ø 0.80x1.00  เมตร  จํานวน 2 

จุดๆ ละ 10 ทอน รวม 20 ทอน  หมูที่ 7 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  กวาง 4.00 เมตร ยาว  

2,800 เมตร 

- - 1,700,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

รวมงานยกระดับถนน ป 2563  จาํนวน  5  โครงการ - - 10,470,000 - -  
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แบบ ผ.02/1 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 

1 

งานปรับปรุงถนน 

โครงการปรับปรุงถนนเหมือง

พระราชดําริบานลุงชี – บาน

นายสันติ  หมูที่ 3 

 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

 

ปรับปรุงถนนเหมืองพระราชดําริ

บานลุงชี – บานนายสันติ หมูที่ 3  

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 

4.00 เมตร   

ยาว 2,500 เมตร 

 

- 

 

- 

 

1,000,000 

 

- 

 

- 

 

ถนนจํานวน  

1  เสน 

 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน

นายนิยม – สามแยกหัวเกาะ  

หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

ปรับปรุงถนนสายบานนายนยิม 

– สามแยกหวัเกาะ หมูที ่7 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  กวาง 

4.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร   

- - 1,000,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

3 โครงการปรับปรุงถนนสาย

หนาอนามยับางมูลนาก –  ส่ี

แยกหวัเกาะ พรอมฝงทอ

ระบายน้าํ   

หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

ปรับปรุงถนนสายหนาอนามยับาง

มูลนาก – ส่ีแยกหัวเกาะ  พรอม

วางทอระบายน้ํา  ชั้น 3 Ø 

0.80x1.00 เมตร จํานวน 2 จุดๆ 

ละ 10 ทอน รวม 20 ทอน หมูที่ 

7 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 

4.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร   

- - 1,100,000 - - ถนนจํานวน  

1  เสน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

รวมงานปรบัปรงุถนน  ป 2563  จาํนวน  3  โครงการ - - 3,100,000 - -  
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แบบ ผ.02/1 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 

1 

งานบุกเบิกถนน 

โครงการบุกเบิกถนนจากขอบ

คลองแผว – ถนนหนําหยอม

ปากลวย หมูที่ 2 

 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

 

บุกเบิกถนนจากขอบคลองแผว – 

ถนนหนําหยอมปากลวย หมูที่ 2

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 

4.00 เมตร  ยาว 2,000 เมตร 

 

- 

 

- 

 

1,000,000 

 

- 

 

- 

 

ถนนจํานวน  

1  เสน 

 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

 

กองชาง 

รวมงานบุกเบิกถนน  ป 2563  จาํนวน  1  โครงการ - - 1,000,000 - -  
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  (ดานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการพ้ืนฐานใหครบถวนและครอบคลุม 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 

1 

งานวางทอ  

โครงการเปล่ียนทอเมนประปา 

(ทอ PE) หมูที่ 3 

 

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สะอาดในการ อุปโภค 

บริโภค 

 

เปล่ียนทอเมนประปา (ทอ PE) 

หมูที่ 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

4"  ระยะทาง 4,000 เมตร ตาม

แบบแปลนที่เทศบาลตําบลชะ

เมากําหนด 

 

- 

 

- 

 

1,200,000 

 

- 

 

- 

 

ผูใชน้ําในการ

อุปโภค 

บริโภค 

 

ประชาชนมีน้ําใช

ในการอุปโภค 

บริโภค 

 

จังหวัดนครฯ/

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ทรัพยากรน้าํ 

รวมงานวางทอ  จาํนวน  1  โครงการ - - 1,200,000 - -  
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แบบ ผ.02/1 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 

1 

งานไฟฟา  

โครงการติดต้ังไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะถนนสายปากเนตร – 

ทางพูน ตําบลชะเมา อาํเภอ

ปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรและเพื่อความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสิน 

 

ติดต้ังไฟฟาแสงสวางสาธารณะ

ถนนสายปากเนตร – ทางพูน 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระยะทาง 12,000 เมตร 

 

- 

 

- 

 

1,200,000 

 

- 

 

- 

 

ผูใชน้ําในการ

อุปโภค 

บริโภค 

 

ประชาชนมีน้ําใช

ในการอุปโภค 

บริโภค 

 

จังหวัดนครฯ/

กรมสงเสริม

ฯ/กรม

ทรัพยากรน้าํ 

รวมงานวางทอ  จาํนวน  1  โครงการ - - 1,200,000 - -  
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แบบ ผ.02/1 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 

1 

งานปรับปรุงซอมแซมประปา 

โครงการปรับปรุงซอมแซม

ประปาหมูบาน บานทวดลุง 

หมูที่ 1  

 

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สะอาดในการอปุโภค  

บริโภค 

 

ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน  

บานทวดลุง  หมูที่ 1   

 

- 

 

- 

 

3,500,000 

 

- 

 

- 

 

ประชาชน หมูที ่

1  และหมูบาน

ใกลเคียง 

 

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดในการ

อุปโภค  บริโภค 

 

จังหวัดนครฯ 

/อบจ.นครฯ 

/กรมสงเสริมฯ 

2 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ประปาหมูบาน แบบบาดาล

ขนาดใหญมาก หมูที ่2 บาน

เกาะโพธิ์ ตําบลชะเมา แบบ

มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา 

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สะอาดในการอปุโภค  

บริโภค 

ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน 

แบบบาดาลขนาดใหญมาก หมูที่ 

2 บานเกาะโพธิ์ ตําบลชะเมา 

ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน้าํ   

 1,678,000 - - - ประชาชน หมูที ่

2  และหมูบาน

ใกลเคียง 

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดในการ

อุปโภค  บริโภค 

จังหวัดนครฯ 

/อบจ.นครฯ 

/กรมสงเสริมฯ 

 

3 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ประปาหมูบาน แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมูที ่2 บานคลอง

แผว ตําบลชะเมา  

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สะอาดในการอปุโภค  

บริโภค 

ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน 

แบบบาดาลขนาดกลาง หมูที่ 2 

บานคลองแผว ตําบล ชะเมา 

ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน้าํ   

- - 3,274,000 - - ประชาชน หมูที ่

2  และหมูบาน

ใกลเคียง 

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดในการ

อุปโภค  บริโภค 

จังหวัดนครฯ 

/อบจ.นครฯ 

/กรมสงเสริมฯ 

 

4 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ประปาหมูบาน แบบบาดาล

ขนาดใหญ หมูที ่3 บานมวง 

ตําบลชะเมา  

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สะอาดในการอปุโภค  

บริโภค 

ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน 

แบบบาดาลขนาดใหญ หมูที่ 3 

บานมวง ตําบลชะเมา ตามแบบ

มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา   

- - 6,331,000 - - ประชาชน หมูที ่

3  และหมูบาน

ใกลเคียง 

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดในการ

อุปโภค  บริโภค 

จังหวัดนครฯ 

/อบจ.นครฯ 

/กรมสงเสริมฯ 
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แบบ ผ.02/1 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ประปาหมูบาน แบบบาดาล

ขนาดใหญ หมูที ่5 บานตนง้ิว 

ตําบลชะเมา  

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สะอาดในการอปุโภค  

บริโภค 

ปรับปรุงซอมแซมประปา

หมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ 

หมูที่ 5 บานตนง้ิว ตําบลชะ

เมา ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน้าํ   

- - 4,980,000 - - ประชาชน  

หมูที่ 5  และ

หมูบาน

ใกลเคียง 

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดในการ

อุปโภค  บริโภค 

จังหวัดนครฯ 

/อบจ.นครฯ 

/กรมสงเสริมฯ 

 

6 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ประปาหมูบาน แบบบาดาล

ขนาดใหญ หมูที ่7 บานอาว

เคียน ตําบลชะเมา  

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สะอาดในการอปุโภค  

บริโภค 

ปรับปรุงซอมแซมประปา

หมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ 

หมูที่ 7 บานอาวเคียน ตําบล  

ชะเมา ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน้าํ   

- - 9,913,000 - - ประชาชน  

หมูที่ 7  และ

หมูบาน

ใกลเคียง 

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดในการ

อุปโภค  บริโภค 

จังหวัดนครฯ 

/อบจ.นครฯ 

/กรมสงเสริมฯ 

 

7 โครงการกอสรางระบบประปา

หมูบาน แบบผิวดินขนาดใหญ 

บานคลองใหม หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สะอาดในการอปุโภค 

บริโภค 

กอสรางระบบประปาหมูบาน 

แบบผิวดินขนาดใหญ บาน

คลองใหม หมูที่ 3 

6,909,200 - - - - ประชาชน  

หมูที่ 3 และ

หมูบาน

ใกลเคียง 

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดในการ

อุปโภค บริโภค 

จังหวัดนครฯ 

/อบจ.นครฯ 

/กรมสงเสริมฯ 

รวมงานปรบัปรงุซอมแซมประปา  ป 2561  จํานวน  1  โครงการ 6,909,200 - - - -  

รวมงานปรบัปรงุซอมแซมประปา  ป 2562  จํานวน  1  โครงการ - 1,678,000 - - -  

รวมงานปรบัปรงุซอมแซมประปา  ป 2563  จํานวน  5  โครงการ - - 27,998,000 - -  

รวมงานปรบัปรงุซอมแซมประปา  ป 2561 - 2563  จํานวน  7  โครงการ 36,585,200  
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แบบ ผ.02/1 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 

1 

งานกอสรางสะพาน 

โครงการกอสรางสะพาน คสล. 

ที่เหมืองพระราชดําริบานตาสงค 

หมูที่ 3 – เชื่อมหมูที่ 2   

 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

 

กอสรางสะพาน คสล. ที่เหมืองพระราชดําริบาน

ตาสงค หมูที่ 3 – เชื่อมหมูที่ 2 กวาง 6.00 เมตร 

ยาว 20 เมตร 

 

- 

 

- 

 

5,000,000 

 

- 

 

- 

 

สะพาน 

คสล. 

 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

 

กองชาง 

ทางหลวง

ชนบท 

2 โครงการกอสรางสะพาน คสล. 

ขามคลองบานตนง้ิว (หนาบาน

นายนิพนธ  รัตนพันธุ) หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางสะพาน คสล. ขามคลองบานตนง้ิว (หนา

บานนายนพินธ  รัตนพันธุ) หมูที ่5 กวาง 8.00 

เมตร ยาว 38.00 เมตร 

- - 5,000,000 - - สะพาน 

คสล. 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

ทางหลวง

ชนบท 

3 โครงการกอสรางสะพาน คสล. 

สะพานวัดลาว หมูที่ 6 เชื่อมหมู

ที่ 2 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางสะพาน คสล. สะพานวัดลาว หมูที่ 6 

เชื่อมหมูที่ 2 กวาง 6.00 เมตร ยาว 20 เมตร 

- - 5,000,000 - - สะพาน 

คสล. 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

ทางหลวง

ชนบท 

4 โครงการกอสรางสะพาน คสล. 

คลองวัดลาว (บาน วรมน  

จันทรรอด) หมูที่ 2 เชื่อม

ระหวาง หมูที่ 6  

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางสะพาน คสล. คลองวัดลาว (บาน วรมน  

จันทรรอด) หมูที่ 2 เชื่อมระหวาง หมูที่ 6 กวาง 

8.00 เมตร ยาว 30 เมตร 

- - 10,000,000 - - สะพาน 

คสล. 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

ทางหลวง

ชนบท 
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แบบ ผ.02/1 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 โครงการกอสรางสะพาน คสล. 

ขามคลองหัวเกาะ ระหวาง  

หมูที่ 7 – เชื่อมตอ หมูที ่11 

ตําบลเชียรเขา 

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางสะพาน คสล. ขามคลองหัวเกาะ ระหวาง 

หมูที่ 7 – เชื่อมตอ หมูที ่11 ตําบลเชียรเขา  

กวาง 8.00 เมตร ยาว 23 เมตร 

- - 8,000,000 - - สะพาน 

คสล. 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

ทางหลวง

ชนบท 

6 โครงการกอสรางสะพาน คสล. 

ที่บานนายวิเชียร กลับรอด  

หมูที่ 3 – เชื่อม หมูที่ 7  

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กอสรางสะพาน คสล. ที่บานนายวิเชยีร กลับรอด 

หมูที่ 3 – เชื่อม หมูที่ 7 กวาง 6.00 เมตร  

ยาว 40 เมตร 

- - 12,000,000 - - สะพาน 

คสล. 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

ทางหลวง

ชนบท 

รวมงานกอสรางสะพาน  ป 2563 จํานวน  6  โครงการ - - 45,000,000 - -  
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แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูดอยโอกาส ผูประสบสา

ธารณภัย และผูปวยเอดส) 

 2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการกอสรางอาคารฝก

อาชีพของผูพกิารประจาํตําบล

ชะเมา หมูที่ 4    

เพื่อใหผูพิการและ

ประชาชนทั่วไปมีสถานที่

ในการฝกอาชพี 

กอสรางอาคารฝกอาชีพของผู

พิการตําบลชะเมา หมูที ่4 ขนาด

กวาง 13.40 เมตร ยาว 19.40 

เมตร (ตามแบบแปลนอาคาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน 

50 - 80) 

- - 10,254,000 - - อาคารฝก

อาชีพของผู

พิการประจาํ

ตําบลชะเมา 

หมูที่ 4    

ผูพิการมีสถานที่ฝก

อาชีพ 

พมจ.นครศรีฯ 

รวมโครงการ  ป 2563  จํานวน  1  โครงการ - - 10,254,000 - -  
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แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และพลังงาน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ   

ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ (ดานการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได) 

 3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการกอสรางโรงอบกําจัด

ความชื้นวิสาหกิจชุมชนผลิตขาว

อินทรียบานอาวเคียน  หมูที ่7 

เพื่อใชกําจัดความชื้นของ

ผลผลิตขาวอินทรียใหกับ

เกษตรการทํานาขาว 

กอสรางโรงอบกําจัดความชื้นวิสาหกิจ

ชุมชนผลิตขาวอินทรียบานอาวเคียน  

หมูท่ี 7 กวาง 9.00 เมตร ยาว 15.00 

เมตร   

- - 1,500,000 - - เกษตรกรใน

พื้นที่ตําบล

ชะเมา 

เกษตรกรนํา

ความรูที่ไดรับ

มาพัฒนา

อาชีพได 

สํานักปลัด 

 

2 โครงการกอสรางอาคารศูนย

จําหนายสินคาพื้นเมือง OTOP 

ตําบลชะเมา  หมูที่ 7 

เพื่อความสะดวกในการ

ผลิตขาวอินทรียบานอาว

เคียน   

หมูที่ 7 

กอสรางอาคารศูนยจาํหนายสินคา

พื้นเมือง OTOP ตําบลชะเมา  หมูที่ 7  

กวาง 9.00 เมตร ยาว 12.00  เมตร 

- - 1,300,000 - - อาคาร

จํานวน 1 

แหง 

มีศูนยจําหนาย

สินคาประจํา

ตําบลชะเมา 

สํานักปลัด 

 

3 โครงการกอสรางอาคารศูนยการ

เรียนรูตําบลชะเมา หมูที ่7 

เพื่อใชกําจัดความชื้นของ

ผลผลิตขาวอินทรียใหกับ

เกษตรการทํานาขาว 

กอสรางอาคารศูนยการเรียนรูตําบล 

ชะเมา  หมูที ่7 กวาง 5.00 เมตร  

ยาว 10.00 เมตร   

- - 1,200,000 - - อาคาร

จํานวน 1 

แหง 

ศูนยการ

เรียนรูตําบล

ชะเมา    

สํานักปลัด 

 

รวมโครงการ  ป 2563 จํานวน 3 โครงการ - - 4,000,000 - -  
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แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และพลังงาน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ   

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ (ดานการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร) 

 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการขุดลอกหนองโอหลอด 

หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชนไดเก็บกกั

น้ําไวใชในการเกษตร 

ขุดลอกหนองโอหลอด หมูที่ 2 

ตําบลชะเมา อาํเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช กวาง 

32.00 เมตร ลึก 2.20 เมตร ยาว 

2,120 เมตร 

- - 10,000,000 - - วัชพืชมีนอยลง  

และสามารถ

กักเก็บน้ําไวใช

ในการเกษตร

ไดมากขึ้น 

ประชาชนไดเก็บ

กักน้ําไวใชใน

การเกษตรอยาง

ทั่วถึงและแกไข

ปญหาน้ําทวม 

จังหวัดฯ/

อบจ./กรม

สงเสริม/กรม

ชลประทาน 

รวมโครงการ ป 2563  จํานวน  1  โครงการ - - 10,000,000 - -  
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แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และพลังงาน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร ท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และ

พลังงาน   

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม (ดานการจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ) 

 4.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วดั

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการกอสรางเตาเผาขยะ 

ไรควัน  หมูที่ 6 

เพื่อกําจัดขยะ กอสรางเตาเผาขยะไรควัน  หมูที่ 6  

ขนาดเล็ก 

- 1,200,000 1,200,000 -  - จํานวนขยะ

ลดลง 

ขยะลดลง  

และมีความ

สะอาดยิ่งขึ้น 

กองชาง 

รวมโครงการ ป 2563  จํานวน  1  โครงการ - - 1,630,000 - -  
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ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

เทศบาลตําบลชะเมา 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 การพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อใชในกิจการประปา

เทศบาลตําบลชะเมา  

เคร่ืองสูบน้ําไฟฟา (บาดาล) ชนิดซัมเมอร 

ขนาด 2 นิว้ 2 แรงมา จํานวน 6 เคร่ือง 

- - 180,000 -  กองชาง 

2 การพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อใชในกิจการประปา

เทศบาลตําบลชะเมา  

เคร่ืองสูบน้ําหอยโขง ขนาด 2 แรงมา 

ขนาด 2 นิว้ 2 แรงมาจํานวน 5 เคร่ือง 

- - 100,000 -  กองชาง 

3 การพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อใชในกิจการประปา

เทศบาลตําบลชะเมา 

เคร่ืองสูบน้ําชนิดจุม ใชสําหรับดูดน้ําเสีย 

ขนาด 2 นิว้ 2 แรงมาปละ 1 เคร่ือง 

- 7,000 7,000 -  กองชาง 

4 การพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เพื่อใชในกิจการประปา

เทศบาลตําบลชะเมา  

เคร่ืองจายสารเคมี จํานวน 10 เคร่ือง  - - 120,000 -  กองชาง 

5 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทย ุ

เพื่อใหความสวางแก

ประชาชนตําบลชะเมา 

ชุดโคมไฟแสงสวางสาธารณะ ปละ 20 ชุด  - 80,000 80,000 -  กองชาง 

6 บริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 

เคหะและชุมชน 

คาวัสดุ วัสดุงานบานงานครัว เพื่อใชทําความสะอาด

สํานักงานเทศบาล

ตําบลชะเมา 

วัสดุงานบานงานครัว  เชน ไมกวาด แปรง 

ผาปู โตะ แกวน้ํา ถังขยะ กระติกน้ํารอน 

หมอหุงขาว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

7 บริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 

เคหะและชุมชน 

คาวัสดุ วัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  

และการบริการ

ประชาชน 

วัสดุสํานักงาน เชน คากระดาษ หมกึ 

กระดาษถายเอกสาร กระดาษคารบอน 

กระดาษไข กาว แบบพิมพ ซองจดหมาย 

แฟมเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ มาน

ปรับแสง และวัสดุอื่น 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 
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ผ.03 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 บริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 

เคหะและชุมชน 

คาใชสอย คาบํารุงรักษาและ

ซอมแซม 

เพื่อบํารุงรักษาและ

ซอมแซมครุภัณฑ

ประเภทตางๆ 

บํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑใหอยูใน

สภาพใชการได 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

9 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการบริการ

ประชาชมผูรับบริการ 

จัดซ้ือเคร่ืองน้ําด่ืม รอน – เย็น   

จํานวน  1  ชุด 

- - 8,000 - - สํานักปลัด 

10 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เพื่อใชในการกําจัดยุงใน

เบื้องตน 

เคร่ืองพนหมอกควัน  จํานวน  1  เคร่ือง - 50,000 50,000 - - สํานักปลัด 

11 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

และการบริการ

ประชาชน 

พัดลมติดฝาผนัง  จํานวน  10  ตัว - 15,000 15,000 - - สํานักปลัด 

12 บริหารงานทั่วไป 

เคหะและชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

และการบริการ

ประชาชน 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน 

ขนาด  32,000  บีทยีู  จํานวน  3  เคร่ือง 

- 130,000 130,000 - - สํานักปลัด 

กองชาง 

13 บริหารงานทั่วไป 

เคหะและชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ปรับปรุงครุภัณฑที่

เส่ือมสภาพโดยจัดหา

ทดแทน 

เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนังและชนิด

แขวน จํานวน  6  เคร่ือง 

- 300,000 300,000 - - สํานักปลัด 

กองชาง 

14 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

และการบริการ

ประชาชน 

เกาอี้แถวสํานักงาน จาํนวน  4  ชุด - 20,000 20,000 - - สํานักปลัด 
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ผ.03 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

15 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

และการบริการ

ประชาชน 

โทรทัศนจอแบน  จํานวน  3  เคร่ือง - - 50,000 - - สํานักปลัด 

16 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

และการบริการ

ประชาชน 

เคร่ืองตัดหญาแบบเดิน จํานวน 1 เคร่ือง - - 60,000 - - สํานักปลัด 

17 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง 

เพื่อใชในราชการ รถยนตสวนกลาง  จาํนวน  1  คัน - - 800,000 - - สํานักปลัด 

18 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง 

เพื่อชวยเหลือผูปวย

ฉุกเฉิน 

รถพยาบาลฉุกเฉิน  จาํนวน  1  คัน - - 1,000,000 - - สํานักปลัด 

19 บริหารงานทั่วไป 

เคหะและชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง 

เพื่อใชประโยชนตาม

ภารกิจอื่นๆ 

ดัดแปลง รถขยะแบบอัด  

ของ กทม.  จํานวน  1  คัน  

- - 300,000 - - สํานักปลัด 

20 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในกิจการ

เทศบาลตําบลชะเมา 

โตะประชุม 1 ชุด สําหรับผูเขารวมประชุม  

จํานวน  20  คน 

20,000 - 50,000 - - สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

กิจการสภา 

21 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในกิจการ

เทศบาลตําบลชะเมา 

เกาอี้สําหรับประชุม  

จํานวน 20 ตัว 

- 50,000 50,000 - - สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

กิจการสภา 
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ผ.03 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

22 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในกิจการ

เทศบาลตําบลชะเมา 

ไมลประชุม พรอมติดต้ังอุปกรณ จํานวน 

10 ตัว 

- - 100,000 - - สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

กิจการสภา 

23 บริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 

เคหะและชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในกิจการ

เทศบาลตําบลชะเมา 

โตะทํางาน พรอมเกาอี ้จาํนวน 20 ชุด - - 160,000 - - สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

24 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในกิจการ

เทศบาลตําบลชะเมา 

ตูเอกสาร  จาํนวน 5 ตัว  - 15,000 30,000 - - สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

25 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในกิจการ

เทศบาลตําบลชะเมา 

โตะหมูบูชา  จาํนวน  1  ชุด 10,000 - 10,000 - - สํานักปลัด 

26 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในกิจการ

เทศบาลตําบลชะเมา 

โตะเอนกประสงค  จาํนวน  10  ตัว - - 30,000 30,000 - สํานักปลัด 

27 บริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 

เคหะและชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในกิจการ

เทศบาลตําบลชะเมา 

เคร่ืองพิมพ  ชนิดขาว – ดํา  

สวนละ 1 เคร่ือง ปละ 3 เคร่ือง  

15,000 - 15,000 15,000 - สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

28 บริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในกิจการ

เทศบาลตําบลชะเมา 

เคร่ืองพิมพสี  สวนละ 2 เคร่ือง  

 

40,000 - 40,000 40,000 - สํานักปลัด 

กองคลัง 
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ผ.03 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

29 บริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 

เคหะและชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในกิจการเทศบาล

ตําบลชะเมา 

- เคร่ืองถายเอกสาร  ขาว – ดํา   จํานวน  

1  เคร่ือง - เคร่ืองถายเอกสารส่ี   

จํานวน  1  เคร่ือง 

- - 250,000 - - สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

30 บริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 

เคหะและชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในกิจการเทศบาล

ตําบลชะเมา 

มานปรับแสง/มูล่ีปรับแสง 

จํานวน  1  หลัง 

- 120,000 120,000 - - สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

31 บริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในกิจการเทศบาล

ตําบลชะเมา 

ฉากกั้นหองสําเร็จรูป จาํนวน  3  หอง - 200,000 200,000 - - สํานักปลัด 

กองคลัง 

31 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชอานบัตรแบบ

เอนกประสงค 

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค 

(Smart Crad Reader) จํานวน 5 เคร่ือง 

- 3,500 3,500 - - สํานักปลัด 

32 บริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

และการบริการประชาชน 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน 

ขนาด  32,000  บีทยีู จาํนวน  2  เคร่ือง 

- 84,600 - - - กองคลัง 

33 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทย ุ

เพื่อใหความสวางแก

ประชาชนตําบลชะเมา 

โคมไฟถนนโซลาเซลล กําลังแสงไมนอย

กวา 60 วัตต ชนิดหลอด แอลอีดี พรอม

อุปกรณติดต้ัง จํานวน 6 ชุด 

- 21,000 21,000 - - กองชาง 

รวมครุภัณฑ  ป 2561  จาํนวน  7   รายการ 635,000    -  

รวมครุภัณฑ  ป 2562  จาํนวน  17  รายการ  1,646,100     

รวมครุภัณฑ  ป 2563  จาํนวน  33  รายการ   4,849,500    

รวมครุภัณฑ  ป 2564  จาํนวน  6   รายการ    635,000   

รวมครุภัณฑ  ป 2565  จาํนวน  3   รายการ     550,000  

รวมครุภัณฑ  ป 2561 - 2565  จาํนวน  66   รายการ 8,315,600  
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สวนท่ี 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้นจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตามและ

ประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 หมวด 6 ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 13   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6046 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2561  

เรื่ อง ซักซอมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทอง ถ่ินขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน ตามระเบียบระ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 

3) พ.ศ. 2561 

 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตามและ

ประเมินยุทธศาสตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 13 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะตองดําเนินการ  ประเมินคุณภาพของแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6046 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2561  

เรื่ อง ซักซอมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทอง ถ่ินขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน ตามระเบียบระ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 

3) พ.ศ. 2561 
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3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ  

ตามท่ีเทศบาลตําบลชะเมา  ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาใหบรรลุ

เปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนา

นั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนด

แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล

และเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอ

ผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผล

การติดตามและประเมินผลดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ

หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

1. ในเชิงปริมาณ   

2. การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

3. การวัดผลในเชิงคุณภาพการจัดผลเชิงคุณภาพ ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ

ดําเนินงานในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้  

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 

แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 

 

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

(1) เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน 

(2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน 

(3) ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยากและ

บางเรื่องอาจทําไมได   

4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
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(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและใหมีความสอดคลองกัน    

(2) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ิน   

(3) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ

ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   

(4) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ีจะตอง

ดําเนินการ  ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม  โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 

**************** 

 

 

 
 


