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คํานํา
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความสําคัญตอการพัฒ นาทองถิ่นและการ
พัฒนาประเทศโดยสวนรวม ทั้งนี้สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสงผล
โดยตรงตอการใหบริการประชาชนและชีวิตความเปนอยูของประชาชน การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจึง
เปนแนวทางหนึ่งที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถปฏิบัติงานและใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องดวยการวางแผนเปนการกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานโดยการใชทรัพยากร เชน เงิน คน วัสดุและอุปกรณ ที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
และประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งเปนระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นฉบับใหมไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสว นทองถิ่นไว 2
ประเภท คือ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาซึ่งเปนแผนระยะยาว และแผนพัฒนาสามปซึ่งเปนแผนแบบ
หมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ตองมีการทบทวนเปนประจําทุกป ดังนั้นเพื่อใหการวางแผนการใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหคุมคา สอดคลองกับระเบียบแบบแผนที่บัญญัติขึ้นมาใหม เทศบาลตําบล
ชะเมาจึงไดจัดทําแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลชะเมาขึ้น
จึ งหวั ง เป น อย า งยิ่ งว า แผนพั ฒ นาสามปเทศบาลตําบลชะเมา พ.ศ.2559-2561 ฉบั บ นี้
จะเปนประโยชนตอการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหสามารถแกปญหาและสนองตอบตอ
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางแทจริง

คณะกรรมการสนับสนุน
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา
ผูจัดทํา
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สวนที่ 1
บทนํา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป

แผนสามป เปนการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักการที่วา
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนว
ทางการพั ฒ นาหนึ่ ง ๆ จะมี โ ครงการ/กิ จ กรรมได ม ากกว า หนึ่ ง โครงการ/กิ จ กรรม ที่ จ ะต อ งนํ า มา
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมี
ผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมาย การพัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศนในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป
กล า วคื อ องค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น ใชการวางแผนพัฒ นาเปน เครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปในปนี้จะจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผาน
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับแผนพัฒนาสามป
วิสยั ทัศน์ทอ้ งถิ่น

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

- กิจกรรมที่ 1
- กิจกรรมที่ 2
- กิจกรรมที่ 3
- กิจกรรมที่ 4

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

- กิจกรรมที่ 1
- กิจกรรมที่ 2

- กิจกรรมที่ 1
- กิจกรรมที่ 2
- กิจกรรมที่ 3
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คํานิยาม ของแผนพัฒนาสามป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒ นาที่ จัดทํ า ขึ้ นสํ า หรั บป งบประมาณแตล ะป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุม
ระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนปรับปรุงเปนประจําทุกป
ดั ง นั้ น โครงการที่ บ รรจุ อ ยู ใ นแผนพั ฒ นาสามป โดยเฉพาะในแผนประจํ า ป แ รกของห ว ง
ระยะเวลาสามปนั้น ควรมีสภาพความพรอมอยางนอย 2 ประการ คือ
1. มีความแน นอนของกิจ กรรมที่จะดําเนิน การโดยควรมีการประเมิน ถึงความเปนไปไดของ
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนา

วัตถุประสงคของแผนพัฒนาสามปมีลักษณะกวางๆ ดังตอไปนี้
1. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ
3. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลา
สามป
4. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับ
งบประมาณรายจายประจําป

1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป

หลังจากที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลวก็
จะตองถึงขั้นตอนในการแปลงแผนสูการปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งไดกําหนดขั้นตอนการ
จัดทําเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น นําไปดําเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน
1) หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเขาพบผูบริหารทองถิ่น เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค ความสําคัญ และความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
ถึงภารกิจที่จะตองดําเนินการตอไป และดําเนินการเสนอโครงการการจัดทําแผนพัฒนาสามปหวงป พ.ศ.
2559 ถึง พ.ศ. 2561 ผานปลัดเทศบาลตําบล ใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติ โครงการดังกลาวจะเปนการ
กําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน
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2) หน วยงานที่รั บผิ ด ชอบ แจงโครงการที่ไดรับ อนุมัติใหผูที่เกี่ย วของทราบ ไดแก
คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลตํ า บล คณะกรรมการสนับ สนุน การจัด ทําแผนพัฒ นาเทศบาลตําบล
หนวยงานภายในของเทศบาลตําบล และประชาคม
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ ปญหาความตองการของ
ทองถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น เพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
2) คณะกรรมการพัฒ นาเทศบาลตํ า บล จัดการประชุมร ว มระหวา งคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบล ประชาคมตําบล และสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันพิจาณา โดยในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปในครั้งแรก ใหเวทีการประชุมรวมกันดังกลาว คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวทางการพั ฒนาที่ สมควรนํ ามาใชเ ปน แนวทางการจัดทําแผนพัฒ นาสามป เพื่อเปน กรอบในการ
พิจาณาจัดทําโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปตอไป
3) เมื่อไดแนวทางพัฒ นาแลว เวทีการประชุมรว มพิจ ารณาวามีโครงการ/กิจ กรรม
อะไรบางดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปน
กรอบในการพัฒนา
4) โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีจํานวนมาก ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะตองมี
การดําเนินการดังนี้
1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตร หรือระหวางแนวทางการ
พัฒ นา ที่มาจากยุ ทธศาสตรการพัฒ นาคนละยุทธศาสตรกัน แตมีความเชื่อมโยงและสนับ สนุน กัน
จะตองกําหนดหวงเวลาดําเนินงานที่สอดคลองกัน
2) ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม/จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถใน
การดํ า เนิ น การของชุ ม ชนที่ ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาในแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นามา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
3) มีการจั ดลําดับ ความสําคัญ ของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จ ะบรรจุล งใน
แผนพัฒนาสามปไดอยางเหมาะสมและนอกจากนั้นยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพื่อทําแผนพัฒนาสาม
ปในช วงถัดไปดว ย เนื่องจากในการดําเนิน การเพื่อใหบ รรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒ นา
อาจจะตองใชเวลาตอเนื่องนานกวาสามป ดังนั้นเทศบาลตําบลจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทํา
โครงการ/กิ จ กรรมที่ ตอเนื่ องไปในระยะยาวดว ย ซึ่ งอาจจะยังไม ร ะบุไวในชว งสามปของการจัดทํ า
แผนพัฒนาสามปได
4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะตองดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้นในขั้นตอน
ของการพิจารณากําหนดกิจกรรมของการบริหารสวนตําบลจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังนี้
7
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 งบประมาณรายรับ – รายจาย ของเทศบาลตําบล
 ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ของเทศบาลตําบล
 ภาคีการพัฒนาที่สามารถเขามารวมดําเนินการ หรือมีภารกิจ
รับผิดชอบการดําเนินการในเรื่องนั้นๆ เมื่อดําเนินการดังกลาวขางตนแลว จะตองแยกประเภทของ
โครงการออกอยางนอยสามประเภท คือ
• โครงการที่เทศบาลตําบลดําเนินการเอง กลาวคือมีขีดความสามารถ
ทั้งทางดานกําลังเงินกําลังคน วัสดุอุปกรณ และความรูทางดานการบริหารจัดการที่จะดําเนินการไดเอง
• โครงการที่เทศบาลตําบลอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เนื่องจากเปนงานที่อยูในอํานาจหนาที่ แตเทศบาลตําบลไมสามารถ
หรือไมประสงคดําเนินการ จึงมอบใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทนโดยตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนให
ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ
• โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ทั้งราชการบริหาร
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น และเอกชน อันเนื่องมาจากเปนโครงการขนาดใหญ
หรือเปนโครงการที่หนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาที่จัดบริการสาธารณะ ดังกลาวอยูแลว
ทั้งนี้รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรอุดหนุนอยูแลว โดยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนตองอยูในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ดังกลาว)
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล ดําเนินการสํารวจและเก็บ
รวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่วไป
แลวยังจะตองวิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ตองการขอมูลที่จะนํามา
วิเคราะห แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมไดอยางถูกตอง โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตอง
เก็บขอมูลทั้งขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอก เพื่อสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะห
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) ได เพื่อตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนในเขต
พื้นที่
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2. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1) การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น สรุป ผลการพัฒนาที่
ผ า นมาและนํ า เสนอที่ป ระชุ ม ซึ่ งประกอบดว ยคณะกรรมการพัฒ นาทอ งถิ่น ประชาคมท องถิ่น และ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประเมินผลการพัฒนาทองถิ่นในรอบปที่ผานมา โดยประเมินในเชิงปริมาณและ
ในเชิงคุณภาพ
2) การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปที่ผานมาแลว ใหที่ประชุมตาม
ขอ 1 รวมกันคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาคม/
ชุมชน ในหวงเวลาสามป
ในกรณีที่เห็นวายุทธศาสตรการพัฒนาใดที่ยังมิไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา แตมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองกําหนดขึ้นใหมก็อาจกําหนดขึ้นได แตทั้งนี้ตองแสดงให
เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงคที่มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน
การพัฒนาทองถิ่น (เพื่อนําไปปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป)
3) การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใตยุทธศาสตรจะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งลวนแลวแตมีความ
จําเปนในการดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งสิ้น แตมีความสําคัญความ
จําเปนเรงดวนมากนอยแตตางกัน ที่ประชุมตามขอ 1 จะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญในลําดับ
หลังๆ จะตองไมนํามาปฏิบัติ เพราะการที่จะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ไดรับการพิจารณา
แลววาตองดําเนินการ แตหวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปนั้น อาจมีแนวทางที่จะเปนตอง
นํามาเนนการปฏิบัติ
วิธีการจัดลําดับความสําคัญมีหลายวิธีตั้งแตวิธีงายๆ คือ ประชุมตกลงกันหรือ
อาจใชวิ ธี การลงคะแนนคั ดเลื อกโดยใชบัตรลงคะแนน เพื่อนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ วิธีการ
จัดลําดับความสําคัญที่เปนวิทยาศาสตรอาจใชวิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic Graph หรือวิธี
อื่นๆ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม
4) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป
หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลวที่ประชุมจะตัดสินใจวา จะนําแนว
ทางการพัฒนาเหลานั้นมาดําเนินการ แตในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ เพราะในการจัดลําดับความสําคัญ อาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก ดังนั้น
เพื่อทบทวนและยืนยันการจัดลําดับวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริงหรือไม จึงควรนําแนวทางการ
พัฒนามาทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง
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ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
1. หลั ง จากได แนวทางการพั ฒ นาในช ว งสามป แล ว ให ที่ ป ระชุม ร ว มกั น พิ จ ารณา
คัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดย
พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ที่สอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาในชวงสามป โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการ
พัฒนาในชวงสามปบางครั้งเทศบาลตําบล อาจกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา ตั้งแต
ขั้นตอนจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลว แตอาจนํามาปรับใหชัดเจนและสอดคลองกับสถานการณ
ในชวงสามป
2. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่
จะตองดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการยอยมีความหลากหลาย ซึ่ง
ที่ประชุมจะตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ดวย คือ
(1) พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการ
พัฒนาที่กําหนดอยางรอบคอบ เพื่อใหไดโครงการ/กิจกรรมที่ครบถวน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรม
ที่องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่รวมดําเนินการกับหนวยงานอื่น หรือ
โครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการ
(2) พิ จารณาจั ดลํ าดับความสําคัญ ของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต
แนวทางเดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา
(3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการดําเนินงานและใน
ดานของผลการดําเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมในปตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
ก. จากความจําเปนเรงดวน
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล พิจาณาคัดเลือกโครงการ
ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมาย ผลผลิต
ผลลัพธ งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียด
ของกิจ กรรมที่จ ะดํา เนิ นการในปแรกของแผนพัฒ นาสามป เพื่อใหส ามารถนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปไดตอไป

10

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล จัดทํารางแผนพัฒนา
สามป โดยมีเคาโครงประกอบดวย 6 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
สวนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล จัดเวทีประชาคม ซึ่ง
ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล ประชาคมตําบล และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอ
รางแผนพัฒนาสามป และรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณ
ตอไป
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล นํารางแผนพัฒนาสาม
ปที่ปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล เพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล เสนอรางแผนพัฒนาสามปที่ผานการพิจารณา
ใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติและประกาศใช
2. เมื่ อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มัติ แ ผนพั ฒ นาสามป แ ล ว ให ผู บ ริห ารทอ งถิ่ น
ประกาศใชแผนพัฒนาสามปและนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด
คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น คณะอนุกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งประกาศใหประชาชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหเทศบาลตําบล ไดพิจารณาอยางรอบคอบ
ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และสงผลทั้งใน
เชิ ง สนั บ สนุ น และเป น อุ ป สรรคต อ กั น เพื่ อ ให เ ทศบาลตํ า บลนํ า มาตั ด สิ น ใจกํ า หนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นนอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะ
สูงสุด
ทรัพยากรการบริหารโดยทั่วไป ประกอบดวย
1. เงิน ทั้งเงินงบประมาณของเทศบาลตําบลเอง และแหลงงบประมาณภายนอก รวมทั้ ง
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย
2. คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถิ่น พนักงานของเทศบาลตําบลทุกระดับ ซึ่งจะมี
ความแตกต าง ความหลากหลายทั้งดานความรู ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งเทศบาลตําบลจะตองนํา
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ศักยภาพของกําลังคนเหลานั้นมาใช รวมทั้งตองพัฒ นากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให
เทศบาลตําบล และถาพิจารณาในความหมายอยางกวาง อาจหมายความรวมถึงประชาชนในทองถิ่นซึ่ง
จะมีสวนในการพัฒนาทองถิ่นดวย
3. วัสดุและอุปกรณ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนํามาใช
ในการบริหารจัดการทองถิ่นใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณใหมีความทันสมัย
เพื่อรองรับความกาวหนาของสังคม โดยสวนรวมไดอยางเทาทันและใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็ม
ศักยภาพ
4. การบริหารจัดการ เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการขางตนใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน การบริหารจัดการเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ตอง
ศึกษาและนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง
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สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา (อาจเปนการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส
และอุปสรรค)
ข อ มู ล ป จ จั ย และสถานการณ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลต อ การพั ฒ นา ได ม าจากการจั ด ทํ า
ประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลตําบลชะเมา แลวนํามาผานกระบวนการวิเคราะห ประมวลสรุปออกมา
เปนขอมูลพื้นฐานเพื่อนําไปใชในการกําหนดวิสัยทัศน และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาตอไป สําหรับใน
สวนของเทศบาลตําบลชะเมามีขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนา ดังนี้
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
- ถนน คสล. และถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ไมทั่วถึง
- ขยายเขตไฟฟา และประปาใหทั่วถึงทั้งตําบล
- ถนนหินคลุกมีสภาพเปนหลุมเปนบอทําใหสัญจร ไปมาไมสะดวกและลาชาและ
- เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
- หอกระจายขาวในหมูบานมีไมทั่วถึง
- น้ําประปาในหมูบานไมสะอาดประชาชนเดือนรอนในการอุปโภคบริโภค
- ลําคลองมีสภาพตื้นเขินในฤดูแลงมีน้ําไมเพียงพอในการประกอบอาชีพเกษตร
2. ดานพัฒนาคนและสังคม
- ควรสงเสริมใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส มีสิทธิเทาเทียมกับผูอื่น
- สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง
- ควรสรางลานออกกําลังกาย สนามกีฬา และเครื่องออกกําลังกายในชุมชน
- มีการโจรกรรมเกิดขึ้นบอยครั้ง ควรมีอุปกรณปองกัน และเฝาระวังการกระทําผิด
- ควรมีกลองวงจรปดบริเวณพื้นที่ชุมชนของหมูบาน
3. ดานเศรษฐกิจ
- สงเสริมอาชีพและพัฒนากลุมแมบาน
4. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ดูแลความสะอาดของทองถนน และชุมชน
- ควรมีการบริหารจัดการการกําจัดขยะอยางถูกวิธี
- ปรับภูมิทัศนในตําบลใหสวยงาม เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
- ควรสงเสริมใหชุมชนมีความตระหนัก มีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
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5. ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
จุดแข็ง ไดแก
1. ผูบริหารใหความสําคัญและมีนโยบายในการพัฒนาอยางชัดเจน
2. ผูบริหารมีศักยภาพในการประสานงบประมาณการพัฒนา
3. มีการบูรณาการการทํางานอยางตอเนื่อง
จุดออน ไดแก
1. บุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
2. งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา
3. เครื่องมือในการดําเนินงานไมเพียงพอในการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ
โอกาส ไดแก
1. ไดรับการประสานประโยชนจากหนวยงานตนสังกัด
2. ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานอื่นอยางตอเนื่อง
3. ประชาชนมีสวนรวม และใหความรวมมือในการพัฒนา
อุปสรรค ไดแก
1. ผูใชถนนในการสัญจรไปมาไมเคารพกฎจราจร และขับขี่ดวยความเร็วสูง
2. ถนน ประปา และสาธารณูปโภคอื่นๆ ทรุดโทรมมาก ขาดการพัฒนามา
ยาวนาน (อยูในชวงกําลังพัฒนา)
3. ประชาชนบางสวนขาดจิตสํานึกในการรวมมือพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง ไดแก
1. ผูบริหารใหความสําคัญและมีนโยบายในการพัฒนาอยางชัดเจน
2. ผูบริหารมีศักยภาพในการประสานงบประมาณการพัฒนา
3. บุคลากรมีความเขมแข็ง ปฏิบัติงาน ประสานประโยชนอยางเต็มที่
4. มีการบูรณาการการทํางานอยางตอเนื่อง
5. มีเครือขายการทํางานอยางชัดเจน
6. การคมนาคมสะดวก มีถนนสายสําคัญผาน
จุดออน ไดแก
1. บุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
2. งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา
3. เครื่องมือในการดําเนินงานไมเพียงพอในการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ
4. ประชากรมีจํานวนมาก สังคมมีความหลากหลาย ทําใหการบริหารงาน
คอนขางยาก
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โอกาส ไดแก
1. ไดรับการประสานประโยชนจากหนวยงานตนสังกัด
2. ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานอื่นอยางตอเนื่อง
3. ประชาชนมีสวนรวม และใหความรวมมือในการพัฒนา
4. ประชากรสวนใหญมีงานทํา
5. ภาคีเครือขาย ผูนําชุมชน องคกรชุมชน พรอมใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน
7. ชุมชนเขมแข็ง
อุปสรรค ไดแก
1. ผูใชถนนในการสัญจรไปมาไมเคารพกฎจราจร และขับขี่ดวยความเร็วสูง
2. ถนน ประปา และสาธารณูปโภคอื่นๆ ทรุดโทรมมาก ขาดการพัฒนามา
ยาวนาน
(อยูในชวงกําลังพัฒนา)
3. ประชาชนบางสวนขาดจิตสํานึกในการรวมมือพัฒนา
4. ชุมชนยังไมมีความเขมแข็งเนื่องจากเปนสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ดานเศรษฐกิจ
จุดแข็ง ไดแก
1. ผูบริหารใหความสําคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
2. มีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ
3. สามารถจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น
จุดออน ไดแก
1. ขาดบุคลากรที่มีความรูความเขาใจดานเศรษฐกิจ
2. ขาดงบประมาณในการสงเสริมดานเศรษฐกิจ
โอกาส ไดแก
1. เอกชนใหความรวมมือในการดําเนินการ
2. เสนทางคมนาคมสะดวกทําใหระบบการขนสงสินคาสะดวกรวดเร็ว
อุปสรรค ไดแก
1. ประชาชนขาดความรูความเขาใจ และความกระตือรือรนในการดําเนินการ
2. ขาดสถานที่ในการดําเนินการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน
3. เนื่องจากมีหางสรรพสินคาในพื้นที่จํานวนมาก จึงเปนอุปสรรคตอการสงเสริม
เศรษฐกิจระดับชุมชน
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จุดแข็ง ไดแก
1. ผูบริหารมีนโยบายที่ชัดเจน และใหการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
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2. ผูบริหารมีศักยภาพในการประสานการทํางาน
3. พื้นที่ตําบลกวาง มีความหลากหลายดานสิ่งแวดลอม
จุดออน ไดแก
1. งบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ
2. ขาดบุคลากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
3. จํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่
4. สภาพแวดลอมขาดการพัฒนามายาวนานทําใหทรุดโทรม ตองใช
งบประมาณดําเนินการสูง
5. ขาดการสงเสริมและใหความรูดานสิ่งแวดลอมแกบุคลากร และประชาชน
โอกาส ไดแก
1. หนวยงานอื่นใหการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร ในการปรับปรุงพัฒนา
อุปสรรค ไดแก
1. มีจํานวนประชากรมาก พื้นที่กวาง ประชาชนมีความแตกตางทาง
เศรษฐกิจ สังคม
2. ประชาชนบางสวนขาดจิตสํานึกในการพัฒนาสิ่งแวดลอม
3. สภาพภูมิอากาศเปนอุปสรรคตอการพัฒนาพื้นที่ เกิดปญหาน้ําทวมทุกป
4. พื้นที่สวนใหญเปนของเอกชนจึงเปนอุปสรรคตอการแกไขปญหาตางๆ
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ดานการบริหารจัดการภายในองคการ
จุดแข็ง ไดแก
1. ผูบริหารที่มีความรูความสามารถ มีวิสัยทัศน
2. ผูบริหารมีนโยบายที่ชัดเจน
3. มีสมาชิกสภาฯ ที่มีความเขมแข็ง ทํางานควบคูกับขาราชการประจํา
4. บุคลากรมีความสามารถ มีความพรอมในการปฏิบัติงาน
5. ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน
6. สํานักงานอยูใกลศูนยราชการระดับจังหวัด งายตอการดําเนินการ
7. โครงสรางขององคกรมีความชัดเจน ครอบคลุมอํานาจหนาที่ตามภารกิจ
และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไดตามภารกิจที่ไดรับเพิ่มขึ้นหรือภารกิจ
ถายโอน
8. การประชาสัมพันธมีความตอเนื่อง กวางขวาง ทําใหองคกรมีชื่อเสียง
จุดออน ไดแก
1. งบประมาณไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ
2. ขาดเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะในการปฏิบัติหนาที่
3. บุคลากรบางสวนยังขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่
4. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

โอกาส ไดแก
1. รัฐบาลและจังหวัดใหการสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินกิจการของ
เทศบาล
2. หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นใหความรวมมือในการ
ดําเนินการ
อุปสรรค ไดแก
1. ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอในการดําเนินโครงการจาก
ภาครัฐ
2. ความคาดหวังของผูรับบริการคอนขางสูง
2.2 การประเมินประสิทธิผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงประมาณ
เทศบาลตําบลชะเมา เปนเทศบาลตําบลขนาดเล็กไดรับงบประมาณไมเพียงพอในการพัฒนา
และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหวางงบประมาณที่ไดรับกับจํานวน
งบประมาณที่ บ รรจุ อ ยู ใ นแผนพั ฒ นานั้ น ไม ส มดุ ล กั น ซึ่ ง ในป ที่ ผ า นมาเทศบาลตํ า บลชะเมาได นํ า
แผนพัฒนามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาใหกับประชาชนไดไมถึงรอยละ 50 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงบประมาณที่บรรจุในแผนพัฒนา
9

ตารางเปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) กับจํานวนแผนงาน/โครงการที่ดําเนินงานจริง
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง
การบริหารจัดการองคกรภายใตระบบ
ธรรมาภิบาล
รวม

จํานวน
โครงการใน
แผนพัฒนา

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

รอยละ

258
148
65
18

42
19
4
2

16.28
12.84
6.15
11.11

จํานวน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา
(บาท)
138,472,910
13,767,800
12,503,550
2,850,000

จํานวน
งบประมาณที่
รอยละ
ดําเนินการ
(บาท)
17,689,000 12.77
7,819,200 56.79
89,000 0.71
50,000 1.75

48

5

10.42

2,066,000

1,344,000

65.05

537

72

13.41

169,660,260

26,991,200

15.91

ในการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาปที่ผานมาพบวาเทศบาลตําบลชะเมาไดดําเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 รายละเอียดดังนี้
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ลําดับ
ที่
1

จํานวน
เงินที่เบิกจาย

โครงการ
นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 โครงการยกระดับถนนสายซอยยานยาว
1.2 โครงการปรับปรุงถนนขอบคลองแผวบานทอนจากทั้ง 2 ฝง
1.3 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค
1.4 โครงการปรับปรุงถนนสายพัฒนาการขางโรงเรียนวัดปากเนตร
1.5 โครงการยกระดับถนนสายนายสวน
1.6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทางถนน คสล.
สายปากเนตร-บานตนงิ้ว
1.7 โครงการปรับปรุงถนนสายวัดลาว-หนําหยอม
1.8 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. เหมืองบางมะพราว-นานายถาวร
1.9 โครงการปรับปรุงถนนสายบานนายสะอาด
1.10 โครงการยกระดับถนนสายขางวัดบางมูลนาก
1.11 โครงการซอมแซมถนนสายนายเชิญ-ตนงิ้ว
1.12 โครงการจัดทําระบบกรองน้ําประปาหมูบ าน บานทวดลุง
1.13 โครงการซอมแซมถนนสายปากลวย-หนําหยอม
1.14 โครงการปรับปรุงถนนสายหนองโอหลอด-คลองแผวฝงตะวันออก
1.15 โครงการขุดเจาะบอบาดาลพรอมติดตั้งระบบและวางแนวทอ
ประปา
1.16 โครงการซอมแซมถนนสายวัดโดน-เกาะโพธิ์
1.17 โครงการซอมแซมถนนสายเหมืองพระราชดําริคลอง
ประปา-คลองเกาะโพธิ์
1.18 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
1.19 โครงการปรับปรุงแนวทอเมนประปา
1.20 โครงการปรับปรุงถนนนานายตั้ง-นานายเอื้อม
1.21 โครงการซอมแซมถนนสายบานตนงิ้ว-หนําหยอม
1.22 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
1.23 โครงการปรับปรุงถนนสายบางมะพราว-นานายรุง
1.24 โครงการปรับปรุงถนนสายบางมะพราว
1.25 โครงการซอมแซมถนนสายอนามัยบานบางมูลนาก-หัวเกาะ
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พื้นที่
ดําเนินการ

165,000
20,700
554,000
210,000
95,500
155,000

ม. 1
ม. 2
ม. 3
ม. 4
ม. 4
ม. 5

187,000
116,500
47,000
180,000
97,000
350,000
97,000
97,000
674,000

ม. 6
ม. 6
ม. 7
ม. 7
ม. 1,5
ม. 1
ม. 2
ม. 2
ม. 2

97,000
97,000

ม. 3
ม. 3

322,000
216,000
97,000
97,000
322,000
97,000
97,000
97,000

ม. 3
ม. 4
ม. 5
ม. 5
ม. 5
ม. 6
ม. 6
ม. 7

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ลําดับ
ที่

โครงการ
1.26

2

3

โครงการซอมแซมถนนสายคลองใหม ม.7 ต.ชะเมา เชื่อมหมูที่ 7
ตําบลเกาะทวด
1.27 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
1.28 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนสายทางเขา รร.วัดชมพูประดิษฐ
1.29 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนซอย 1 พัฒนา
1.30 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ าน บานวัดลาว
1.31 โครงการกอสรางถนนหินคลุกถนนสายบานนายฝาก
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
นโยบายดานการพัฒนาการเมือง และบริหาร
2.1 คาใชจายในการเลือกตั้ง
2.2 อุดหนุน อบต.ปากพนังฝงตะวันออก ศูนยขอมูลขาวสาร
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
นโยบายดานการพัฒนาการเมืองและสังคม
3.1 คาใชจายในการชวยเหลือผูประสบภัยตามธรรมชาติ
ปองกันและบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน
3.2 โครงการฟนฟูและพัฒนาการเด็กพิการ
3.3 โครงการตั้งจุดบริการปองกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนชวงเทศกาล
3.4 คาใชจายสําหรับตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน
3.5 คาใชจายในพิธีศาสนา รัฐพิธี และประเพณีตางๆ
3.6 โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบา นและประชาคมตําบล
3.7 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปากพนังงานแหหมรับเดือนสิบ
3.8 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปากพนังงานแหผาขึ้นธาตุ
3.9 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปากพนัง
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
3.10 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปากพนัง
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557
3.11 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปากพนังงานปยมหาราช 23 ต.ค. 57
3.12 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
3.13 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการ
3.14 โครงการแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2557
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
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จํานวน
เงินที่เบิกจาย
97,000

พื้นที่
ดําเนินการ
ม. 7

322,000
798,000
1,977,000
1,597,000
1,837,000
11,212,700

ม. 7
ม. 1
ม. 1
ม. 6
ม. 7

589,342.70
15,000
604,342.70

ตําบลชะเมา
อบต.ฝง ตะวันออก

4,724.27

ม. 1-7

97,600
3,980
4,900
98,880
20,896
5,000
2,000
2,000

ต.ชะเมา
ต.ชะเมา
ต.ชะเมา
ต.ชะเมา
ต.ชะเมา
อ.ปากพนัง
อ.ปากพนัง
อ.ปากพนัง

1,000

อ.ปากพนัง

1,000
5,293,200
660,000
89,000
6,284,180.27

อ.ปากพนัง
ต.ชะเมา
ต.ชะเมา
ต.ชะเมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ลําดับ
ที่
4

5

6

7

จํานวน
เงินที่เบิกจาย

โครงการ
นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.1 คาใชจายในการดําเนินการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลชะเมา
4.2 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนผลิตขาวอินทรียบ านอาวเคียน
4.3 เครื่องสูบน้ําไฟฟาชนิดน้ําบาดาล (ซัมเมอร)
4.4 เครื่องสูบน้ําไฟฟาชนิดหอยโขง
4.5 โครงการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเทศบาลตําบลชะเมา
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
นโยบายดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 โครงการอนุรักษธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอมเฉลิมพระเกียรติ
5.2 โครงการคายเยาวชนรักษธรรมชาติ
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
นโยบายการพัฒนาดานสาธารณสุข
6.1 คาใชจายโครงการจัดระบบการแพทยฉกุ เฉินประจําตําบล
6.2 อุดหนุนสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)ประจําหมูบา น ทั้ง 7 หมู
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
นโยบายการพัฒนาดานการศึกษา
7.1 คาใชจายการแขงขันกีฬา
7.2 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2557
7.3 อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ใหแกนักเรียนในเขต
ตําบลชะเมา จํานวน 4 โรงเรียน
7.4 อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลชะเมา จํานวน 4
โรงเรียน (คาอาหารกลางวัน)
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
รวมจํานวนเงินทั้งหมด 7 ดาน เปนเงิน

พื้นที่
ดําเนินการ

30,000

ต.ชะเมา

25,000
23,000
11,000
848,600

ม. 7

ม. 7

937,600
7,932
27,400
35,332

ม. 1-7
ม. 1-7

301,842
105,000
406,842

ต.ชะเมา
ม. 1-7

309,026
100,000

ต.ชะเมา
ต.ชะเมา

325,321.10
696,000

รร.เขตตําบล
ชะเมา
รร.เขตตําบล
ชะเมา

1,430,347
20,911,344.07

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
การประเมิ น ประสิ ทธิ ผ ลของแผนพัฒ นาในเชิ งคุณภาพ โดยเปรีย บเทีย บจํ านวนแผนงาน/
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20

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

โครงการและงบประมาณที่ดําเนินการในแผนพัฒนาที่ผานมา คิดเปนรอยละของแผนงาน/ในเชิงคุณภาพ
เปนการกลาวถึงผลสําเร็จของแตละแผนงาน/โครงการที่เทศบาลตําบลชะเมาดําเนินการวาตอบสนองตอ
ปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดเพียงใด บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาตามที่กําหนด
ไวหรือไม และแผนงาน/โครงการที่ยังไมสามารถตอบสนองปญหา/ความตองการ โดยเสนอเปนภาพรวม
ของแตละยุทธศาสตรการพัฒนา
ผลการดําเนินงานดังนี้
1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน จํานวนโครงการในแผนพัฒนา 258 โครงการ จํานวน
โครงการที่ ดํ า เนิ น การ 42 โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ 16.28 จํ า นวนงบประมาณในแผนพั ฒ นา
138,472,910 บาท จํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ 17,689,000 คิดเปนรอยละ 12.77
2. ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาคนและสั งคม จํา นวนโครงการในแผนพั ฒ นา 148 โครงการ
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 19 โครงการ คิดเปนรอยละ 12.84 จํานวนงบประมาณในแผนพัฒนา
13,767,800 บาท จํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ 7,819,200 คิดเปนรอยละ 56.79
3. ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒนาด า นเศรษฐกิ จ จํ านวนโครงการในแผนพัฒ นา 65 โครงการ
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 6.15 จํานวนงบประมาณในแผนพัฒนา
12,503,550 บาท จํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ 89,000 คิดเปนรอยละ 0.17
4. ยุ ทธศาสตร การพั ฒนาด านสิงแวดลอม จํานวนโครงการในแผนพัฒ นา 18 โครงการ
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 11.11 จํานวนงบประมาณในแผนพัฒนา
2,850,000 บาท จํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ 50,000 คิดเปนรอยละ 1.75
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล
จํานวนโครงการในแผนพัฒนา 48 โครงการ จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 5 โครงการ คิดเปนรอย
ละ 10.42 จํ านวนงบประมาณในแผนพัฒนา 2,066,000 บาท จํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ
1,344,000 คิดเปนรอยละ 65.05
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สวนที่ 3
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลชะเมา ไดนําความคิดจากยุทธศาสตร
การพัฒนาระดับตางๆ มาเปนขอมูล ซึ่งประกอบดวย

วิสัยทัศนการพัฒนา
“ แหลงอาหารคุณภาพ สภาพแวดลอมนาอยู ประชากรมีความรู คูคุณธรรม ”

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาตําบลในชวงสามป
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาดานคมนาคม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐานใหครบถวน
และครอบคลุม
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การสงเสริมการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การสงเสริมการกีฬา และนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การสงเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การสงเสริมคุณภาพชีวิต ใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ
หรือทุพพลภาพ ผูดอยโอกาส ผูประสบสาธารณภัย
และผูปวยเอดส
แนวทางการพัฒนาที่ 6 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การสงเสริมอาชีพ และพัฒนารายได
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ
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แนวทางการพัฒนาที่ 2 การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานอยางเปนระบบ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน
ตามระบอบประชาธิปไตย
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 5 บริหารจัดการภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
แนวทางการพัฒนาที่ 6 สงเสริม สนับสนุนหนวยงานภาครัฐ
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สวนที่ 3
3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
แบบ ผ 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตําบลชะเมา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2
การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สามารถสรางอาชีพและรายไดในพื้นที่เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1.1 การพัฒนาดานคมนาคม
ตัวชี้วัด
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
(KPI)
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
งานถนนลาดยาง
1 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง กวาง 6.00 ม.
2,400,000
ระยะทางที่
สายทวดลุง หมูที่ 1 – บานตน คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ไหลทางขางละ 1.00 ม.
ดําเนินกอสราง
งิ้ว หมูที่ 5
ยาว 1,800 ม.
2 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง กวาง 6.00 ม.
4,200,000
ระยะทางที่
สายคลองใหม – ทานมุย
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ไหลทางขางละ 1.00 ม.
ดําเนินกอสราง
หมูที่ 3
ยาว 1,800 ม.
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ผลที่คาดวาจะไดรับ

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

อบจ.นครฯ/
ทางหลวง
ชนบท
อบจ.นครฯ/
ทางหลวง
ชนบท

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่
3

4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการกอสรางถุนนลาดยาง
สายวัดลาว – หนําหยอม
หมูที่ 6
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สายปากเนตร – ทางพูน

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

งานถนนคอนกรีต
โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยนายเชิญ ไสฉิม หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

6

โครงการกอสรางถนน คสล.
สายนายแจง หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

7

โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยนายปลืม้ หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

5

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 6.00 ม.
ไหลทางขางละ 1.00 ม.
ยาว 1,400 ม.
กวาง 9.00 ม.
ไหลทางขางละ 1.00 ม.
ยาว 12,000 ม.
กวาง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ยาว 200 ม.
กวาง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ยาว 300 ม.
กวาง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ยาว 200 ม.
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ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2559
-

2560
3,000,000

2561
-

-

10,000,000

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

-

500,000

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

-

-

750,000

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

-

-

500,000

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก อบจ.นครฯ/
ในการสัญจรไป – มา
ทางหลวง
ชนบท
ประชาชนไดรับความสะดวก อบจ.นครฯ/
ในการสัญจรไป – มา
ทางหลวง
ชนบท
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

8

โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอย 1 พัฒนา หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

9

โครงการกอสรางถนน คสล.
ทวดลุง หมูที่ 1 – บานตนงิ้ว
หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

10 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอย รพ.สต.บานวัดลาว หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

11 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยทอนงูเหลือม หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

12 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยประปา บานบางมูลนาก หมูท ี่
3
13 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยบานมวง (ตอจากโครงการ
เดิม) – ถึงบานนายยุรี หมูที่ 3 (4)

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ยาว 500 ม.
กวาง 5.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ยาว 1,800 ม.
กวาง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ยาว 300 ม.
กวาง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ยาว 500
กวาง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ยาว 500 ม.
กวาง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ยาว 200 ม.
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งบประมาณที่ผานมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

อบจ.
นครศรีฯ

2559
-

2560
-

2561
250,000

-

4,000,000

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก กรมสงเสริม
ในการสัญจรไป – มา
ฯ
อบจ.นครฯ

-

500,000

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

-

1,000,000

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก อบจ.นครฯ
ในการสัญจรไป – มา

-

-

1,000,000

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

อบจ.
นครศรีฯ

400,000

-

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

กองชาง
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

14 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายวัดโดน – เกาะโพธิ์ หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

15 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยพัฒนา หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

16 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายในอาว หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

17 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายทางเขาโรงเรียนวัดปาก
เนตร หมูที่ 4
18 โครงการกอสรางถนน คสล.
ทางเขาอาศูนยฟนฟูและพัฒนา
เด็กพิการตําบลชะเมา ตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 4

เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชน ที่มาติดตอ
สวนราชการ
เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชน เด็ก และ
ผูปกครอง ที่มาติดตอ
ประสานงานศูนยฟนฟูและ
พัฒนาเด็กพิการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ยาว 3,000 ม.
กวาง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ยาว 1,100 ม.
กวาง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ยาว 1,900 ม.
กวาง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ยาว 1,000 ม.
กวาง 5.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ยาว 335 ม.
ฟุตบาทขางละ 1.20 ม.
พรอมติดตั้งโคมไฟฟา
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ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณที่ผานมา
2559
-

2560
-

2561
6,000,000

-

2,000,000

4,000,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก กรมสงเสริมฯ
ในการสัญจรไป – มา
อบจ.นครฯ

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก กรมสงเสริมฯ
ในการสัญจรไป – มา
อบจ.นครฯ

-

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก กรมสงเสริมฯ
ในการสัญจรไป – มา
อบจ.นครฯ

-

1,000,000

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก กรมสงเสริม/
ในการสัญจรไป – มา
อบจ.นครฯ

4,800,000

-

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก กรมสงเสริม/
ในการสัญจรไป – มา และ อบจ.นครฯ
ติดตอสวนราชการ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

19 โครงการกอสรางถนน คสล.
จากสามแยกบานนายถาวร –
คอสะพานขามคลองลานบือ
หมูที่ 5
20 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายบานตนงิ้ว – หนําหยอม
หมูที่ 5
21 โครงการกอสรางถนน คสล.
หลังวัดลาว – บานนายจรัญ
หมูที่ 6
22 โครงการกอสรางถนนขยายไหล
ทางถนน คสล. สายหนาอนามัย
– ฟารมหมู หมูที่ 7
23 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายนายสะอาด หมูที่ 7
งานปรับปรุงและซอมแซม
24 โครงการปรับปรุงถนนซอยรวม
ใจพัฒนา พรอมวางทอ หมูที่ 1

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 5.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ยาว 1,200 ม.

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 5.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ยาว 2,500 ม.
กวาง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ยาว 300 ม.
ขยายแนวเขตขางละ
1.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 1,450 ม.
กวาง 4.00 ม. หนา
0.15 ม. ยาว 300 ม.

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 500 ม.

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
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2559
-

งบประมาณที่ผานมา
2560
3,000,000

2561
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนไดรับความสะดวก กรมสงเสริม/
ในการสัญจรไป – มา
อบจ.นครฯ
ผลที่คาดวาจะไดรับ

-

6,250,000

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก กรมสงเสริม/
ในการสัญจรไป – มา
อบจ.นครฯ

-

500,000

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

-

5,100,000

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก กรมสงเสริม/
ในการสัญจรไป – มา
อบจ.นครฯ

-

500,000

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

110,000

-

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

25 โครงการปรับปรุงถนนราชดําริ
จากสวนปาลมสายัญ หมูที่ 1 –
สวนปาลมนายชูศักดิ์ คงปาน
หมูที่ 6
26 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน
นางยินดี หมูที่ 1
27 โครงการยกระดับถนนซอยนาย
แสงพัฒนา หมูที่ 1
28 โครงการปรับปรุงถนนสายทอน
วัง – บานนายบํารุง หมูที่ 1
29 โครงการปรับปรุงซอยยานยาว
หมูที่ 1
30 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน
นายเชิญ – ตนงิ้ว หมูที่ 1
31 โครงการปรับปรุงถนนซอยนาย
อําไพ – นานายสมนึก หมูที่ 1
32 โครงการปรับปรุงถนนจาก
โครงการเดิมจากที่นายปลืม้ – ที่
นายแสง หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 4.00 ม.
ยาว 600 ม.

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 700 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 180 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 500 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 300 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,000 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 2,000 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 500 ม.

วัตถุประสงค
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งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
140,000
-

2561
-

-

150,000

-

-

200,000

-

-

120,000

-

70,000

-

-

-

-

230,000

-

-

460,000

120,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนไดรับความสะดวก
กองชาง
ในการสัญจรไป – มา

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

33 โครงการปรับปรุงถนนสาย
ปกครองสุดสายหมูที่ 1- เชื่อม
หมูที่ 5
34 โครงการบุกเบิกถนนราชดําริ
จากถนนสายทอนวัง – ซอยศรี
สมบูรณ ทั้ง 2 ฝง หมูที่ 1 (4)
35 โครงการบุกเบิกถนนราชดําริ
จากถนนสายทอนวัง – ถนนสาย
ปกครอง ทั้ง 2 ฝง หมูที่ 1 (6)
36 โครงการบุกเบิกถนนราชดําริ
จากสวนนายสุนทร – สวนนาง
เหียบ เสงโสด หมูที่ 1 (5)
37 โครงการปรับปรุงเหมืองบาน
นายปญญาบานเกาะโพธิ์ หมูที่
2 (1)
38 โครงการปรับปรุงขอบเหมือง
บานนายเสง – คลองแผว หมูที่
2

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
70,000
-

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 2,000 ม.

-

500,000

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,500 ม.

300,000

-

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,000 ม.

150,000

-

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 2,000 ม.

460,000

-

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,500 ม.

-

340,000

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

30

2561
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 4.00 ม.
ยาว 300 ม.

วัตถุประสงค

ผลที่คาดวาจะไดรับ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

39 โครงการปรับปรุงขอบเหมือง
พระราชดําริจากบานนายเพื่อม
จดเหมือง รพช. หมูที่ 2
40 โครงการปรับปรุงถนนซอย รพ.
สต. บานวัดลาว หมูที่ 2
41 โครงการปรับปรุงถนนซอยเกาะ
แกสามัคคี หมูที่ 2
42 โครงการปรับปรุงถนนซอยบาง
อายเข หมูที 2
43 โครงการปรับปรุงถนนซอย
สะพานเหล็ก หมูที่ 2
44 โครงการปรับปรุงถนนขอบ
คลองแผวบานทอนจาก หมูที่ 2
45 โครงการปรับปรุงถนนขอบ
หนองโอหลอด ทั้ง 2 ฝง หมูที่ 2
46 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน
นางแดง – ถนนหนําหยอม
หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 4.00 ม.
ยาว 2,000 ม.

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
2561
460,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนไดรับความสะดวก
กองชาง
ในการสัญจรไป – มา

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 300 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,000 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 480 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 480 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 2,500 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,000 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 550 ม.

69,000

-

-

-

-

220,000

-

112,000

-

-

112,000

-

-

-

580,000

-

230,000

-

126,500

-

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

วัตถุประสงค
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ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
อบจ.
นครศรีฯ
กองชาง
กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

47 โครงการบุกเบิกถนนขอบคอ
สะพานบานนายมณฑล เอียด
นุย – นานางนวล คงจันทร
หมูที่ 2
48 โครงการปรับปรุงถนนขอบ
เหมืองบานหัวปา ฝงตะวันออก
หมูที่ 2
49 โครงการปรับปรุงถนนขอบ
เหมืองบานหัวปา ฝงตะวันตก
หมูที่ 2
50 โครงการปรับปรุงถนนสายปา
กลวย – หนําหยอม หมูที่ 2
51 โครงการบุกเบิกถนนขอบคลอง
วัดลาว – นานายสุทัศน หมูที่ 2

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
35,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนไดรับความสะดวก
กองชาง
ในการสัญจรไป – มา

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 4.00 ม.
ยาว 800 ม.

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 700 ม.

-

120,000

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 700 ม.

-

-

162,000

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 2,400 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 200 ม.

-

360,000

-

-

-

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

70,000

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

วัตถุประสงค
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2561
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

52 โครงการบุกเบิกถนนทาง
สาธารณะประโยชนเหมืองนาย
เพื่อม – นอกนา หมูที่ 2
53 โครงการบุกเบิกถนนทาง
สาธารณะประโยชนนานางหอง
– คลองแผว หมูที่ 2
54 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน
นายบุญเสริม – เหมืองนาย
ปญญา หมูที่ 2
55 โครงการบุกเบิกถนนซอยบาน
นายบุญแล หมูที่ 2 (2)
56 โครงการปรับปรุงถนนขอบ
เหมืองมิยาซาวาหัวปา หมูที่ 2
(3)
57 โครงการปรับปรุงถนนขอบ
เหมืองมิยาซาวาบานคลองแผว
หมูที่ 2 (4)

งบประมาณที่ผานมา
2560
120,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนไดรับความสะดวก
กองชาง
ในการสัญจรไป – มา

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,000 ม.

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,000 ม.

-

120,000

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 900 ม.

-

-

120,000

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 500 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 800 ม.

-

115,000

-

185,000

-

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,500 ม.

-

-

345,000

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

วัตถุประสงค
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2559
-

2561
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

58 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาบาน เพื่อใหเยาวชน และ
เกาะโพธิ์ หมูที่ 2
ประชาชนทั่วไป ไดออก
กําลังกาย ใชเวลาวางให
เปนประโยชน
59 โครงการยกระดับถนนจากบาน เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
นางประคิ่น – บาน ดต.สมใจ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
หมูที่ 3 (1)
60 โครงการปรับปรุงถนนเหมือง
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
ราชดําริจากบานนายวิเชียร –
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
หนํานายปรีชา พรอมวางทอ
คสล. จํานวน 12 ทอน หมูที่ 3
(2)
61 โครงการปรับปรุงถนนเหมือง
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
มิยาซาวา หมูที่ 3
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
62 โครงการปรับปรุงถนนเหมือง
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
ราชดําริในนบ – บานวิเชียร หมู คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
ที่ 3
63 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
วัดโดน – สะพานเกาะโพธิ์ หมูที่ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
3

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 40.00 ม.
ยาว 40 ม.

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
250,000
-

กวาง 4.00 ม.
ยาว 800 ม.

200,000

-

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

นักเรียน นักศึกษา
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปไดมีสถานที่ในการออก
กําลังกาย
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กวาง 4.00 ม.
ยาว 300 ม.

-

45,000

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

กวาง 4.00 ม.
ยาว 2,000 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 300 ม.

-

-

350,000

70,000

-

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

กวาง 4.00 ม.
ยาว 3,000 ม.

-

-

690,000

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

34

2561
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผูใชประโยชน
สนามกีฬา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

อบจ.
นครศรีฯ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

64 โครงการปรับปรุงถนนสายบานนาย
เพียน – สะพานวัดโดน หมูที่ 3 (3)
65 โครงการยกระดับถนนสายคลองใหม
ทานมุย หมูที่ 3
66 โครงการปรับปรุงถนนซอยคอกหมู
นายวิเชียร หมูที่ 3
67 โครงการยกระดับถนนสายบานนาย
ชม – บานนายประเสริฐ หมูที่ 3
68 โครงการบุกเบิกถนนสายนานาย
สุนทร – เหมืองพระราชดําริ หมูที่ 3
69 โครงการยกระดับถนนสายทางเขา
ประปาหมูบานบานบางมูลนาก หมู
ที่ 3 (5)
70 โครงการปรับปรุงถนนสายหนํานา
นายปรีชา – นานางวาส หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,500 ม.
กวาง 5.00 ม.
ยาว 1,700 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 500 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 2,000 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 800 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 500 ม.

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,500 ม.

วัตถุประสงค
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2559
-

งบประมาณที่ผา นมา
2560
2561
345,000

-

-

2,000,000

115,000

-

-

-

2,500,000

-

-

200,000

-

150,000

-

-

-

300,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก ทต./อบจ.
ในการสัญจรไป – มา
นครศรีฯ
ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก ทางหลวง
ในการสัญจรไป – มา
ชนบท/อบจ.
ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ในการสัญจรไป – มา

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

71 โครงการบุกเบิกทางสาธารณะ
ประโยชนจากบานนางจําปา – บาน
นางเลียบ หมูที่ 3
72 โครงการปรับปรุงถนนเหมือง
พระราชดําริบานลุงชี – คลองใหม
หมูที่ 3
73 โครงการบุกเบิกทางสาธารณะจาก
บานนางวันดี – บานนางสําลี ขาว
ปลอด หมูที่ 3
74 โครงการบุกเบิกทางสาธารณะจาก
บานนายขาว – เหมืองพระราชดําริ
หมูที่ 3
75 โครงการปรับปรุงถนนจากบานนาย
อุดร – นานายปราโมทย หมูที่ 3
76 โครงการปรับปรุงถนนสาย
พัฒนาการขางโรงเรียนวัดปากเนตร
หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 4.00 ม.
ยาว 300 ม.

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
100,000
-

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 2,500 ม.

300,000

-

-

ระยะทางที่ดําเนิน ประชาชนไดรับความสะดวก
กอสราง
ในการสัญจรไป – มา

ทต./อบจ.
นครศรีฯ

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 400 ม.

-

60,000

-

ระยะทางที่ดําเนิน ประชาชนไดรับความสะดวก
กอสราง
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 200 ม.

-

-

100,000

ระยะทางที่ดําเนิน ประชาชนไดรับความสะดวก
กอสราง
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 150 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 2,000 ม.

40,000

-

-

กองชาง

-

460,000

-

ระยะทางที่ดําเนิน ประชาชนไดรับความสะดวก
กอสราง
ในการสัญจรไป – มา
ระยะทางที่ดําเนิน ประชาชนไดรับความสะดวก
กอสราง
ในการสัญจรไป – มา

วัตถุประสงค
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2561
-

ตัวชี้วัด
หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
ที่รับผิดชอบ
ระยะทางที่ดําเนิน ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
กอสราง
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

77

โครงการปรับปรุงยกระดับถนน
สายบานในอาว หมูที่ 4
โครงการยกระดับถนนซอยเขา
บานนายสวน หมูที่ 4
โครงการยกระดับถนนซอยเขา
บานนายทิม เจริญชัย หมูที่ 4
โครงการปรับปรุงถนนซอยบาน
นายสุนทร – นอกนา หมูที่ 4
โครงการปรับปรุงถนนซอยเขา
บานนางระเบียบ แสงแกว
หมูที่ 4
โครงการปรับปรุงขอบเหมือง
พระราชดําริจากนานายเยื้อง –
นานายคลอย (หมูที่ 5) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 4.00 ม.
ยาว 2,000 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 300 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 120 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 300 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 120 ม.

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 980 ม.

78
79
80
81

82
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2559
-

งบประมาณที่ผานมา
2560
2561
460,000

-

69,000

18,000

-

-

45,000

-

-

18,000

-

-

-

100,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง

กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

งบประมาณที่ผานมา
2560
100,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

83

โครงการปรับปรุงขอบเหมือง
พระราชดําริจากนานายคลอย –
นานายเยื้อง (หมูที่ 1) หมูที่ 5
โครงการปรับปรุงถนนจากบาน
นายถาวร – บานนายอวม
หมูที่ 5 (1)
โครงการปรับปรุงถนนบานนาย
แจง หมูที่ 5
โครงการปรับปรุงถนนบานตนงิ้ว
– หนําหยอม หมูที่ 5 (3)
โครงการปรับปรุงถนนนานายสุ
ชาติ – นานางอวยพร หมูที่ 5
(4)
โครงการปรับปรุงถนนนานายตั้ง
– นานายเอื้อม หมูที่ 5
โครงการปรับปรุงถนนซอยสุข
สวัสดิ์ หมูที่ 5 (2)

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 4.00 ม.
ยาว 980 ม.

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,500 ม.

-

345,000

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 2,000 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 2,000 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 300 ม.

-

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 600 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 180 ม.

84

85
86
87

88
89

38

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

-

460,000

-

460,000

45,000

-

-

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

-

138,000

-

-

-

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

42,000

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

2559
-

2561
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง
กองชาง

กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

งบประมาณที่ผานมา
2560
2561
230,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
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โครงการปรับปรุงถนนสายราช
ดําริจากบานนายถาวร –
นานายณรงค หมูที่ 5
โครงการปรับปรุงถนนซอยนาย
เติม – นายพิ้ม หมูที่ 5
โครงการปรับปรุงถนนเหมือง
พระราชดําริจากคอสะพาน –
บานนายเผียน หมูที่ 5 (5)
โครงการปรับปรุงสนามโรงเรียน
บานตนงิ้วเปนสนามกีฬา
สาธารณะ หมูที่ 5
โครงการยกระดับถนนสายบาน
ตนงิ้ว –ทวดลุง หมูที่ 5
โครงการปรับปรุงถนนสายบาน
ตนงิ้ว – หนําหยอม
หมูที่ 5 (3)

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,200 ม.

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 100 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,000 ม.

25,000

-

-

-

230,000

-

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

จํานวน 1 แหง

-

-

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 300 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 2,500 ม.

250,000
200,000

91
92

93

94
95

39

2559
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

200,000

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

-

-

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง
กองชาง

กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

96

โครงการปรับปรุงถนนขอบ
เหมืองพระราชดําริบางมะพราว
– นานายรุง หมูที่ 6
โครงการปรับปรุงถนนศรี
สมบูรณ – ที่นานายบวง
หมูที่ 6
โครงการปรับปรุงถนนสายบาง
มะพราว – ตนงิ้ว หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,500 ม.

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 500 ม.

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 2,800 ม.

โครงการปรับปรุงถนนสายนาย
สุชาติ – เหมืองพระราชดําริ
หมูที่ 6
100 โครงการปรับปรุงถนนสายนาย
สุชาติ – สวนนางสาวจิรา
หมูที่ 6
101 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน
นายเอื้อม – เหมืองพระราชดําริ
หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 800 ม.

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

97

98

99

2559
-

งบประมาณที่ผานมา
2560
2561
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทางที่ดําเนิน
กอสราง

-

-

ระยะทางที่ดําเนิน
กอสราง

280,000

-

ระยะทางที่ดําเนิน
กอสราง

-

184,000

-

ระยะทางที่ดําเนิน
กอสราง

กวาง 4.00 ม.
ยาว 800 ม.

-

-

200,000

ระยะทางที่ดําเนิน
กอสราง

กวาง 4.00 ม.
ยาว 800 ม.

184,000

-

-

ระยะทางที่ดําเนิน
กอสราง

40

80,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
– มา
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
– มา
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
– มา
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
– มา
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
– มา
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
– มา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

102 โครงการยกระดับถนนซอยศรี
สมบูรณ – สวนปาลมนายชูศักดิ์
หมูที่ 6
103 โครงการบุกเบิกถนนจากบาน
นายพริ้ม – นานายสถิต หมูที่ 6
104 โครงการยกระดับถนนซอยมะลิ
วัลย พรอมวางทอระบายน้ํา
หมูที่ 6
105 โครงการปรับปรุงถนนขอบ
เหมืองจากบานบางไมมูก –
บานดอนหลา หมูที่ 6
106 โครงการปรับปรุงเหมืองนายรุง
จากนานายถาวร – นานายนิคม
(ตอน 2) หมูที่ 6
107 โครงการบุกเบิกถนนริมคลอง
บานนายบุญริน – บานนายชลิต
หมูที่ 6

งบประมาณที่ผานมา
2560
3,000,000

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 4.00 ม.
ยาว 2,500 ม.

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 800 ม.

200,000

-

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 150 ม.

250,000

-

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,000 ม.

-

-

400,000

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,000 ม.

-

300,000

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,000 ม.

-

500,000

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

วัตถุประสงค
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2559
-

2561
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป –
มา
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป –
มา
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป –
มา
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป –
มา
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป –
มา
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป –
มา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

108 โครงการบุกเบิกถนนจากถนน
สายเมืองแกว – ที่นานายแลบ
หมูที่ 6
109 โครงการยกระดับถนนสายบาง
มะพราว – บานตนงิ้ว
หมูที่ 6 (1)
110 โครงการปรับปรุงถนนขอบ
เหมืองพระราชดําริปากทาง
นานายถาวร – นานายถาวรสุด
สาย พรอมวางทอ หมูที่ 6 (2)
111 ปรับปรุงถนนจากนานายเลื่อน –
ดอนหลา หมูที่ 6
112 โครงการปรับปรุงถนนสายริม
คลองใหมสุรินทรสายบานนาย
ชิต – บานนายมวด หมูที่ 7 (5)
113 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน
นายนิยม – สามแยกหัวเกาะ
หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 4.00 ม.
ยาว 500 ม.

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
250,000
-

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 3,500 ม.

3,500,000

-

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,200 ม.

300,000

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,000 ม.
กวาง 4.00 ม.
ยาว 700 ม.

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 2,400 ม.

วัตถุประสงค
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ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กรมสงเสริม/
อบจ.นครฯ

-

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

100,000

-

-

-

-

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

75,000

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

-

240,000

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

2561
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

114 โครงการปรับปรุงถนนสาย
บานนายนอม – บานนาย
ประสาท หมูที่ 7
115 โครงการปรับปรุงถนนสาย
บานนายสวง – หัวเกาะ
หมูที่ 7
116 โครงการปรับปรุงถนนจาก
สวนปาลมนายสุระภักดี –
นานายสุเทพ หมูที่ 7
117 โครงการบุกเบิกถนนเหมือง
พระราชดําริจากบานนาย
วิโรจน – รพ.สต.บานบางมูล
นาก หมูที่ 7

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
112,500
-

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 2,000 ม.

-

-

300,000

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,700 ม.

-

120,000

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,500 ม.

391,000

-

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง
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2561
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,000 ม.

วัตถุประสงค

ผลที่คาดวาจะไดรับ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

118 โครงการปรับปรุงถนนสาย
คอกหมู – บานนายฝาก
หมูที่ 7
119 โครงการปรับปรุงถนนสาย
หนองเคียน – ตําบลดอนตรอ
หมูที่ 7
120 โครงการปรับปรุงถนนสาย
สามแยกสระ – นานาย
ประโลม
หมูที่ 7
121 โครงการบุกเบิกถนนสายสาม
แยกนานายฉิ้ม – นานายเจริญ
หมูที่ 7
122 โครงการปรับปรุงถนนสาย
บานนายสะอาด หมูที่ 7

งบประมาณที่ผานมา
2560
120,000

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 4.00 ม.
ยาว 2,200 ม.

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,200 ม.

-

200,000

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 800 ม.

-

120,000

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,000 ม.

100,000

-

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 300 ม.

-

150,000

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

วัตถุประสงค
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2559
-

2561
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

123 โครงการบุกเบิกถนนสาย
เหมืองพระราชดําริ หมูที่ 7
ตําบลชะเมา – หมูที่ 7 ตําบล
เกาะทวด (4)
124 โครงการบุกเบิกถนนสายสี่
แยกนายเพื่อม – หนองควาย
ตาย หมูที่ 7
125 โครงการปรับปรุงถนนสายคอ
สะพานคลองใหมทานมุย หมู
ที่ 7 ตําบลชะเมา – หมูที่ 1
ตําบลเกาะทวด (2)
126 โครงการปรับปรุงถนนสาย
หนาอนามัยบางมูลนาก –
เกาะทวด หมูที่ 7 (1)

งบประมาณที่ผานมา
2560
2561
230,000

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 4.00 ม.
ยาว 5,000 ม.

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,000 ม.

-

100,000

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 2,000 ม.

200,000

-

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 2,700 ม.

400,000

-

-

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

กองชาง

วัตถุประสงค
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2559
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ในการสัญจรไป – มา
ผลที่คาดวาจะไดรับ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

127 โครงการปรับปรุงถนนสาย
บานนายเพื่อม – บานนาย
ฝาก หมูที่ 7 (3)
128 โครงการซอมแซมถนนภายใน
หมูบาน หมูที่ 1 – หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 4.00 ม.
ยาว 500 ม.

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 ม.
ยาว 3,000 ม.

วัตถุประสงค
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งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
60,000
-

-

-

2561
-

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
ในการสัญจรไป – มา

ระยะทางที่
ดําเนินกอสราง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2
การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สามารถสรางอาชีพและรายไดในพื้นที่เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1.2 การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐานใหครบถวนและครอบคลุม
ที่
1

2

3

4

5

โครงการ/กิจกรรม
งานสะพาน
โครงการกอสรางสะพาน คลอง
ใหมสุรินทร ม.3 เชื่อม ม.7 ถนน
ปากเนตร – ทางพูน
โครงการกอสรางสะพาน คสล.
ขามคลองซอยทารัก – บางรัก
ตําบลบางจาก หมูที่ 4
โครงการกอสรางศาลาริมน้าํ ใน
วัดไตรสุวรรณาราม (วัดปาก
เนตร) หมูที่ 4
โครงการกอสรางสะพาน คสล.
ขามคลองจากบานนางมะลิ บัว
ศรี – รร.บานตนงิ้ว หมูที่ 5
โครงการกอสรางสะพาน ม.7 ต.
ชะเมา–เชื่อม ม.11 ต.เชียรเขา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559

งบประมาณที่ผานมา
2560

เพื่อใหประชาชนไดใชสญ
ั จร กวาง 6.00 ม.
ไป – มา สะดวก รวดเร็ว
ยาว 8.00 ม.

-

-

เพื่อใหประชาชนไดใชสญ
ั จร กวาง 5.00 ม.
ไป – มา สะดวก รวดเร็ว
ยาว 12.00 ม.

-

1,375,000

เพื่อใหประชาชนไดใชสญ
ั จร กวาง 10.00 ม.
ไป – มา สะดวก รวดเร็ว
ยาว 15.00 ม.

-

1,000,000

เพื่อใหประชาชนไดใชสญ
ั จร กวาง 5.00 ม.
ไป – มา สะดวก รวดเร็ว
ยาว 8.00 ม.

1,200,000

-

เพื่อใหประชาชนไดใชสญ
ั จร กวาง 6.00 ม.
ไป – มา สะดวก รวดเร็ว
ยาว 8.00 ม.

-

-

47

2561
1,375,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผูสญ
ั จรไป - มา ประชาชนไดรับความสะดวก กรมสงเสริม/
ในการสัญจรไป – มา
อบจ.
นครศรีฯ
ผูสญ
ั จรไป - มา ประชาชนไดรับความสะดวก กรมสงเสริม/
ในการสัญจรไป – มา
อบจ.
นครศรีฯ
ผูสญ
ั จรไป - มา ประชาชนไดรับความสะดวก กรมสงเสริม/
ในการสัญจรไป – มา
อบจ.
นครศรีฯ
ผูสญ
ั จรไป - มา ประชาชนไดรับความสะดวก กรมสงเสริม/
ในการสัญจรไป – มา
อบจ.
นครศรีฯ
1,500,000 ผูสญ
ั จรไป - มา ประชาชนไดรับความสะดวก กรมสงเสริม/
ในการสัญจรไป – มา
อบจ.นครฯ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559

งบประมาณที่ผานมา
2560

2561

งานวางทอ
โครงการวางทอระบายน้ําถนน
สายเหมืองน้ํานายเชิญ – นาย
ริ่น หมูที่ 1
โครงการวางทอระบายน้ําซอย
เกาะแกสามัคคี หมูที่ 2

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว

จํานวน 1 จุด

-

50,000

-

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว

จํานวน 1 จุด

-

50,000

-

8

โครงการวางทอระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 2

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว

จํานวน 1 จุด

50,000

-

9

โครงการวางทอระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 2
โครงการวางทอระบายน้ํา
คสล. ปากคลองแผว หมูที่ 2

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว

จํานวน 1 จุด

50,000

จํานวน 1 จุด

-

6

7

10
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ตัวชี้วัด
(KPI)
ผูใชน้ําใน
การเกษตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความสะดวก
มากขึ้น

กองชาง

ผูใชน้ําใน
การเกษตร

ประชาชนไดรับความสะดวก
มากขึ้น

กองชาง

-

ผูใชน้ําใน
การเกษตร

ประชาชนไดรับความสะดวก
มากขึ้น

กองชาง

-

-

ประชาชนไดรับความสะดวก
มากขึ้น
ประชาชนไดรับความสะดวก
มากขึ้น

กองชาง

50,000

ผูใชน้ําใน
การเกษตร
ผูใชน้ําใน
การเกษตร

กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

11

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.
ปากคลองใหมวัดลาว หมูที่ 2
โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.
ปากคลองเกาะโพธิ์
หมูที่ 2
โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.
สะพานเกาะโพธิ์ หมูที่ 3
โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.
คลองใหมปากทอ
หมูที่ 3
โครงการวางทอ PVC ภายใน
หมูบาน หมูที่ 3
โครงการวางทอบล็อกเหลี่ยม
ขามเหมืองพระราชดําริ ตรง
บานนายพิทักษ หมูที่ 3

12

13
14

15
16

2559
50,000

งบประมาณที่ผานมา
2560
-

2561
-

จํานวน 1 จุด

50,000

-

-

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว

จํานวน 1 จุด

-

50,000

-

จํานวน 1 จุด

-

-

50,000

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว

จํานวน 4 จุด

-

-

150,000

จํานวน 1 จุด

-

-

200,000

วัตถุประสงค
เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 1 จุด
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ตัวชี้วัด
(KPI)
ผูใชน้ําใน
การเกษตร
ผูใชน้ําใน
การเกษตร

ประชาชนไดรับความสะดวก
มากขึ้น
ประชาชนไดรับความสะดวก
มากขึ้น

ผูใชน้ําใน
การเกษตร
ผูใชน้ําใน
การเกษตร

ประชาชนไดรับความสะดวก
มากขึ้น
ประชาชนไดรับความสะดวก
มากขึ้น

ผูใชน้ําใน
การเกษตร
ผูใชน้ําใน
การเกษตร

ประชาชนไดรับความสะดวก
มากขึ้น
ประชาชนไดรับความสะดวก
มากขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง
กองชาง

กองชาง
กองชาง

กองชาง
กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

17

โครงการวางทอสามแยกเกาะ
โพธิ์หนําปาหยวด หมูที่ 3
โครงการวางทอระบายน้ํา
คสล. จุดคอสะพาน 2 ฝง
เหมืองพระราชดําริ หมูที่ 4
โครงการวางทอระบายน้ํา
นานายเสนอซอยขาง รร.วัด
ปากเนตร หมูที่ 4
โครงการวางทอระบายน้ํา
คสล. ที่นานายพวน ชวยขุน
หมูที่ 5
โครงการวางทอระบายน้ํา
คสล. จากนานางเรื่อย –
นานางถนอม หมูที่ 5
โครงการวางทอระบายน้ํา
คสล. ระหวางนานายมณเฑียร
– นานายโสภณ จํานวน 12
ทอน หมูที่ 5

18

19

20

21

22

วัตถุประสงค
เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 1 จุด

2559
-

งบประมาณที่ผานมา
2560
2561
160,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผูใชน้ําใน
การเกษตร
ผูใชน้ําใน
การเกษตร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนไดรับความสะดวก
กองชาง
มากขึ้น
ประชาชนไดรับความสะดวก
กองชาง
มากขึ้น
ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวน 1 จุด

-

150,000

-

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว

จํานวน 1 จุด

-

-

150,000

ผูใชน้ําใน
การเกษตร

ประชาชนไดรับความสะดวก
มากขึ้น

กองชาง

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว

จํานวน 1 จุด

-

-

150,000

ผูใชน้ําใน
การเกษตร

ประชาชนไดรับความสะดวก
มากขึ้น

กองชาง

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว

จํานวน 1 จุด

200,000

-

-

ผูใชน้ําใน
การเกษตร

ประชาชนไดรับความสะดวก
มากขึ้น

กองชาง

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว

จํานวน 1 จุด

-

-

200,000

ผูใชน้ําใน
การเกษตร

ประชาชนไดรับความสะดวก
มากขึ้น

กองชาง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

23

โครงการวางทอ pvc ขาม
ถนนสายบานบางมะพราว
หมูที่ 6
โครงการวางทอ pvc ตาม
เหมืองสงน้ําภายในหมูบาน
หมูที่ 6
โครงการวางทอระบายน้ํา
คสล. ถนนสายนายนิยม –
หัวเกาะ หมูที่ 7
โครงการวางทอระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 1 –
หมูที่ 7
งานกอสรางประตูระบายน้ํา
โครงการกอสรางประตูระบาย
น้ํา หมูที่ 1 – หมูที่ 7

24

25

26

27

28

วัตถุประสงค
เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 12 จุด

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
96,000
-

2561
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผูใชน้ําใน
การเกษตร

ประชาชนไดรับความสะดวก
มากขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว

จํานวน 15 จุด

-

-

300,000

ผูใชน้ําใน
การเกษตร

ประชาชนไดรับความสะดวก
มากขึ้น

กองชาง

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว

จํานวน 1 จุด

60,000

-

-

ผูใชน้ําใน
การเกษตร

ประชาชนไดรับความสะดวก
มากขึ้น

กองชาง

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว

วางทอระบายน้ําตาม
ความจําเปน และความ
เหมาะสม

250,000

-

-

ผูใชน้ําใน
การเกษตร

ประชาชนไดรับความสะดวก
มากขึ้น

กองชาง

ผูใชน้ําใน
การเกษตร

ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค กรมสงสเริม/
และการเกษตร
อบจ.นครฯ

เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําใน
การทําการเกษตร ไดสะดวก
และครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
โครงการกอสรางประตูระบาย เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําใน
น้ําเหมืองอําไพ และเหมือง
การทําการเกษตร ไดสะดวก
พระราชดําริ หมูที่ 1
และครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น

กอสรางประตูระบายน้ํา
ตามความจําเปน และ
ความเหมาะสม
จํานวน 2 จุด

1,500,000
.
-

-

600,000
ผูใชน้ําใน
การเกษตร

51

ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค
และการเกษตร

อบจ.
นครศรีฯ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่
29

30

31

32

33

34

โครงการ/กิจกรรม
โครงการกอสรางฝายน้ําลน
หมูที่ 2
โครงการกอสรางประตูระบาย
น้ําปากคลองเกาะโพธิ์ หมูที่ 2
โครงการกอสรางประตูระบาย
น้ําปากคลองแผว หมูที่ 2
โครงการกอสรางประตูระบาย
น้ําเหมืองพระราชดําริ บาน
นายเอิบ หมูที่ 4
โครงการกอสรางประตูระบาย
น้ําคลองบานตนงิ้ว หมูที่ 5
โครงการกอสรางประตูระบาย
น้ําคลองบานบางมะพราว
บานนางอนงค หมูที่ 6

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําใน
การทําการเกษตร ไดสะดวก
และครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําใน
การทําการเกษตร ไดสะดวก
และครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําใน
การทําการเกษตร ไดสะดวก
และครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําใน
การทําการเกษตร ไดสะดวก
และครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําใน
การทําการเกษตร ไดสะดวก
และครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําใน
การทําการเกษตร ไดสะดวก
และครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 1 จุด

2559
-

งบประมาณที่ผานมา
2560
2561
1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผูใชน้ําใน
การเกษตร

จํานวน 1 จุด

10,000,000

-

ผูใชน้ําใน
การเกษตร

จํานวน 1 จุด

-

5,000,000

ผูใชน้ําใน
การเกษตร

จํานวน 1 จุด

-

-

5,000,000
ผูใชน้ําใน
การเกษตร

จํานวน 1 จุด

350,000

-

ผูใชน้ําใน
การเกษตร

จํานวน 1 จุด

-

350,000

ผูใชน้ําใน
การเกษตร
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค
และการเกษตร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค
และการเกษตร

กองชาง

ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค
และการเกษตร

กองชาง

ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค
และการเกษตร

กองชาง

ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค
และการเกษตร

กองชาง

ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค
และการเกษตร

กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่
35

36

37

38

39

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 5 จุด

โครงการกอสรางประตูระบาย เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําใน
น้ํา หมูที่ 7
การทําการเกษตร ไดสะดวก
และครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
โครงการผลิตน้ําดื่ม หมูที่ 4
เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํา
จํานวน 1 แหง
สะอาดในการอุปโภค
บริโภค
งานไฟฟา / งานถนน
โครงการขยายเขตไฟฟา
เพื่อใหประชาชนไดมีไฟสอง ขยายเขตไฟฟาตาม
หมูที่ 1 – หมูที่ 7
สวางเวลากลางคืน
ความจําเปนและความ
เหมาะสม
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําใน ติดตั้งเครื่องสูบน้ําตาม
ไฟฟา หมูที่ 1 – หมูที่ 7
การทําการเกษตร ไดสะดวก ความจําเปนและความ
และครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น เหมาะสม
โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ลดความเสีย่ งการเกิด
จํานวน 6 จุด
ตามแยก (สุนทร, เพียน, แบบ, อุบัติเหตุในพื้นที่
ประชวน, พลภักดิ,์ วัดโดน
หมูที่ 3
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2559
-

งบประมาณที่ผานมา
2560
2561
5,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผูใชน้ําใน
การเกษตร

-

-

300,000
ผูใชน้ําใน
การเกษตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค
และการเกษตร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบจ.
นครศรีฯ

ประชาชนมีน้ําในการบริโภค
อุปโภค ที่เพียงพอ

กองชาง

300,000

-

-

จํานวนการเกิด
อุบัติเหตุ

ประชาชนมีไฟฟาใช

กองชาง

-

400,000

-

ประชาชนผูใช
น้ําในการเกษตร

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อ
การเกษตร

กองชาง

30,000

-

-

ประชาชนผูใช
น้ําในการเกษตร

ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง
ในเวลากลางคืน

กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

40

โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อ
การเกษตรจากบานนายพล
ภักดิ์ – สุดเหมืองมิยาซาวา
หมูที่ 3
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
ไฟฟาพรอมโรงเรือน หมูที่ 7
(5)
โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
ตามแยกตางๆ และจุดเสี่ยง
ภายในตําบลชะเมา
หมูที่ 1 – หมูที่ 7
โครงการติดตั้งไฟกระพริบ
หมูที่ 1 – หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟา
เพื่อการเกษตร

41

42

43

44

โครงการติดตั้งอุปกรณจราจร
หมูที่ 1 – หมูที่ 7

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 1 จุด

2561
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผูใชน้ําใน
การเกษตร

ประชาชนมีไฟฟาใชเพื่อ
การเกษตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

-

3,000,000

-

ผูใชน้ําใน
การเกษตร

ประชาชนมีไฟฟาใชใน
การเกษตร

อบจ./
ชลประทาน

500,000

-

-

ลดจํานวนการ
เกิดอุบัติเหตุ

ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง
ในตอนกลางคืน

อบจ.
นครศรีฯ

ติดตั้งไฟกระพริบ ตาม
แบบที่ ทต.กําหนด

-

100,000

-

ลดจํานวนการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองชาง

ติดตั้งอุปกรณจํานวน
จราจร จํานวน 10
จุด

80,000

-

-

ลดจํานวนการ
เกิดอุบัติเหตุ

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําใน จํานวน 1 จุด
การทําการเกษตร ไดสะดวก
และครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
เพื่อใหประชาชนไดรับความ ติดตั้งตามความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
เหมาะสม
ทรัพยสิน
เพื่อใหประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
เพื่อใหประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน
และลดการเกิดอุบัตเิ หตุ

2559
-

งบประมาณที่ผานมา
2560
100,000

54

กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม
งานเจาะบอบาดาล
โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 1 – หมูที่ 7
งานวางทอ / ระบบประปา
โครงการขยายวางทอเมน
ประปาเขาซอยทุกซอย (ทอ
PE) หมูที่ 1 (1)
โครงการกอสรางประปา
พรอมอุปกรณ หมูที่ 1

48

โครงการกอสรางประปา
พรอมอุปกรณ หมูที่ 2

49

50

45

46

47

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559

งบประมาณที่ผานมา
2560

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-

500,000

-

ความลึกของบอ ประชาชนมีน้ําที่สะอาดใช
บาดาล

250,000

-

-

ประชาชนมีน้ําสะอาดในการ กอสรางระบบประปาผิว
อุปโภค บริโภค
ดินขนาดใหญตามแบ

-

-

2,600,000

ประชาชนมีน้ําสะอาดในการ กอสรางระบบประปาผิว
อุปโภค บริโภค
ดินขนาดใหญตามแบ

-

-

5,000,000

โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา ประชาชนมีน้ําสะอาดในการ เปลี่ยนทอเมนประปา
(ทอ PE) หมูที่ 2
อุปโภค บริโภค
ระยะทาง 2,000 ม.

-

370,000

-

โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา ประชาชนมีน้ําสะอาดในการ เปลี่ยนทอเมนประปา
(ทอ PE) หมูที่ 3
อุปโภค บริโภค
ระยะทาง 3,000 ม.

470,000

-

-

ความยาวในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค
วางทอระบบ
ที่สะอาด
ประปา
ผูใชน้ํา
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค
ที่สะอาด
ผูใชน้ํา
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค
ที่สะอาด
ผูใชน้ํา
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค
ที่สะอาด
ผูใชน้ํา
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค
ที่สะอาด

ประชาชนมีน้ําสะอาดในการ หมูที่ 1 – หมูที่ 7
อุปโภค บริโภค
ประชาชนมีน้ําสะอาดในการ ซอยหมูที่ 1 ทุกซอย
อุปโภค บริโภค

55

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กรม
ทรัพยากรน้ํา

กองชาง

กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถิ่น
กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถิ่น
กองชาง

กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการขยายเขตประปาจาก ประชาชนมีน้ําสะอาดในการ ขยายเขตประปา
หมูที่ 2 จากบานนายเล็ก บุญ อุปโภค บริโภค
ระยะทาง 3,000 ม.
นายก – วัดโดน หมูที่ 3
โครงการกอสรางประปา
ประชาชนมีน้ําสะอาดในการ กอสรางระบบประปาผิว
พรอมอุปกรณ หมูที่ 4
อุปโภค บริโภค
ดินขนาดใหญตามแบ

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
300,000
-

-

53

โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา ประชาชนมีน้ําสะอาดในการ เปลี่ยนทอเมนประปา
(ทอ PE) หมูที่ 4
อุปโภค บริโภค
ภายในหมูบาน หมูที่ 4

54

โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา ประชาชนมีน้ําสะอาดในการ ขยายทอเมนประปา
(ทอ PE) หมูที่ 5
อุปโภค บริโภค
ระยะทาง 3,000 ม.

55

โครงการขยายทอเมนประปา
(PE) จากบานนายปรีชา
อินทระ – บานนายประทีป
หมูที่ 6

ที่
51

52

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ประชาชนมีน้ําสะอาดในการ ขยายทอเมนประปา
อุปโภค บริโภค
ระยะทาง 1,800 ม.

56

2561
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผูใชน้ํา

-

2,600,000

ผูใชน้ํา

370,000

-

-

ผูใชน้ํา

470,000

-

-

ผูใชน้ํา

-

-

1,200,000

ผูใชน้ํา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค
ที่สะอาด
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค
ที่สะอาด
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค
ที่สะอาด
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค
ที่สะอาด
ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค บริโภค ที่สะอาด

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถิ่น
กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถิ่น
กองชาง

กองชาง

กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่
56
57

58
59

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา ประชาชนมีน้ําสะอาดในการ เปลี่ยนทอเมนประปา
(ทอ PE) หมูที่ 7
อุปโภค บริโภค
ภายในหมูบาน หมูที่ 7
โครงการขยายเขตประปา หมู ประชาชนมีน้ําสะอาดในการ ขยายเขตประปา
ที่ 7
อุปโภค บริโภค
ภายในหมูบาน หมูที่ 7
โครงการ/กิจกรรม

โครงการผลิตน้ําดื่ม หมูที่ 1 –
หมูที่ 7
โครงการกอสรางถังเก็บน้ํา
หมูที่ 1 – หมูที่ 7

วัตถุประสงค

ประชาชนมีน้ําสะอาดในการ จํานวน 7 แหง
อุปโภค บริโภค
ประชาชนมีน้ําสะอาดในการ กอสรางถังเก็บน้ําพรอม
อุปโภค บริโภค
ระบบกรองน้ํา

57

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
370,000
-

2561
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผูใชน้ํา

-

150,000

-

ผูใชน้ํา

-

-

1,000,000

ผูใชน้ํา

1,000,000

-

-

ผูใชน้ํา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค บริโภค ที่สะอาด
ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค บริโภค ที่สะอาด
ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค บริโภค ที่สะอาด
ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภค บริโภค ที่สะอาด

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง
กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถิ่น
อบจ.
นครศรีฯ
อบจ.
นครศรีฯ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5
การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาเพื่อสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2.1 การสงเสริมการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม)
โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน
โครงการจัดกิจกรรมแขงขัน
วิชาการ

2
3

4
5

วัตถุประสงค

เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหาร
เพิ่มขึ้น
เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหาร
เพิ่มขึ้น
เพื่อใหเด็กมีความ
กระตือรือรนในการใฝควา
หาความรู
โครงการสงเสริมการพัฒนา
เพื่อสงเสริมการศึกษาและ
ความรูนักเรียนในตําบลชะเมา พัฒนาทักษะความรู
โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรู
เพื่อใหเด็กนักเรียน และ
ตลอดชีวิต
ประชาชนไดมีชองทาง
การศึกษาเรียนรูและพัฒนา
ตนเอง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรียนในพื้นที่ตําบล
ชะเมา
โรงเรียนในพื้นที่ตําบล
ชะเมา
จัดกิจกรรมทักษะทาง
วิชาการปละ 1 ครั้ง

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
2561
300,000
300,000
300,000

จัดคายวิชาการปละ 1
ครั้ง
จํานวน 1 แหง

58

500,000

500,000

500,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

-

30,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
นักเรียน
โรงเรียนในพื้นที่
นักเรียน
โรงเรียนในพื้นที่
นักเรียน
โรงเรียนในพื้นที่

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เด็กวัยเรียนไดรับสารอาหาร
เหมาะสมกับวัย
เด็กวัยเรียนไดรับสารอาหาร
เหมาะสมกับวัย
เด็กมีความกระตือรือรนใน
การใฝควา หาความรู

นักเรียน
เด็กมีความกระตือรือรนใน
โรงเรียนในพื้นที่ การใฝควา หาความรู
เด็ก ผูปกครอง นักเรียน และประชาชนใน
ประชาชน
ชุมชนไดมีแหลงศึกษาเรียนรู
ใกลบาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

6

โครงการสงเสริมการศึกษา
นอกระบบ (กศน.)

7

โครงการอุดหนุนงบประมาณ
เปนคาพาหนะในการเดินทาง
ของนักเรียนโรงเรียนในเขต
พื้นที่ตําบลชะเมา
โครงการรถรับ – สง นักเรียน

8
9

โครงการสงเสริมการเรียนรู
ICT แกเด็ก

10

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู
รร.วัดชมพูประดิษฐ

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการศึกษา
สําหรับผูพลาดโอกาสทาง
การศึกษาระดับประถม,
ม.ตน , ม.ปลาย
เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ในดานคาใชจายในการ
เดินทาง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เยาวชน และบุคคล
ทั่วไป

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
2561
15,000
15,000
15,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
เยาวชน และ
บุคคลทั่วไป

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนที่พลาดโอกาสทาง
การศึกษาไดรับการศึกษา
อยางทั่วถึง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่
ตําบลชะเมา

20,000

20,000

20,000

นักเรียนใน
นักเรียนสามารถเดินทางเขา
โรงเรียนในพื้นที่
รวมกิจกรรมได

สํานักปลัด

เพื่อใหนักเรียนมีรถรับ – สง นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่
เดินทางที่ปลอดภัย
ตําบลชะเมา
เพื่อใหเด็กนักเรียนมีทักษะ
จํานวน 30 คน
ในการใชคอมพิวเตอรสืบคน
ขอมูลดวยตนเอง
เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา
จํานวน 1 ครั้ง
เรียนรูจ ากประสบการณตรง
รูจักพัฒนาตนเอง

100,000

100,000

100,000

สํานักปลัด

-

-

30,000

นักเรียนใน
นักเรียนมีรถรับ – สง
โรงเรียนในพื้นที่ เดินทางที่ปลอดภัย
นักเรียน
เด็กมีคอมพิวเตอรใชอยาง
ทั่วถึง

-

20,000

-
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นักเรียน

โรงเรียนสะอาด รมรื่น
ปลอดภัย

สํานักปลัด

โรงเรียน/ทต.

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

11

โครงการจัดกิจกรรมอยูคาย
พักแรมลูกเสือ/เนตรนารี

12

อบรมคุณธรรม จริยธรรม
รร.วัดชมพูประดิษฐ
โครงการจัดกิจกรรมในวัน
สําคัญ
โครงการตนกลาวิชาการ

13
14

15

โครงการเตรียมความพรอม
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน
กํานัน ผญบ. พนักงาน
เทศบาล ขาราชการ ลูกจาง
สท. อสม. เขาสูประชาคม
อาเซียน

วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียน และเยาวชน
สามารถอยูรวมกับผูอื่นได
และหางไกลยาเสพติด
เพื่อใหนักเรียนมีจติ สํานึกใน
หลักคุณธรรม และจริยธรรม
เพื่อใหนักเรียน ผูปกครอง
ไดรวมกิจกรรมรวมกัน
เพื่อสงเสริมความรูทาง
วิชาการใหกับเด็กและ
เยาวชน
เพื่อสงเสริมความรูทางดาน
ภาษาและการใหบริการ
ประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 1 ครั้ง

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
2561
20,000
20,000
20,000

นักเรียน 150 คน
ปละ 1 ครั้ง
จํานวน 240 คน

15,000

15,000

15,000

20,000

20,000

20,000

ปละ 1 ครั้ง

20,000

30,000

30,000

ปละ 1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

60

ตัวชี้วัด
(KPI)
นักเรียน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

นักเรียน และเยาวชน
สามารถอยูรวมกับผูอื่นได
และหางไกลยาเสพติด
นักเรียน และครู นักเรียนมีจติ สํานึกในหลัก
คุณธรรม และจริยธรรม
นักเรียน และ ครู นักเรียน ผูปกครอง
เยาวชน
ชุมชน รวมปฏิบัติกิจกรรม
นักเรียน และ นักเรียน และเยาวชน ไดรับ
เยาวชน
ความรูทางวิชาการเพิ่มเติม
จากที่ศึกษา
นักเรียน
ไดเตรียมความพรอมในการ
นักศึกษา
เขาสูประชาคมอาเซียน
เยาวชน กํานัน
ผญบ.
พนักงาน
ขาราชการ
ลูกจาง
ผูบริหาร สท.
สท. และ อสม.

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียน/ทต.

สํานักปลัด
โรงเรียน/ทต.
โรงเรียน/ทต.

โรงเรียน/ทต.

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5
การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาเพื่อสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2.2 การสงเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมีปญญาทองถิ่น
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการประเพณีทองถิ่น
เพื่อใหนักเรียน เยาวชน
หมูที่ 3
ประชาชนทั่วไปรวม
- กิจกรรมการใหทานไฟ
ประเพณีทองถิ่น
หมูบาน ณ ที่วิดบางมูลนาก
- กิจกรรมทําบุญ วันขึ้นปใหม
- กิจกรรม 12 สิงหามหา
ราชินี และ 5 ธันวามหาราช
- กิจกรรมบรรพชาภาคฤดู
รอนสามเณร
- กิจกรรมวันลอยกระทง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
แตละกิจกรรม
ปละ 1 ครั้ง
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งบประมาณที่ผา นมา
2559
2560
2561
15,000
15,000
15,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
นักเรียน
เยาวชน
ประชาชนทั่วไป

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดรจู ักประเพณีทองถิ่น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2

โครงการจัดประเพณีทองถิ่น
หมูที่ 4
- กิจกรรมการใหทานไฟ
- กิจกรรมลอยกระทง
- กิจกรรมลากพระ
- กิจกรรมวันเขาพรรษา
โครงการประเพณีทองถิ่น หมู
ที่ 7
- กิจกรรมการใหทานไฟ
หมูบาน ณ ที่วัดบางมูลนาก
- กิจกรรมทําบุญ วันขึ้นปใหม
- กิจกรรม 12 สิงหามหา
ราชินี และ 5 ธันวามหาราช
- กิจกรรมบรรพชาภาคฤดู
รอนสามเณร
- กิจกรรมวันลอยกระทง

3

วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียน เยาวชน
ประชาชนทั่วไปรวม
ประเพณีทองถิ่น

เพื่อใหนักเรียน เยาวชน
ประชาชนทั่วไปรวม
ประเพณีทองถิ่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
แตละกิจกรรม
ปละ 1 ครั้ง

แตละกิจกรรม
ปละ 1 ครั้ง
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งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
15,000
15,000

15,000

15,000

2561
15,000

15,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
นักเรียน เยาวชน
ประชาชนทั่วไป

นักเรียน เยาวชน
ประชาชนทั่วไป

ไดรจู ักประเพณีทองถิ่น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ไดรจู ักประเพณีทองถิ่น

สํานักปลัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

โครงการจัดงานประเพณีวัน
สําคัญ วันสงกรานต รดน้ําดํา
หัวผูสูงอายุ
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม
แหหมรับงานเทศกาลเดือนสิบ

5

6

7

8

วัตถุประสงค

เพื่อสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมของชาติ และ
ทองถิ่น
เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมของ
จังหวัด และประเพณี
ทองถิ่น
อุดหนุนโครงการจัดงาน
เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมของ
ประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้น
จังหวัด และประเพณี
ธาตุ
ทองถิ่น
โครงการสนับสนุนประเพณี
เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมของ
ลอยกระทง
จังหวัด และประเพณี
ทองถิ่น
โครงการ จัดงานเฉลิมฉลอง
เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
และทองเที่ยวเมืองปากพนัง ประเพณีใหเปนเอกลักษณ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ประจําอําเภอปากพนัง
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี เจริญพระชนมายุ 5
รอบ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปละ 1 ครั้ง

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
2561
200,000
200,000
200,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอปากพนัง

12,000

12,000

12,000

นักเรียน เยาวชน
ประชาชนทั่วไป

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอปากพนัง

12,000

12,000

12,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอปากพนัง

12,000

12,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอปากพนัง

20,000

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)
ผูสูงอายุ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนไดรวมประเพณี
ทองถิ่น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

นักเรียน เยาวชน
ประชาชนทั่วไป

ประชาชนไดรวมประเพณี
ทองถิ่น และเปน
วัฒนธรรมของจังหวัด
ประชาชนไดรวมประเพณี
ทองถิ่น

12,000

นักเรียน เยาวชน
ประชาชนทั่วไป

ประชาชนไดรวมเทศกาล
ประเพณีทองถิ่น

สํานักปลัด

-

นักเรียน เยาวชน
ประชาชนทั่วไป

ประชาชนรวมใจกันสืบ
ทอดวัฒนธรรมของชาติ
และทองถิ่น

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

9

โครงการสนับสนุนประเพณี
ชักพระ

10

บูรณะซอมแซมโบราณสถาน
โบราณวัตถุ

11

12

วัตถุประสงค
เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม
ประจําภาคใต และ
ประเพณีทองถิ่น
เพื่อใหโบราณสถานมีสภาพ
ดี ธํารงไวใหคนรุนหลังได
สักการบูชา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศกาลประเพณีชักพระ

บูรณะซอมแซม
โบราณสถาน
โบราณวัตถุภายในตําบล
ชะเมา
จัดงานวันสําคัญทางพุทธ
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและ
จัดกิจกรรมวันสําคัญ
ศาสนาวันสําคัญของชาติ งาน ประเพณีอันดีงามใหดํารงคง ทางศาสนา วันสําคัญ
ประเพณีวัฒนธรรมตางๆ
อยูสืบตอไปและมีจิตใจ
ของชาติและงาน
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม
ตางๆ
โครงการจัดงานพระราชพิธีวัน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี
อุดหนุนที่ทําการ
เฉลิมพระชนมพรรษา
และเทิดทูนถึงสถาบัน
ปกครองอําเภอปากพนัง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระมหากษัตริย
5 ธันวามหาราช
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งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
2561
30,000
30,000
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
นักเรียน เยาวชน
ประชาชนทั่วไป

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม
ประจําภาคใต และ
ประเพณีทองถิ่น
เพื่อใหโบราณสถานมี
สภาพดี ธํารงไวใหคนรุน
หลังไดสักการบูชา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

-

50,000

-

สถานที่

50,000

50,000

50,000

นักเรียน เยาวชน
ประชาชนทั่วไป

วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามไดดาํ รงอยู

สํานักปลัด

5,000

5,000

5,000

นักเรียน เยาวชน
ประชาชนทั่วไป

แสดงถึงความจงรักภักดี
และเทิดทูนถึงสถาบัน
พระมหากษัตริย

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่
13

14

15

16

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการจัดงานพระราชพิธีวัน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี
อุดหนุนที่ทําการ
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ และเทิดทูนถึงสถาบัน
ปกครองอําเภอปากพนัง
พระนางเจาฯ
พระมหากษัตริย
พระบรมราชินีนาถ 12สิงหา
มหาราชินี
โครงการจัดงานรัฐพิธีถวาย
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี
อุดหนุนที่ทําการ
บังคมพระบรมรูป
และเทิดทูนถึงสถาบัน
ปกครองอําเภอปากพนัง
พระบาทสมเด็จพระ
พระมหากษัตริย
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว 23
ตุลามหาราช (พระปย
มหาราชเจา)
โครงการภูมิปญญาชาวบาน
เพื่อสืบสานภูมิปญ
 ญา
เกิดความสามัคคีในกลุม
หมูที่ 1 – หมูที่ 7
ชาวบาน
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป
โครงการบวชเณรภาคฤดูรอน เพื่อใหเด็ก และเยาวชนใช
ปละ 1 ครั้ง
หมูที่ 1 – หมูที่ 7
เวลาปดภาคเรียนใหเปน
ประโยชน
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
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2559
5,000

งบประมาณที่ผานมา
2560
5,000

2561
5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
นักเรียน เยาวชน
ประชาชนทั่วไป

ผลที่คาดวาจะไดรับ
แสดงถึงความจงรักภักดี
และเทิดทูนถึงสถาบัน
พระมหากษัตริย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

3,000

3,000

3,000

นักเรียน เยาวชน
ประชาชนทั่วไป

แสดงถึงความจงรักภักดี
และเทิดทูนถึงสถาบัน
พระมหากษัตริย

สํานักปลัด

50,000

-

-

นักเรียน เยาวชน
ประชาชนทั่วไป

มีความสามัคคี ใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน

สํานักปลัด

50,000

50,000

50,000

นักเรียน และ
เยาวชน

มีความสามัคคี ใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน

โรงเรียน/ทต.

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5
การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาเพื่อสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2.3 การสงเสริมการกีฬา และนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการจัดซื้อสนับสนุน
เครื่องเลนสนามเด็กเลน

เพื่อใหเด็กไดพัฒนาการดาน
อารมณ และสติปญญา

2

โครงการกีฬาตานยาเสพติด
- กิจกรรมกีฬาสี
- กิจกรรมกีฬารวมกับ
หนวยงานอื่น
โครงการอุดหนุนกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ
โครงการกอสรางสนามกีฬา
บาสเก็ตบอลโรงเรียนวัดชมพู
ประดิษฐ หมูที่ 1

เพื่อใหนักเรียน เยาวชน มี
สุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ มีน้ําใจนักกีฬา รู
แพ รูชนะ
เพื่อใหเปนเยาวชนที่ดีของ
ชาติตอไป
เพื่อเยาวชนและชุมชนได
ออกกําลังกาย ใชเวลาวางให
เปนประโยชน

3
4

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรียนภายในพื้นที่
ตําบลชะเมา

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
2561
90,000
90,000
90,000

จํานวน 145 คน

50,000

-

-

จํานวน 145 คน

25,000

25,000

25,000

จํานวน 300 คน

-

-

350,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)
เด็กวัยเรียน

นักเรียน
เยาวชน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
เด็กกอนวัยเรียน เด็กอนุบาล สํานักปลัด
เด็กปฐมวัย ไดมีพัฒนาการ
ที่ดีขึ้น
นักเรียน และเยาวชน เขา โรงเรียน/ทต.
รวมกิจกรรมการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด
ผลที่คาดวาจะไดรับ

นักเรียน และ นักเรียน และเยาวชนไดเขา โรงเรียน/ทต.
เยาวชน
รวมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
นักเรียน
ไดออกกําลังกาย ใชเวลาวาง โรงเรียน/ทต.
นักศึกษา
ใหเปนประโยชน
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

5

โครงการรถจักรยานเพื่อ
นักเรียนโรงเรียนวัดชมพู
ประดิษฐ
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ
โครงการจัดกิจกรรมการ
แขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด
ของตําบลชะเมา

เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพ
สมบูรณ แข็งแรง ออกกําลัง
กายสม่ําเสมอ
เพื่อใหเด็ก นักเรียน เยาวชน
ไดเขารวมกิจกรรม
เพื่อใหนักเรียน เยาวชน
ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพที่
แข็งแรง สมบูรณ หางไกลยา
เสพติด ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน เกิดความสามัคคี
เพื่อใหนักเรียน เยาวชน
ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพที่
แข็งแรง สมบูรณ หางไกลยา
เสพติด ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน เกิดความสามัคคี
เพื่อใหนักเรียน เยาวชน
ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพที่
แข็งแรง สมบูรณ หางไกลยา
เสพติด ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน เกิดความสามัคคี

6
7

8

โครงการอุดหนุนการแขงขัน
กีฬากลุมเครือขายที่ 30/กีฬา
อําเภอปากพนัง

9

โครงการกอสรางศูนยกีฬา
ประจําหมูบาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 15 คัน

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
2561
10,000
10,000
10,000

จํานวน 500 คน

150,000

150,000

150,000

จัดแขงขันกีฬาตานยา
เสพติด ปละ 1 ครั้ง

200,000

200,000

200,000

จํานวน 1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

จํานวน 1 แหง

-

-

500,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)
นักเรียน
เยาวชน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพ
สมบูรณ แข็งแรง ออกกําลัง
กายสม่ําเสมอ
นักเรียน
นักเรียน เยาวชน เขารวม
เยาวชน
กิจกรรม
นักเรียน
นักเรียน เยาวชน ประชาชน
นักศึกษา
ทั่วไป มีสุขภาพที่แข็งแรง
เยาวชน และ สมบูรณ หางไกลยาเสพติด
ประชาชนทั่วไป ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
เกิดความสามัคคี
นักเรียน
นักเรียน เยาวชน ประชาชน
นักศึกษา
ทั่วไป มีสุขภาพที่แข็งแรง
เยาวชน และ สมบูรณ หางไกลยาเสพติด
ประชาชนทั่วไป ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
เกิดความสามัคคี
นักเรียน
นักเรียน เยาวชน ประชาชน
นักศึกษา
ทั่วไป มีสุขภาพที่แข็งแรง
เยาวชน และ สมบูรณ หางไกลยาเสพติด
ประชาชนทั่วไป ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
เกิดความสามัคคี

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

อบจ.
นครศรีฯ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่
10

11

12

โครงการ/กิจกรรม
โครงการกอสรางศูนยกีฬา
ประจําตําบล

วัตถุประสงค

เพื่อใหนักเรียน เยาวชน
ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพที่
แข็งแรง สมบูรณ หางไกลยา
เสพติด ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน เกิดความสามัคคี
โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา
เพื่อใหนักเรียน เยาวชน
ใหกับหมูบาน หมูที่ 1- หมูที่ 7 ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพที่
แข็งแรง สมบูรณ หางไกลยา
เสพติด ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน เกิดความสามัคคี
โครงการกอสรางสนาม
เพื่อใหนักเรียน เยาวชน
ฟุตบอล ประจําหมูบาน
ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพที่
แข็งแรง สมบูรณ หางไกลยา
เสพติด ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน เกิดความสามัคคี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 1 แหง

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
3,000,000

2561
-

หมูที่ 1 – หมูที่ 7

50,000

50,000

50,000

จํานวน 2 แหง

-

300,000

-
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หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(KPI)
นักเรียน นักศึกษา นักเรียน เยาวชน ประชาชน
อบจ.
เยาวชน และ ทัว่ ไป มีสุขภาพที่แข็งแรง
นครศรีฯ
ประชาชนทั่วไป สมบูรณ หางไกลยาเสพติด
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
เกิดความสามัคคี
นักเรียน นักศึกษา นักเรียน เยาวชน ประชาชน สํานักปลัด
เยาวชน และ ทั่วไป มีสุขภาพที่แข็งแรง
ประชาชนทั่วไป สมบูรณ หางไกลยาเสพติด
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
เกิดความสามัคคี
นักเรียน นักศึกษา นักเรียน เยาวชน ประชาชน สํานักปลัด
เยาวชน และ ทั่วไป มีสุขภาพที่แข็งแรง
ประชาชนทั่วไป สมบูรณ หางไกลยาเสพติด
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
เกิดความสามัคคี

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5
การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาเพื่อสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2.4 การสงเสริมสุขภาพ และการสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1

โครงการสงเสริมสุขภาพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต หมูที่ 1
– หมูที่ 7

เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพจิตดี

2

โครงการโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพนักเรียน

3

โครงการสงเสริมการตรวจ
สุขภาพประจําป

เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพ
สมบูรณ แข็งแรง ออกกําลัง
กายสม่ําเสมอ
เพื่อใหประชาชนไดทราบถึง
สุขภาพของตนเอง และ
หาทางเยียวยารักษาอยาง
ถูกตอง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียน และผูปกครอง

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
2561
25,000
25,000
25,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
นักเรียน และ
ผูปกครอง

จํานวน 140 คน

20,000

20,000

20,000

นักเรียน และ
เยาวชน

ปละ 1 ครั้ง

-

50,000

-

ประชาชน
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ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

นักเรียนและผูปกครองได
ออกกําลังกายสม่ําเสมอ มี
ความรูในการดูแลรักษา
สุขภาพ ไมมีภาวะเสี่ยง ไมมี
โรคเรื้อรัง
ครู นักเรียน ผูปกครอง
โรงเรียน/ทต.
ชุมชน รวมปฏิบัติกิจกรรม
ประชาชนไดทราบถึง
สุขภาพของตนเอง และ
หาทางเยียวยารักษาอยาง
ถูกตอง

สํานักปลัด/
อนามัย

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

4

โครงการจายเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลชะเมา
โครงการอบรมรมกลุม อสม.
และทัศนศึกษาดูงาน

เพื่อสรางโอกาสทางสุขภาพ
ใหแกประชาชนในทองถิ่น

5

6

7
8

โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)
โครงการรณรงคปองกันโรค
เลปโตสไปโรซิส (ฉี่หนู)
โครงการปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา

เพื่อเพิ่มพูนความรูความ
เขาใจให อสม. และนํา
ความรูที่ไดรับมาปรับใหเปน
ประโยชนในการปฏิบัติงาน
ดานสาธารณะสุข
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของ อสม. ในการ
ใหบริการกับประชาชน
เพื่อปองกันการแพรระบาด
ของโรค
เพื่อใหประชาชนสามารถ
ปองกันภัยจากโรคพิษสุนัข
บา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จายเงินสมทบ
หลักประกันสุขภาพ ทต.
ชะเมา
จํานวน 1 ครั้ง

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
2561
70,000
70,000
70,000

-

150,000,

-

ทัศนดูงาน อบรมการ
ฟนฟู และตรวจเยี่ยม
ผูสูงอายุ
จัดกิจกรรม และอบรม
จํานวน 1 ครั้ง
ฉีดวัคซีนปองกันโรค

40,000

40,000

40,000

-

200,000

-

20,000

20,000

20,000
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ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
ประชาชนมี ประชาชนมีสุขภาพ
สุขภาพที่สมบูณ พลานามัยทีส่ มบูรณแข็งแรง
อสม.

อสม.ในพื้นที่

ไดรับความรู และนํามาปรับ
ใชใหเกิดประโยชนกับพื้นที่
รับผิดชอบของตนเอง

ประชาชนไดรับการบริการ
และตรวจเยีย่ ม จาก อสม.
ที่ดีและเพิม่ ขึ้น
อสม. และ
ประชาชนสามารถปองกัน
ประชาชนทั่วไป ไมใหเปนโรคได
ประชาชนทั่วไป ประชาชนสามารถปองกัน
ภัยจากโรคพิษสุนัขบา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

9

โครงการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก

เพื่อใหประชาชนสามารถ
ปองกันภัยจากโรคได

10

โครงการจัดซื้อเครื่องพน
หมอกควัน
โครงการรณรงคลูกน้ํายุงลาย

เพื่อใหประชาชนปราศจาก
โรคติดตอ
เพื่อใหประชาชนปราศจาก
โรคติดตอ

11

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จางพนหมอกควัน
- จัดซื้อทรายอะเบท
- จัดซื้อน้ํายาเคมีตางๆ
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 4 ครั้ง
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งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
2561
50,000
50,000
50,000

-

-

60,000

20,000

-

-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
ประชาชนทั่วไป ประชาชนสามารถปองกัน
ภัยจากโรคไขเลือดออกได

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ประชาชนทั่วไป ประชาชนสามารถปองกัน
ภัยจากโรคไขเลือดออกได
ประชาชนทั่วไป ประชาชนสามารถปองกัน
ภัยจากโรคไขเลือดออกได

สํานักปลัด
สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่
12

โครงการ/กิจกรรม
โครงการใหบริการงาน
การแพทยฉุกเฉิน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.เพื่อใหบริการชวยเหลือ
ดําเนินการโครงการ
ผูไดรับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ ใหบริการงานการแพทย
หรือเจ็บปวยฉุกเฉิน ณ จุด
ฉุกเฉิน
เกิดเหตุ และสงตอไปรักษา
ที่โรงพยาบาลที่ใกลทสี่ ุดโดย
ใหบริการในพื้นที่เขต ทต.
ชะเมา และพื้นที่ใกลเคียง
2.เพื่อใหประชาชนที่ไดรับ
บาดเจ็บหรือปวยฉุกเฉิน
ไดรับการชวยเหลืออยาง
รวดเร็วปลอดภัย ถูกตอง
ตามมาตรฐาน ลดความ
รุนแรงของการบาดเจ็บและ
อาการปวยที่อาจสงผลถึง
ชีวิต
วัตถุประสงค
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2559
-

งบประมาณที่ผานมา
2560
300,000

2561
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผูไดรับบาดเจ็บ
และอุบัตเิ หตุ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.สามารถใหบริการและ
ชวยเหลือผูไ ดรับบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวย
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และ
สงตอไปรักษาทีโ่ รงพยาบาล
ที่ใกลที่สุดไดอยางทั่วถึงและ
ทันทวงที่
2.ลดอัตราการบาดเจ็ดและ
สูญเสียชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่
3.ประชาชนไดรับบริการ
การแพทยฉุกเฉินที่ได
มาตรฐาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

13

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต
(ผูสูงอายุ, คนพิการ, ความดัน,
เบาหวาน)
คาใชจายในการดําเนินการ
ตามโครงการสงเสริมกิจกรรม
ดานสาธารณะสุข
โครงการรณรงคคัดกรอง
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน

เพื่อใหประชาชนปราศจาก
โรคติดตอทุกชนิดและมี
คุณภาพที่ดีขึ้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของ อสม. ในการ
ใหบริการประชาชน
เพื่อคัดกรองผูปวยดวยโรค
ความดันโลหิตสูงลุเบาหวาน
ในชุมชน

โครงการฝกอบรมตรวจ
สารพิษในรางกาย

เพื่อใหประชาชนปราศจาก
โรคติดตอและมีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดี
เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพจิตทีด่ ี หางไกลยา
เสพติด

14

15

16

17

โครงการอุดหนุนกลุมออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในพื้นที่
หมูที่ 1 – หมูที่ 7

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
10,000
-

2561
-

จํานวน 1 ครั้ง

20,000

-

-

ประชาชน และอสม.

-

25,000
.

-

แกนนํา อสม.

-

-

20,000

จํานวน 2 กลุม
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-

-

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผูสูงอายุ คน
พิการ
ประชาชนทั่วไป
อสม.

ผูปวย
โรคเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูง
ประชาชนทั่วไป

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนไดรับขอมูลดาน
สุขภาพของตนเอง พรอม
แนวทางแกไข
ประชาชนมีคุณภาพชิวิตที่ดี
ขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สามารถคัดกรองผูป วย
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง

สํานักปลัด

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

ทต.ชะเมา/

ประชาชนทั่วไป ประชาชน และเยาวชนเลน
กีฬามากขึ้น ใชเวลาวางให
เปนประโยชน

ศูนยการเรียนรู
บานบางเนียน

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

18

โครงการกอสรางสถานที่ออก
กําลังกายพรอมอุปกรณกีฬา
และเครื่องเลนเด็กประจํา
ตําบล

19

คาใชจายการดําเนินการตาม
โครงการสงเสริมกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย หมูที่ 6

20

โครงการอบรมนวดแผนไทย

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 1 แหง

เพื่อใหนักเรียน เยาวชน
ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพที่
แข็งแรง สมบูรณ หางไกลยา
เสพติด ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน เกิดความสามัคคี
เพื่อใหนักเรียน เยาวชน
จํานวน 1 แหง
ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพที่
แข็งแรง สมบูรณ หางไกลยา
เสพติด ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน เกิดความสามัคคี
เพื่อสืบทอดประเพณี
-แกนนําผูปกครอง
วัฒนธรรมของจังหวัด และ -ผูดูแลผูส ูงอายุและคน
ทองถิ่น
พิการ
-อาสาสมัครดูแลผูพิการ
จํานวน 30 คน
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2559
-

งบประมาณที่ผานมา
2560
2561
800,000

-

-

20,000

-

50,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
นักเรียน
นักศึกษา
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

ผลที่คาดวาจะไดรับ

นักเรียน เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป มีสุขภาพที่แข็งแรง
สมบูรณ หางไกลยาเสพติด
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
เกิดความสามัคคี
นักเรียน
นักเรียน เยาวชน ประชาชน
นักศึกษา
ทั่วไป มีสุขภาพที่แข็งแรง
เยาวชน และ สมบูรณ หางไกลยาเสพติด
ประชาชนทั่วไป ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
เกิดความสามัคคี
แกนนํา ผูดูแล วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ผูสูงอายุ ผู ไดดํารงอยู ประชาชนมี
พิการ อสม. จิตใจเสื่อมใสในศรัทธาใน
ดูแลผูพิการ พุทธศาสนา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5
การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาเพื่อสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2.5 สงเสริมคุณภาพชีวิตใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูดอยโอกาส ผูประสบสาธารณภัย และผูปวยเอดส
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการกอสรางศูนยพัฒนา
เด็กเล็กกอนวัยเรียน
โครงการสงเคราะหผูปวยโรค
เอดสและครอบครัว

2

3

4

วัตถุประสงค

เพื่อใหเด็กกอนวัยเรียนมี
การพัฒนาการที่เหมาะสม
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรค
เอดสและครอบครัวในดาน
ตาง ๆ
โครงการฝกอบรม
เพื่อศึกษา หาความรูและ
คณะกรรมการพัฒนากลุม สตรี ประสบการณในการทํางาน
หมูบาน ตําบลชะเมา
โครงการสงเสริมดูแลสุขภาพ เพื่อใหประชาชนไดทราบถึง
ผูสูงอายุใหมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี สุขภาพของตนเอง และ
หาทางรักษาใหถูกตอง

งบประมาณที่ผานมา
2560
2561
1,500,000

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 1 แหง

2559
-

จํานวน 7 หมูบาน

70,000

70,000

70,000

ประชาชนหมูที่ 1- หมูที่
7

-

100,000

-

- ตรวจสุขภาพผูสูงอายุ
- จัดตั้งชมรมผูสูงอายุ
- สนับสนุนกิจกรรม
ตางๆ ของผูสูงอายุ

-

60,000

-

75

ตัวชี้วัด
(KPI)
เด็กกอนวัยเรียน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เด็กกอนวัยเรียนมีการ
พัฒนาการที่เหมาะสม
ผูปวยเอดสและ ผูปวยเอดสและครอบครัว
ครอบครัว
สามารถอยูรวมกันไดอยางมี
ความสุข
กลุมสตรี
กลุมสตรีสามารถนําความรู
มาใชใหเกิดประโยชนได
อยางมีประสิทธิภาพ
ผูสูงอายุ
ประชาชนไดรับขอมูลดาน
สุขภาพของตนเอง พรอม
แนวทางแกไข

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
และอนามัย
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

5

โครงการสรางบานเอื้ออาทร
แกผูยากจนในตําบลชะเมา
สงเสริมการเปนอยูของ
ผูดอยโอกาสและคนชรา
โครงการเยี่ยมบานผูปวยเรื้อรัง
และแมหลังคลอด

เพื่อใหประชาชนมีบานอยู
อาศัย
เพื่อใหประชาชนมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น
เพื่อใหประชาชนปราศจาก
โรคติดตอทุกชนิดและมี
คุณภาพที่ดีขึ้น
เพื่อใหเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน
เพื่อใหประชาชน และ
เยาวชน ไดมีความรูเ กี่ยวกับ
โทษและอันตรายของยาเสพ
ติด

6
7

8

โครงการสรางแกนนําเยาวชน
ตานยาเสพติดในตําบลชะเมา

9

โครงการอบรมใหความรูเรื่อง
ยาเสพติด

งบประมาณที่ผานมา
2560
2561
20,000

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 2 หลัง

2559
-

จํานวน 1 ครั้ง

-

-

50,000

จํานวน 4 ครั้ง

20,000

-

-

จัดกิจกรรมจํานวน 1
ครั้ง

15,000

-

-

ปละ 1 ครั้ง

20,000

20,000

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนไมมี
บาน
ผูดอยโอกาส
และคนชรา
แมหลังคลอด
และผูป วยเรื้อรัง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ประชาชนมีชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้น
ประชาชนมีชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้น
แมหลังคลอด และผูปวย
เรื้อรังมีกําลังใจ และปองกัน
การติดเชื้อโรค
เยาวชน และ
เยาวชน และประชาชน
ประชาชนทั่วไป
ทั่วไปใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน
เยาวชน และ
เยาวชน และประชาชน
ประชาชนทั่วไป
มีความรูเ รื่องโทษ และ
อันตรายจากยาเสพติด

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

10

โครงการเยี่ยมผูปวยชราใน
หมูบาน
โครงการสงเสริมสุขภาพบุคคล
3 วัย
โครงการอบรมบําบัดฟนฟูผู
เสพ/ผูตดิ ยาเสพติด หรือกลุม
เสี่ยงที่สมัครใจหรือกึ่งสมัครใจ
เขารับการอบรมบําบัดรักษา
โครงการฟนฟูและพัฒนาการ
ของเด็กพิการ
โครงการจัดกิจกรรมให
คําแนะนําหญิงมีครรภ และ
หลังคลอดในการดูแลสุขภาพ
ของแมและเด็ก
คาใชจายในการดําเนินการ
ตามโครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุอยางยั่งยืน หมูที 6

เพื่อใหผูสูงอายุมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี
เพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางาน

11
12

13
14

15

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปละ 12 ครั้ง

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
10,000
10,000

2561
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผูสูงอายุ

จํานวน 1 ครั้ง

10,000

10,000

-

เพื่อใหประชาชน เยาวชน
ปราศจากยาเสพติด

จํานวน 1 ครั้ง

175,000

175,000

175,000

เพื่อฟนฟูและพัฒนาการของ
เด็กพิการ
เพื่อใหประชาชนในเขต
ตําบลไดมคี วามรูความเขาใจ
ในสุขภาพของตนเอง

จํานวน 12 ครั้ง

100,000

100,000

100,000

เด็กพิการ

จํานวน 1 ครั้ง

20,000

-

-

หญิงมีครรภ
และหญิงหลัง
คลอด

เพื่อใหประชาชนและ
ผูสูงอายุไดมีกิจกรรมดาน
สุขภาพและจิตใจ

จํานวน 12 ครั้ง

20,000

-

-

ผูสูงอายุ
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เด็ก เยาวชน
ผูสูงอายุ
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูสูงอายุ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด

ปราศจากผูเสพและผูตดิ ยา
เสพติด หรือกลุม เสีย่ งลดลง

สํานักปลัด

เด็กพิการใหรับการ
พัฒนาการที่ดีขึ้น
หญิงมีครรภ และหญิงหลัง
คลอด ไดรับความรูและ
คําแนะนําในการดูแล
สุขภาพ
ผูสูงอายุมสี ุขภาพที่แข็งแรง

สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

16

โครงการกอสรางอาคารศูนย
ฟนฟูและพัฒนาเด็กพิการ
เทศบาลตําบลชะเมา
โครงการปรับปรุง
สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย
ใหกับผูพิการ
โครงการจัดตั้งศูนยสุขภาพ
ผูสูงอายุ
โครงการจัดตั้งกลุม อาชีพพลัง
สตรี
โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ
ใหกับศูนยฟนฟูและพัฒนาเด็ก
พิการตําบลชะเมา

เพื่อใหเด็กพิการในพื้นที่
และตําบลใกลเคียงไดฟนฟู
พัฒนาการ
เพื่อปรับสภาพแวดลอมที่อยู
อาศัยใหเหมาะสมกับความ
พิการ
เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การออกกําลังของผูสูงอายุ
เพื่อสงเสริมอาชีพของกลุม
สตรี
เพื่อพัฒนาการดําเนินงาน
ของศูนยฟนฟูและพัฒนา
เด็กพิการตําบลชะเมา

โครงการทัศนศึกษาดูงานของ
ชมรมผูส ูงอายุตําบลชะเมา

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานชองชมรม

17

18
19
20

21

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 1 หลัง

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
1,550,000
-

2561
-

1 ราย/ป

20,000

20,000

20,000

จํานวน 1 แหง

-

-

100,000

จํานวน 2 กลุม

-

30,000

30,000

วัสดุ ครุภณ
ั ฑ

50,000

-

-

จํานวน 1 ครั้ง/ป

50,000

50,000

50,000
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ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
เด็กพิการ และ เด็กพิการในพื้นที่ และตําบล
ผูดูแลเด็กพิการ ใกลเคียงไดฟนฟูพัฒนาการ
ผูพิการ

ผูพิการสามารถดํารง
ชีวิตประจําวันอยูไ ดดวย
ตนเอง
ผูสูงอายุ
ผูสูงอายุไดออกกําลังกายที่
เหมาะสมกับวัย
กลุมสตรี
กลุมสตรีไดรวมกลุม เพื่อ
ประกอบอาชีพเสริม
เจาหนาที่
เจาหนาที่ศูนยฟนฟูและ
ผูปกครอง และ พัฒนาเด็กพิการ มีความ
ผูพิการ
สะดวก รวดเร็ว ในการ
ปฏิบัติงาน
ชมรมผูส ูงอายุ ชมรมผูส ูงอายุไดรับความรู
เพื่อนามาเปนแนวทางใน
การพัฒนาชมรม

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักเลขา
พระราชวังฯ
สํานักปลัด/
พมจ.นศ.
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5
การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาเพื่อสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2.6 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมูที่ 1 – หมูที่ 7

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
2561
300,000
300,000
300,000

หมูที่ 1 – หมูที่ 7

500,000

500,000

500,000

15,000

-

-

1

โครงการสนับสนุนการแกไข
ปญหาภัยแลง

เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน

2

โครงการสนับสนุนการแกไข
ปญหาอุทกภัย

เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน

3

โครงการปราบปราม เฝา
ระวังปญหายาเสพติดและ
รักษาความสงบเรียบรอย
ภายในหมูบาน/ชุมชน อําเภอ
ปากพนัง

เพื่อเปนการปองกันและ
อุดหนุนที่ทําการ
ปราบปรามผูคา/ผูติดยาเสพ ปกครองอําเภอปากพนัง
ติดใหหมดไปจากหมูบาน/ ศพส.อําเภอปากพนัง
ชุมชน
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ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนผู
ไดรับความ
เดือดรอน
ประชาชนผู
ไดรับความ
เดือดรอน
นักเรียน
นักศึกษา
เยาวชน
ประชาชนทั่วไป

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ใหกับประชาชนในพื้นที่
ตําบลชะเมา
เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ใหกับประชาชนในพื้นที่
ตําบลชะเมา
ผูคา ผูเสพ ผูตดิ ลดลง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

โครงการฝกอบรม ทบทวน
อปพร.

5

โครงการจัดซื้อถังดับเพลิง

6

โครงการชวยเหลือเกษตรกร
ผูประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
ดานพืชเกษตร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อบรมสมาชิก อปพร.
และประชาชนผูสนใจ

เพื่อเตรียมความพรอมใน
พื้นที่สามารถดําเนินการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยได
เพื่อใหชุมชนมีเครื่องมือใน จํานวน 20 ถัง
การดับเพลิงเมื่อเกิดไฟไหม
เพื่อชวยเหลือเกษตรกร
จํานวน 7 หมูบาน
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งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
100,000
-

2561
-

40,000

-

-

-

200,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
สมาชิก อปพร.

หมูบานและ
ชุมชน
ประชาชนผู
ไดรับความ
เดือดรอน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ใหกับประชาชนในพื้นที่
ตําบลชะเมาได
หมูบานและชุมชนมี
เครื่องมือในการปองกัน
เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด/
สภต.
เกาะทวด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4
การสรางความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเขมแข็ง
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 3.1 การสงเสริมอาชีพ และพัฒนารายได
ที่
1

2

3

4

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดซื้อเมล็ดพันธุขาว

โครงการสงเสริมเมล็ดพันธุ
เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ขาวคุณภาพ หมูที่ 1- หมูที่ 7 ใหกับเกษตรกรจัดซื้อเมล็ด
พันธุขาว
โครงการสงเสริมการปลูกผัก เพื่อสงเสริมใหมีการปลูกพืช หมูที่ 1 – หมูที่ 7
อินทร หมูที่ 1- หมูที่ 7
เศรษฐกิจ และเปนการเพิ่ม
รายไดใหกับเกษตรกร
โครงการสงเสริมการปลูกฝก เพื่อสงเสริมใหมีการปลูกพืช หมูท ี่ 1 – หมูที่ 7
ทอง หมูที่ 1- หมูที่ 7
เศรษฐกิจ และเปนการเพิ่ม
รายไดใหกับเกษตรกร
โครงการสงเสริมการทํานา
เพื่อสงเสริมใหมีการปลูกพืช หมูท ี่ 1 – หมูที่ 7
หมูที่ 1 – หมูที่ 7
เศรษฐกิจ และเปนการเพิ่ม
รายไดใหกับเกษตรกร
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งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
2561
100,000
100,000
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
เกษตรกรทํานา
ขาว หมูที่ 1

100,000

100,000

100,000

เกษตรกร

20,000

20,000

20,000

เกษตรกร

20,000

20,000

20,000

เกษตรกร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกษตรกรมีพันธุขาวไวปลูก
และมีปยุ ไวสําหรับทํานา
เกษตรกรมีผักปลอดสารพิษ
ไวรับประทานและเหลือไว
ขายเพิ่มรายได
เกษตรกรปลูกฝกทอง
มีรายไดเพิม่ จากการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรมีผลผลิตที่เพิม่ ขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการสงเสริมแปลงสาธิต
ทํานา หมูที่ 1 – หมูที่ 7

6

โครงการสงเสริมอาชีพกลุม
แมบานในการผลิตแชมพูและ
น้ํายาลางจาน หมูที่ 1
โครงการสงเสริมอาชีพกลุม
เลี้ยงปลา หมูที่ 1 – หมูที่ 7
โครงการสนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชน บานอาวเคียน หมูที่ 7

7
8

9
10

โครงการสงเสริมภาค
การเกษตร หมูที่ 1 – หมูที่ 7
โครงการสงเสริมอาชีพการ
เพาะเห็ด หมูที่ 1 – หมูที่ 7

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อสงเสริมใหมีการปลูกพืช หมูที่ 1 – หมูที่ 7
เศรษฐกิจ และเปนการเพิ่ม
รายไดใหกับเกษตรกร
เพื่อลดรายจาย และเพิ่ม
แมบาน หมูที่ 1
รายไดใหกับกลุม แมบาน
วัตถุประสงค

เพื่อลดรายจาย และเพิ่ม
รายไดใหกับกลุม เลีย้ งปลา
เพื่อใหประชาชนผูสนใจ
รับประทานขาวที่มี
ประโยชนและมีคณ
ุ ภาพ
เพื่อลดรายจาย และเพิ่ม
รายได
เพื่อลดรายจาย และเพิ่ม
รายได

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
2561
20,000
20,000
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
เกษตรกร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกษตรกรมีผลผลิตที่เพิม่ ขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

35,000

35,000

35,000

กลุมแมบาน

สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย
เพิ่มรายได

สํานักปลัด

กลุมเลี้ยงปลาหมูที่ 1 –
หมูที่ 7
วิสาหกิจชุมชนบานอาว
เคียน หมูที่ 7

20,000

20,000

20,000

กลุมผูเ ลี้ยงปลา

สํานักปลัด

50,000

-

-

กลุมเกษตรกร หมูที่ 1
– หมูที่ 7
หมูที่ 1 – หมูที่ 7

-

50,000

-

กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนบานอาว
เคียน
เกษตรกร

สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย
เพิ่มรายได
สงเสริมกลุม ใหมีความ
เขมแข็ง

สํานักปลัด

-

-

150,000

เกษตรกร

สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย
เพิ่มรายได
สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย
เพิ่มรายได
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สํานักปลัด

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

11

โครงการสงเสริมการเลีย้ งปลา
เปด ไก เพื่อไวบริโภค หมูที่
1 - หมูที่ 7
โครงการสงเสริมการเลีย้ งโค
พื้นเมือง หมูที่ 1- หมูที่ 7
โครงการสงเสริมกลุมผูปลูก
ดอกดาวเรือง

12
13

14

15

16

วัตถุประสงค
เพื่อลดรายจาย และเพิ่ม
รายได

เพื่อลดรายจาย และเพิ่ม
รายได
เพื่อสงเสริมอาชีพ และเพิม่
รายไดใหกับเกษตรกรใน
ยามวางจากการทํานา
โครงการสงเสริมสนับสนุน
เพื่อลดรายจาย และเพิ่ม
กลุมอาชีพทํากลวยฉาบ หมูที่ รายไดใหกับกลุม ทํากลวย
1 – หมูที่ 7
ฉาบ
โครงการสงเสริมการจัดตั้ง
เพื่อสงเสริมอาชีพ และเพิ่ม
รานคาชุมชน หมูที่ 1 – หมูที่ รายได
7
โครงการสงเสริมสนับสนุน
เพื่อสงเสริมอาชีพ และเพิ่ม
กลุมทําเครื่องแกง หมูที่ 6
รายได

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมูที่ 1 – หมูที่ 7

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
2561
50,000
50,000
50,000

หมูที่ 1 – หมูที่ 7

10,000

10,000

10,000

หมูที่ 1 – หมูที่ 7

10,000

10,000

10,000

หมูที่ 1 – หมูที่ 7

10,000
.

10,000

จํานวน 1 กลุม

-

จํานวน 1 กลุม

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)
เกษตรกร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย
เพิ่มรายได

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย
เพิ่มรายได
สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย
เพิ่มรายได

สํานักปลัด

10,000

เกษตรกรผูเลี้ยง
โคพื้นเมือง
กลุมเกษตรกรผู
ปลูกดอก
ดาวเรือง
กลุมผูเ ลี้ยงปลา

สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย
เพิ่มรายได

สํานักปลัด

50,000

-

ประชาชน

สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย
เพิ่มรายได

สํานักปลัด

50,000

-

กลุมทํา
เครื่องแกง

สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย
เพิ่มรายได

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

17

โครงการรณรงคใหใช
ผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร
โครงการสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนปลูกผักสวนครัวไว
รับประทาน เหลือเก็บไวขาย
เพิ่มรายได
โครงการสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนปลูกสมุนไพร
รับประทานเพื่อปองกันโรค

เพื่อสงเสริมอาชีพ และเพิ่ม
รายได
เพื่อใหประชาชนมีผักปลอด
สารพิษรับประทานภายใน
ครัวเรือน

โครงการจัดซื้อเครื่องคัดแยก
สิ่งเจือปนใหกับกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตขาวอินทรีย
บานอาวเคียน หมูที่ 7

เพื่อลดรายจาย และเพิ่ม
รายไดใหกับกลุม

18

19

20

เพื่อลดความเสีย่ งในการเกิด
โรค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 1 กลุม

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
2561
10,000
10,000
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชน

จํานวน 40 ครัวเรือน

10,000

10,000

10,000

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี

จํานวน 40 ครัวเรือน

10,000

10,000

10,000

หมูที่ 7

500,000

-

-

ประชาชนมี
ความเสีย่ งใน
การเกิดโรค
นอยลง
กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตขาว
อินทรีย บาน
อาวเคียน
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย
เพิ่มรายได
ประชาชนรับประทานผักที่
ปลอดสารพิษ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด

ประชาชนไมมโี รค

สํานักปลัด

สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย
เพิ่มรายได

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

2559
-

เพื่อสงเสริมอาชีพ และเพิ่ม
รายได

จํานวน 1 กลุม

-

-

เพื่อสงเสริมอาชีพ และเพิ่ม
รายได

จํานวน 1 กลุม

350,000

-

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

21

โครงการจัดซื้อเครื่องกําจัดตัว
มอด ใหกับกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตขาวอินทรีย
บานอาวเคียน หมูที่ 7
โครงการกอสรางอาคารเก็บ
เมล็ดพันธขาว ใหกับกลุม
วิสาหกิจชุมชนผลิตขาว
อินทรีย บานอาวเคียน หมูที่ 7
โครงการจัดซื้อเครื่องอบขาว
ใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิต
ขาวอินทรีย บานอาวเคียน
หมูที่ 7

เพื่อสงเสริมอาชีพ และเพิ่ม
รายได

22

23

งบประมาณที่ผานมา
2560
100,000

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 1 กลุม

ที่
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ตัวชี้วัด
(KPI)
2561
กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตขาว
อินทรีย บาน
อาวเคียน
1,500,000 กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตขาว
อินทรีย บาน
อาวเคียน
กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตขาว
อินทรีย บาน
อาวเคียน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย
เพิ่มรายได

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย
เพิ่มรายได

สํานักปลัด

สงเสริมอาชีพ ลดรายจาย
เพิ่มรายได

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4
การสรางความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเขมแข็ง
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 3.2 การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
งานขุดลอก
โครงการขุดลอกคลองและ
เหมืองพระราชดําริ หมูที่ 1 –
หมูที่ 7

2

โครงการขุดลอกคลองสาย
ทวดลุง – บานตนงิ้ว หมูที่ 1

3

โครงการขุดลอกเหมืองน้ํา
พระราชดําริสายบานนาย
มณฑล หลอนุย หมูที่ 2

วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอน และประชาชนได
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร
ไดอยางทั่วถึง
เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอน และประชาชนได
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร
ไดอยางทั่วถึง
เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอน และประชาชนได
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร
ไดอยางทั่วถึง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1,000,000

-

-

ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ
ขุดลอก
อุปโภค บริโภค และการเกษตร ที่
เพียงพอในชวงฤดูแลง

อบจ.
นครศรีฯ

กวาง 6.00 ม.
ลึก 2.00 ม.
ยาว 2,500 ม.

-

200,000

-

ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ
ขุดลอก
อุปโภค บริโภค และการเกษตร ที่
เพียงพอในชวงฤดูแลง

กองชาง

กวาง 6.00 ม.
ลึก 2.00 ม.
ยาว 1,500 ม.

150,000

-

-

ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ
ขุดลอก
อุปโภค บริโภค และการเกษตร ที่
เพียงพอในชวงฤดูแลง

กองชาง

หมูที่ 1 – หมูที่ 7

86

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

โครงการขุดลอกคูน้ําริม
ถนนลาดยางสายปากเนตร –
ทางพูน พรอมฝงทอระบายน้ํา
หมูที่ 2
โครงการขุดลอกเหมืองมิยาซา
วา – บานหัวปา หมูที่ 2

5

6

7

วัตถุประสงค

เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอน และประชาชนได
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร
ไดอยางทั่วถึง
เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอน และประชาชนได
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร
ไดอยางทั่วถึง
โครงการขุดลอกเหมืองสาย
เพื่อแกไขปญหาความ
หนําปรีชา – บานนายชวน
เดือดรอน และประชาชนได
หมูที่ 3
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร
ไดอยางทั่วถึง
โครงการขุดลอกคลองเกาะ
เพื่อแกไขปญหาความ
โพธิ์ – เหมืองราชดําริ หมูที่ 3 เดือดรอน และประชาชนได
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร
ไดอยางทั่วถึง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 4 จุด

2559
-

งบประมาณที่ผานมา
2560
2561
100,000

กวาง 3.00 ม.
ลึก 1.50 ม.
ยาว 700 ม.

70,000

-

-

กวาง 3.00 ม.
ลึก 1.50 ม.
ยาว 2,000 ม.

85,000

-

-

กวาง 3.00 ม.
ลึก 1.50 ม.
ยาว 2,000 ม.

-

-

85,000
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ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ
ขุดลอก
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ที่เพียงพอในชวง
ฤดูแลง
ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ
ขุดลอก
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ที่เพียงพอในชวง
ฤดูแลง
ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ
ขุดลอก
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ที่เพียงพอในชวง
ฤดูแลง
ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการ
ขุดลอก
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ที่เพียงพอในชวง
ฤดูแลง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่
8

9

10

11

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการขุดลอกเหมืองจาก
เพื่อแกไขปญหาความ
กวาง 6.00 ม.
ถนนบานนายสุธรรม ขอนแกว เดือดรอน และประชาชนได ลึก 2.00 ม.
หมูที่ 3
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร ยาว 2,000 ม.
ไดอยางทั่วถึง
โครงการขุดลอกเหมืองบานลุง เพื่อแกไขปญหาความ
กวาง 3.00 ม.
ชี – คลองใหม หมูที่ 3
เดือดรอน และประชาชนได ลึก 1.50 ม.
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร ยาว 2,500 ม.
ไดอยางทั่วถึง
โครงการขุดลอกเหมืองสาย
เพื่อแกไขปญหาความ
กวาง 3.00 ม.
หนํานายปรีชา หมูที่ 3
เดือดรอน และประชาชนได ลึก 1.50 ม.
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร ยาว 1,000 ม.
ไดอยางทั่วถึง
โครงการขุดลอกเหมืองสาย
เพื่อแกไขปญหาความ
กวาง 3.00 ม.
พัฒนาการขางโรงเรียนวัดปาก เดือดรอน และประชาชนได ลึก 1.50 ม.
เนตร หมูที่ 4 (3)
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร ยาว 1,200 ม.
ไดอยางทั่วถึง
โครงการ/กิจกรรม
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2559
-

งบประมาณที่ผานมา
2560
80,000

2561
-

100,000

-

-

-

60,000

-

-

-

120,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
ขุดลอก
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ที่เพียงพอในชวง
ฤดูแลง
ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
ขุดลอก
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ที่เพียงพอในชวง
ฤดูแลง
ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
ขุดลอก
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ที่เพียงพอในชวง
ฤดูแลง
ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
ขุดลอก
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ที่เพียงพอในชวง
ฤดูแลง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่
12

13

14

15

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการขุดลอกคลองสาย
เพื่อแกไขปญหาความ
กวาง 4.00 ม.
บานในอาว หมูที่ 4
เดือดรอน และประชาชนได ลึก 2.00 ม.
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร ยาว 700 ม.
ไดอยางทั่วถึง
โครงการขุดลอกคลองสาย
เพื่อแกไขปญหาความ
กวาง 4.00 ม.
บานทารัก หมูที่ 4
เดือดรอน และประชาชนได ลึก 2.00 ม.
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร ยาว 300 ม.
ไดอยางทั่วถึง
โครงการขุดลอกคลองหยอม เพื่อแกไขปญหาความ
กวาง 4.00 ม.
ตาศรีรัก – ที่นานายจรวย
เดือดรอน และประชาชนได ลึก 2.00 ม.
หมูที่ 5
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร ยาว 1,000 ม.
ไดอยางทั่วถึง
โครงการขุดลอกคลองบานตน เพื่อแกไขปญหาความ
กวาง 4.00 ม.
งิ้ว จากบานนายวิโรจน –
เดือดรอน และประชาชนได ลึก 2.50 ม.
คลองบานบางมะพราว
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร ยาว 2,000 ม.
หมูที่ 5
ไดอยางทั่วถึง
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
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2559
-

งบประมาณที่ผานมา
2560
60,000

2561
-

40,000

-

-

-

50,000

-

-

-

300,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
ขุดลอก
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ที่เพียงพอในชวง
ฤดูแลง
ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
ขุดลอก
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ที่เพียงพอในชวง
ฤดูแลง
ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
ขุดลอก
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ที่เพียงพอในชวง
ฤดูแลง
ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
ขุดลอก
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ที่เพียงพอในชวง
ฤดูแลง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่
16

17

18

19

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการขุดลอกคลองจาก
เพื่อแกไขปญหาความ
กวาง 6.00 ม.
บานนายจรินทร – เหมือง
เดือดรอน และประชาชนได ลึก 1.00 ม.
พระราชดําริ หมูที่ 6
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร ยาว 700 ม.
ไดอยางทั่วถึง
โครงการขุดลอกคลองสายนาย เพื่อแกไขปญหาความ
กวาง 4.00 ม.
เอื้อม – เหมืองนายเลื่อน หมู เดือดรอน และประชาชนได ลึก 2.00 ม.
ที่ 6
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร ยาว 800 ม.
ไดอยางทั่วถึง
โครงการขุดลอกเหมืองจากนา เพื่อแกไขปญหาความ
กวาง 6.00 ม.
นายถาวร – นานายถาวรสุด เดือดรอน และประชาชนได ลึก 3.00 ม.
สาย หมูที่ 6
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร ยาว 1,200 ม.
ไดอยางทั่วถึง
โครงการขุดลอกวัชพืช จาก
เพื่อแกไขปญหาความ
กวาง 6.00 ม.
เหมืองพระราชดําริ หมูที่ 6 – เดือดรอน และประชาชนได ลึก 2.00 ม.
เหมืองสายไกลปนเที่ยง
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร ยาว 1,000 ม.
หมูที่ 1
ไดอยางทั่วถึง
โครงการ/กิจกรรม
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2559
-

งบประมาณที่ผานมา
2560
2561
260,000

-

160,000

-

-

-

300,000

60,000

-

-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
ขุดลอก
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ที่เพียงพอในชวง
ฤดูแลง
ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
ขุดลอก
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ที่เพียงพอในชวง
ฤดูแลง
ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
ขุดลอก
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ที่เพียงพอในชวง
ฤดูแลง
ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
ขุดลอก
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ที่เพียงพอในชวง
ฤดูแลง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่
20

21

22

23

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการขุดลอกเหมืองบาน
เพื่อแกไขปญหาความ
กวาง 6.00 ม.
บางไมมูก – บานดอนหลา
เดือดรอน และประชาชนได ลึก 2.00 ม.
หมูที่ 6
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร ยาว 1,000 ม.
ไดอยางทั่วถึง
โครงการขุดลอกเหมืองสาย
เพื่อแกไขปญหาความ
กวาง 5.00 ม.
หนาอนามัย – เกาะทวด
เดือดรอน และประชาชนได ลึก 2.00 ม.
พรอมวางทอระบายน้ํา
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร ยาว 5,000 ม.
หมูที่ 7
ไดอยางทั่วถึง
โครงการขุดลอกเหมืองจาก
เพื่อแกไขปญหาความ
กวาง 2.00 ม.
บานนายณรงค – เกาะปอ
เดือดรอน และประชาชนได ลึก 2.00 ม.
หมูที่ 7
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร ยาว 1,000 ม.
ไดอยางทั่วถึง
โครงการขุดลอกคลองใหม
เพื่อแกไขปญหาความ
กวาง 6.00 ม.
สุรินทร – หนองเคียน หมูที่ 7 เดือดรอน และประชาชนได ลึก 2.50 ม.
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร ยาว 1,000 ม.
ไดอยางทั่วถึง
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
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งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
2561
200,000

-

-

170,000

150,000

-

-

-

200,000

-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
ขุดลอก
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ที่เพียงพอในชวง
ฤดูแลง
ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
ขุดลอก
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ที่เพียงพอในชวง
ฤดูแลง
ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
ขุดลอก
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ที่เพียงพอในชวง
ฤดูแลง
ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
ขุดลอก
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ที่เพียงพอในชวง
ฤดูแลง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

24

โครงการขุดลอกเหมืองซอย
ภายในหมูบาน หมูที่ 7

25

โครงการขุดลอกเหมืองสาย
บานนายประกอบ – เหมือง
พระราชดําริ หมูที่ 7

26

โครงการขุดลอกเหมืองจาก
บานนายเลื่อน – สวนปาลม
หมูที่ 7

27

โครงการขุดลอกหนองโอ
หลอด หมูที่ 2

วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอน และประชาชนได
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร
ไดอยางทั่วถึง
เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอน และประชาชนได
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร
ไดอยางทั่วถึง
เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอน และประชาชนได
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร
ไดอยางทั่วถึง
เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอน และประชาชนได
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร
ไดอยางทั่วถึง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 4.00 ม.
ลึก 2.00 ม.

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
2561
300,000

กวาง 4.00 ม.
ลึก 2.00 ม.
ยาว 1,000 ม.

40,000

-

-

กวาง 4.00 ม.
ลึก 2.00 ม.
ยาว 540 ม.

60,000

-

-

กวาง 2.00 ม.
ลึก 2.00 ม.
ยาว 1,000 ม.

3,800,000

-

-
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ตัวชี้วัด
หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
ที่รับผิดชอบ
ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
กองชาง
ขุดลอก
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ที่เพียงพอในชวง
ฤดูแลง
ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
กองชาง
ขุดลอก
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ที่เพียงพอในชวง
ฤดูแลง
ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
กองชาง
ขุดลอก
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ที่เพียงพอในชวง
ฤดูแลง
ระยะทางในการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน กรมสงเสริม/
ขุดลอก
การอุปโภค บริโภค และ
อบจ.นครฯ/
การเกษตร ที่เพียงพอในชวง
ทต.
ฤดูแลง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

28

โครงการกอสรางโรงสูบน้ํา
ไฟฟา บานอาวเคียน หมูที่ 7

29

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 1 แหง

เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอน และประชาชนได
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร
ไดอยางทั่วถึง
โครงการกอสรางอาคารบังคับ เพื่อแกไขปญหาความ
จํานวน 2 แหง
น้ําคลองชะเมา
เดือดรอน และประชาชนได
เก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร
ไดอยางทั่วถึง

93

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
2561
4,500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนผูใช
น้ํา

-

ประชาชนผูใช
น้ํา

-

7,000,000

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ที่เพียงพอ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กรมสงเสริม/
อบจ.นครฯ/
ทต.

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ที่เพียงพอ

กรมสงเสริม/
อบจ.นครฯ/
ทต.

ผลที่คาดวาจะไดรับ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดลอมและพลังงานมีประสิทธิภาพเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใชพลังสะอาด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 4.1 การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1

โครงการรณรงคการกําจัดขยะ เพื่อรณรงคการกําจัดขยะ

2

โครงการสงเสริมการเกษตร
ปลอดสารพิษ หมูที่ 1 –
หมูที่ 7
โครงการทําปุยน้าํ หมักชีวภาพ
หมูที่ 1 – หมูที่ 7
โครงการสงเสริมโรงเรือนผัก
กางมุง หมูที่ 1 – หมูที่ 7
โครงการจัดทําปุยอัดเม็ด
หมูที่ 1 – หมูที่ 7

3
4
5

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมูที่ 1 – หมูที่ 7

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
2561
30,000
30,000
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
เยาวชนและ
ประชาชน
ประชาชนไมมี
โรค

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนมีอนามัย
สํานักปลัด
และสิ่งแวดลอมที่ดี
และ ศอ.11
ประชาชนมีผักปลอดสารพิษ สํานักปลัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ

เพื่อใหประชาชนมีอาหารที่
ปลอดสารพิษรับประธาน

หมูที่ 1 – หมูที่ 7

-

-

30,000

เพื่อใหผลผลิตทางการ
เกษตรเพิ่มมากขึ้น
เพื่อใหประชาชนมีอาหารที่
ปลอดสารพิษรับประธาน
เพื่อใหผลผลิตทางการ
เกษตรเพิ่มมากขึ้น

หมูที่ 1 – หมูที่ 7

-

-

250,000

ผักปลอดสารพิษ ประชาชนมีผลผลิตที่เพิม่ ขึ้น

สํานักปลัด

หมูที่ 1 – หมูที่ 7

-

-

30,000

ผักปลอดสารพิษ ประชาชนมีผักปลอดสารพิษ

สํานักปลัด

หมูที่ 1 – หมูที่ 7

-

-

200,000

มีรายไดเพิม่ ขึ้น

สํานักปลัด
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ประชาชนมีผลผลิตที่เพิม่ ขึ้น
ใชปุยหมักแทนสารเคมี

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

2559
-

เพื่อเพิ่มรายไดใหกับ
ประชาชน
เพื่อรณรงคใหประชาชนอยู
อยางพอเพียงตามแนว
พระราชดําริฯ

หมูที่ 1 – หมูที่ 7

-

150,000

-

ลดรายจาย

หมูที่ 1 – หมูที่ 7

10,000

10,000

10,000

ประชาชน
อยูดี
กินดี

เพื่อรักษาความสะอาด และ
สิ่งแวดลอม ใหนาอยู

หมูที่ 1 – หมูที่ 7

100,000

100,000

100,000

พื้นที่สะอาด
ปลอดโรค

เพื่อรักษาความสะอาด และ
สิ่งแวดลอม ใหนาอยู

หมูที่ 4

50,000

-

-

พื้นที่สะอาด
ปลอดโรค

เพื่อรักษาความสะอาด และ
สิ่งแวดลอม ใหนาอยู

หมูที่ 1

100,000

-

พื้นที่สะอาด
ปลอดโรค

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

6

โครงการสงเสริมการทําแกส
หุงตมใชในครัวเรือน หมูที่ 1
– หมูที่ 7
โครงการสนับสนุนเครื่องยอย
พืชสด
โครงการสงเสริมใหปลูกผัก
สวนครัวริมทาง ถนนสายปาก
เนตร – ทางพูน หมูที่ 1 –
หมูที่ 7
โครงการจัดหาถังรองรับขยะ
ในชุมชนและถนนสาธารณะ

เพื่อใหประชาชนลดรายจาย
ในครัวเรือน

7
8

9

10

11

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนา
วัดไตรสุวรรณาราม หมูที่ 4
(1)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณอาคารเอนกประสงค
หมูที 1 (3)

งบประมาณที่ผานมา
2560
2561
200,000
200,000

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมูที่ 1 – หมูที่ 7

ที่

95

ตัวชี้วัด
(KPI)
ลดรายจาย

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนลดรายจายใน
ครัวเรือนได
ประชาชนลดรายจาย และ
เพิ่มรายได
ประชาชนลดรายจาย และ
เพิ่มรายไดใหกับครัวเรือนมี
อาหารที่ปลดสารพิษ
รับประทาน
สถานที่สะอาด และมี
สภาพแวดลอมที่นาอยู นา
อาศัย
สถานที่สะอาด และมี
สภาพแวดลอมที่นาอยู นา
อาศัย
สถานที่สะอาด และมี
สภาพแวดลอมที่นาอยู นา
อาศัย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อปท.อําเภอ
ปากพนัง
สนง.เกษตร
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดลอมและพลังงานมีประสิทธิภาพเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใชพลังสะอาด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 4.2 การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณที่ผานมา

1

โครงการจัดหาสถานที่กําจัด
ขยะ

เพื่อรักษาความสะอาด และ
สิ่งแวดลอม ใหนาอยู

จํานวน 1 แหง

2559
-

2

โครงการจัดซื้อและจัด
เตรียมการจัดเก็บขยะภายใน
ชุมชน หมูบาน โดยรถเก็บ
ขยะเทศบาลตําบลชะเมา
โครงการอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเฉลิมพระเกียรติฯ

เพื่อความสะอาด และรักษา
สิ่งแวดลอมใหนาอยูย ิ่งขึ้น

หมูที่ 1 – หมูที่ 7

-

100,000

-

พื้นที่สะอาด
ปลอดโรค

เพื่อเพิ่มปริมาณตนไม และ
พื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่
ตําบลชะเมา
เพื่อใหมีน้ําดื่มที่มีคณ
ุ ภาพ
และปลอดภัยตอสุขภาพ

หมูที่ 1 – หมูที่ 7

20,000

20,000

20,000

หมูที่ 6

-

50,000

-

อากาศดี
ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น
ประชาชน

3

4

โครงการน้ําประปาดื่มได
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2560
-

2561
30,000

สิ่งแวดลอมนา
อยูนาอาศัย

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สถานที่สะอาด และมี
สภาพแวดลอมที่นาอยู นา
อาศัย
สถานที่สะอาด และมี
สภาพแวดลอมที่นาอยู นา
อาศัย

สํานักปลัด

ประชาชนมีรายไดทเี่ พิ่มขึ้น

สํานักปลัด

ประชาชนมีน้ําดื่มทีด่ ีตอ
สุขภาพ

กองชาง/
ศอ.11

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

5

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 2
ขางถนนสายตางๆ หมูที่ 1 –
หมูที่ 7
โครงการกอสราง
สวนสาธารณะพรอมสนาม
กีฬา
โครงการจัดทําสวนหยอมปลูก
ตนไมในชุมชน

เพื่อใหพื้นที่มีภูมิทัศนที่
สวยงาม และมีความ
สะดวกในการสัญจร
เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังที่มีสภาพแวดลอม
ที่สะอาด และสะดวก
เพื่อความสะอาด และรักษา
สิ่งแวดลอมใหนาอยูย ิ่งขึ้น

6

7

8

9

10

โครงการเยาวชนรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

เพื่อใหเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปเล็งเห็น
ความสําคัญในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
เพื่อปรับปรุงใหบริเวณใหมี
บริเวณที่ทําการเทศบาลตําบล ความสะดวกสวยงาม และ
ชะเมา
เปนสัดสวน
โครงการขุดลอกหนองโอ
เพื่ออนุรักษแหลงน้ํา
หลอด หมูที่ 2
ธรรมชาติ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมูที่ 1 – หมูที่ 7

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
2561
100,000
100,000
100,000

จํานวน 1 แหง

-

-

300,000

จํานวน 2 แหง

-

100,000

-

ปละ 1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

หมูที่ 6

100,000

100,000

หมูที่ 2

150,000

150,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนผู
สัญจร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีความสะดวกในการสัญจร

สิ่งแวดลอมนา
อยูนาอาศัย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สถานที่สะอาด และมี
สภาพแวดลอมที่นาอยู นา
อาศัย
ชุมชน
ชุมชนมีสถานที่สะอาด และ
มีสภาพแวดลอมที่นาอยู นา
อาศัย
เยาวชน และ
เยาวชน และประชาชน
ประชาชนทั่วไป ทั่วไปมีจิตสํานึกในการรักษ
ปา รักษน้ํา ตลอดจนลด
ความรอนได

สํานักปลัด

100,000

ประชาชนผูเขา
รับการบริการ

สํานักปลัด

150,000

ประชาชนผูใช
แหลงน้ํา

ภูมิทัศนบริเวณที่ทําการ
สํานักงานเทศบาลนาอยูนา
อาศัย
มีแหลงน้ําธรรมชาติ
เพิ่มรายได เปนแหลง
อาหาร

สํานักปลัด

สํานักปลัด

กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5
การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาเพื่อสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 5.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานอยางเปนระบบ
ที่
1

2

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมจัดทําบัญชี
รายรับ – รายจาย ใหกับ
ครัวเรือน
โครงการทัศนศึกษาแกคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา ทต.
พนักงาน ขาราชการ และ
พนักงานจาง

วัตถุประสงค
เพื่อใหครัวเรือนมีการ
วางแผนในการใชจาย ตาม
แนวพระราชดําริพอเพียง
เพื่อเพิ่มพูนความรู ใหมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และการ
ใหบริการแกประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมูที่ 1 – หมูที่ 7

คณะผูบริหาร สท.
พนักงาน ขาราชการ
และพนักงานจาง
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งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
2561
20,000
20,000
20,000

300,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ประชาชนมีการใชจายที่
เพียงพอ และเหลือเก็บออม
ไวใชในยามจําเปน
คณะผูบริหาร
ไดรับความรู ทักษะ ในการ
สท. พนักงาน ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
ขาราชการ และ
มากยิ่งขึ้น
พนักงานจาง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5
การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาเพื่อสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 5.2 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1

โครงการอบรมสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับภาษี
คาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆ
โครงการอบรมการจัดทําแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มพูนความรู ใหมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และการ
ใหบริการแกประชาชน
เพื่อใหประชาชนไดมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
ในชีวิตประจําวัน

2

3

โครงการอบรมใหความรูดาน
กฎหมายแกประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พนักงาน ขาราชการ
เทศบาล

2559
5,000
.

งบประมาณที่ผา นมา
2560
5,000

2561
5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ลดขั้นตอนใน
การใหบริการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนไดรับการบริการที่
กองคลัง
สะดวก รวดเร็ว
ผลที่คาดวาจะไดรับ

พนักงาน ขาราชการ
เทศบาล

-

-

50,000

ลดขั้นตอนใน
การใหบริการ

ไดรับความรู ทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

กองคลัง

จํานวน 1 ครั้ง

30,000

-

-

เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

ประชาชนมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน

สํานักปลัด
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

โครงการทัศนศึกษาของคณะ
ผูบริหาร สท. พนักงาน
ขาราชการ และพนักงานจาง

5

โครงการสนับสนุนการศึกษา
แกพนักงาน ขาราชการ
เทศบาล

วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มพูนความรู ใหมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และการ
ใหบริการแกประชาชน
เพื่อเพิ่มพูนความรู ใหมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และการ
ใหบริการแกประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พนักงาน ขาราชการ
เทศบาล

พนักงาน ขาราชการ
เทศบาล

100

2559
-

-

งบประมาณที่ผานมา
2560
250,000

250,000

2561
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชน
ผูรับบริการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ไดรับความรู ทักษะ ในการ สํานักปลัด
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

ประชาชน
ผูรับบริการ

ไดรับความรู ทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5
การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาเพื่อสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 5.3 การพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และชุมชนตามระบอบประชาธิปไตย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการเลือกตั้งตางๆ
โครงการประชาสัมพันธการ
เขารวมรับฟงการประชุมสภา
เทศบาลตําบล

2

3

โครงการพัฒนาคุณภาพแผน
ชุมชน

4

โครงการจัดทําเวทีประชาคม
ในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นหรือกิจการในอํานาจ
หนาที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อรณรงคใหความรู
เยาวชน และประชาชน
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ทั่วไป
เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา
เยาวชน และประชาชน
และประชาชนทั่วไปไดทราบ
ทั่วไป
ถึงวิธีการเขารวมรับฟงการ
ประชุมสภา
เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
หมูที่ 1- หมูที่ 7
วัตถุประสงค

เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
และมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการบริหารงาน

หมูที่ 1- หมูที่ 7
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2559
-

งบประมาณที่ผานมา
2560
25,000

2561
-

2,500

2,500

2,500

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ไดรับความรูเ กี่ยวกับการ
เลือกตั้งตางๆ
เยาวชน และ ไดรับความรูเ กี่ยวกับการเขา
ประชาชนทั่วไป รวมรับฟงการประชุมสภา
เทศบาลตําบล
ประชาชนเขา
รวมประชุม
ประชาคม
ประชาชนเขา
รวมประชุม
ประชาคม

ประชาชนใหความสําคัญ
และเขามามีสวนรวมในการ
บริหารงานเพิม่ ขึ้น
ประชาชนใหความสําคัญ
และเขามามีสวนรวมในการ
บริหารงานเพิม่ ขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5
การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาเพื่อสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 5.4 ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1

โครงการอุดหนุนศูนยขอมูล
เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับ ขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
อําเภอ ประจําป 2559
ของเทศบาล

2

คาใชจายในการดําเนินการ
ศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล ประจําป 2559
โครงการประชาสัมพันธการ
เสียภาษีบํารุงทองที่ ภาษี
โรงเรือน

3

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุน
อบต.ปากแพรก

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
2561
20,000

เพื่อแนะนําเรื่องการเกษตร
แกประชาชนในตําบล

หมูที่ 1 – หมูที่ 7

50,000
.

-

-

เพื่อใหประชาชนรับรูการ
ชําระภาษีแตละประเภท
ตามกําหนด

หมูที่ 1 – หมูที่ 7

10,000

10,000

10,000
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ตัวชี้วัด
หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
ที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ
สํานักปลัด
การจัดซื้อจัดจาง กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ อปท.อําเภอ
เทศบาล
พัสดุของหนวยการบริหาร
ปากพนัง
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.
2535 และแกไขเพิ่มเติม
คณะกรรมการ
เกษตรกรไดรับคําแนะนํา
สํานักปลัด
ศูนยถายทอดฯ
และความรูในการทํา
การเกษตร
ประชาชนผูที่
ตองชําระภาษี

ประชาชนชําระภาษีตาม
กําหนด และเทศบาลมีรายได
เพิ่มขึ้น

กองคลัง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปละ 1 ครั้ง

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
2561
100,000
100,000
100,000

เพื่อใหการบริการที่สะดวก
รวดเร็ว

จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ

150,000

150,000

150,000

โครงการ จัดบํารุง ซอมแซม
รักษา ทรัพยสินของ ทต.

เพื่อใหอยูในสภาพที่ใชงาน
ไดตลอดเวลาได

บํารุง ซอมแซม
รักษา

100,000

100,000

100,000

วัสดุ ครุภณ
ั ฑ

สามารถใชงานไดตลอดเวลา

โครงการจัดซื้อรถตักหนา
ขุดหลัง
โครงการจัดซื้อรถกระเชา
ไฟฟา
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา

เพื่อใชงานในกิจการของ
เทศบาล
เพื่อใชงานในกิจการของ
เทศบาล
เพื่อใชงานในกิจการของ
เทศบาล
เพื่อใหประชาชนได
สักการะบูชา

หมูที่ 1 – หมูที่ 7

3,000,000

-

-

หมูที่ 1 – หมูที่ 7

-

2,500,000

-

หมูที่ 1 – หมูที่ 7

-

-

2,500,000

หมูที่ 1

200,000

-

-

กิจการเทศบาล
ตําบล
กิจการเทศบาล
ตําบล
กิจการเทศบาล
ตําบล
ประชาชนทั่วไป

มีรถสําหรับใชในกิจการของ
เทศบาลตําบล
มีรถสําหรับใชในกิจการของ
เทศบาลตําบล
มีรถสําหรับใชในกิจการของ
เทศบาลตําบล
ไดมสี ถานที่สักการบูชา และ
ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

4

โครงการจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ของเทศบาลตําบล
โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ
สํานักงานเทศบาล

เพื่อเปนการเผยแพรขอมูล
ขาวสารและประชาสัมพันธ

6

7

5

8
9
10

โครงการกอสรางศาลทวดลุง
หมูที่ 1 (2)
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ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนใน
พื้นที่และตําบล
ใกลเคียง
ประชาชน
ผูรับบริการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนไดรับรูขอมูล
ขาวสาร
การใหบริการทีส่ ะดวก
รวดเร็ว

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
สํานักปลัด
กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่
11

12

13

14

15
16

17

โครงการ/กิจกรรม
โครงการกอสรางโรงจอดรถ
สํานักงานเทศบาลตําบล

วัตถุประสงค

เพื่อบริการใหประชาชน
ไดรับความสะดวก เปน
ระเบียบ
โครงการปรับปรุง ตอเติม
เพื่อใชเปนสถานที่
อาคารเอนกประสงคบานเกาะ ประชุม อบรมตางๆ
โพธิ์ หมูที่ 2
โครงการปรับปรุงอาคาร
เพื่อใชเปนสถานที่
เอนกประสงคประจําหมูบาน ประชุม อบรมตางๆ
หมูที่ 3
โครงการปรับปรุงอาคาร
เพื่อใชเปนสถานที่
เอนกประสงคประจําหมูบาน ประชุม อบรมตางๆ
หมูที่ 4
โครงการจัดซื้อรถกระบะตอน เพื่อใชในกิจการเทศบาล
เดียว
ตําบลชะเมา
โครงการกอสรางสํานักงาน
เพื่อใชเปนสถานที่
เทศบาลตําบลชะเมา
ราชการสําหรับบริการ
ประชาชน
โครงการถมทีด่ ินราชพัสดุ
เพื่อใหบริการประชาชน
โรงเรียนวัดปากเนตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 1 แหง

งบประมาณที่ผานมา
2559
2560
300,000
-

2561
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
บริการประชาชน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนไดรับความสะดวก
เปนระเบียบ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

จํานวน 1 แหง

-

250,000

-

ประชาชน
หมูที่ 2

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เขารวมอบรม และประชุมตางๆ

กองชาง

จํานวน 1 แหง

250,000

-

-

ประชาชน
หมูที่ 2

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เขารวมอบรม และประชุมตางๆ

กองชาง

จํานวน 1 แหง

350,000

-

-

ประชาชน
หมูที่ 2

ประชาชนมีความสะดวกในการ
เขารวมอบรม และประชุมตางๆ

กองชาง

จํานวน 1 คัน

600,000

-

-

จํานวน 1 แหง

10,000,000

-

-

จํานวน 1 แหง

1,000,000

-

-
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กิจการเทศบาล
มีรถสําหรับใชในกิจการของ
กองชาง
ตําบล
เทศบาลตําบล
พนักงานเทศบาล มีสถานที่ทํางานที่เหมาะสมและ กรมสงเสริม/
ตําบล, พนักงานจาง ใหบริการประชาชนไดอยาง
ทต.
และประชาชนทั่วไป
ทั่วถึงอยางสะดวก รวดเร็ว
ประชาชน
ประชาชนใชบริการที่สะดวก
กองชาง
ผูรับบริการ
รวดเร็ว

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5
การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาเพื่อสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 5.5 การบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

การจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน

2

โครงการติดตามประเมินผล
การดําเนินกิจกรรมของ ทต.
ตามหลักเกณฑการบริหาร
จัดการที่ดี
โครงการจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป

3

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการดําเนินงานของ
รายงานผลการจัดวาง
หนวยงานใหเปนไปตาม
ระบบการควบคุมภายใน
ระบบกฎหมายที่กําหนด
เพื่อติดตามผลการ
รายงานการดําเนินการ
ดําเนินงานกิจกรรมของ ทต.
ติดตามผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมของ
ทต.
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
จัดทําเทศบัญญัติ
ใชบังคับในการเบิกจายของ
งบประมาณรายจาย
ทต.
ประจําป จําวน 40 เลม
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ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณที่ผานมา
2559
5,000

2560
5,000

2561
5,000

3,000

3,000

3,000

4,000

4,000

4,000

ผลการ
ดําเนินงานของ
เทศบาล
ผลการ
ดําเนินงานของ
เทศบาล
เทศบัญญัติ
ประจําป

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

การดําเนินงานของ
หนวยงานใหเปนไปตาม
ระบบกฎหมายที่กําหนด
ติดตามผลการดําเนินงาน
กิจกรรมของ ทต.

สํานักปลัด

การเบิกจายของ ทต. เปนไป
ตามระเบียบกฎหมาย
กําหนด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

4

โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสราง
เทศบาล

เพื่อสรางสํานักงาน
เทศบาล

5

จัดซื้อกลองวงจรปด

เพื่อรักษาความปลอดภัย
และทรัพยสินของเทศบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณที่ผานมา

ไมนอยกวา 5 ไร

2559
1,000,000

2560
-

2561
-

จํานวน 3 จุด

20,000

-

-
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สํานักงาน
เทศบาล

ทรัพยสิน
สํานักงาน
ปลอดภัย

ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีสํานักงานเทศบาลตําบลที่
ไดมาตรฐาน และมีสถานที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ราชการ
เพื่อรักษา และปกปอง
ทรัพยสินของเทศบาล

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5
การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาเพื่อสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลชะเมาที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 5.6 สงเสริม สนับสนุนหนวยงานภาครัฐ
ที่
1
2

3
4
5

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัย เพื่อลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุ
โครงการตรวจสอบแนวเขต
เพื่อตรวจสอบแนวเขต
ที่ดิน หมูที่ 1 – หมูที่ 7
สาธารณะ ในพื้นที่ตําบล
ชะเมา
โครงการสงเสริมอุปกรณดาน เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรมี
การเกษตร หมูที่ 1 – หมูที่ 7 อุปกรณในการเกษตร
จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา หมูที่ 1 – เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรมี
หมูที่ 7
อุปกรณในการเกษตร
โครงการอุดหนุนการจัดเก็บ เพื่อใชเปนขอมูลในพื้นที่
ขอมูล จปฐ. กชช 2 ค.

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 1 ครั้ง

2559
5,000

หมูที่ 1 – หมูที่ 7

20,000

หมูที่ 1 – หมูที่ 7

งบประมาณที่ผานมา
2560
-

2561
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผูขับขี่

20,000

20,000

เจาของที่ดิน

-

-

200,000

หมูที่ 1 – หมูที่ 7

-

-

200,000

หมูที่ 1 – หมูที่ 7

10,000

10,000

10,000

อุปกรณ
การเกษตร
อุปกรณ
การเกษตร
ขอมูล
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
จะไดทราบแนวเขตที่ชัดเจน

ประชาชนมีความพรอมในการ
ทําการเกษตร
ประชาชนมีความพรอมในการ
ทําการเกษตร
ขอมูลที่ไดสามารถนําไปเปน
แนวทางพัฒนาทองถิ่น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ทต.ชะเมา
ขนสงจังหวัด
ทต.ชะเมา
สนง.ที่ดิน
ปากพนัง
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

แบบ ผ. 02

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยเทศบาลตําบลชะเมา
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร ที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรที่มีคุณภาพและครบวงจร
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อโครงการ
โครงการกอสรางถนน คสล. บานในอาว หมูที่ 4
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยทอนงูเหลือม หมูที่ 2
โครงการขุดลอกหนองโอหลอด หมูที่ 2
โครงการกอสรางอาคารบังคับน้ําคลองชะเมา หมูที่ 7
โครงการกอสรางโรงสูบน้ําไฟฟา หมูที่ 7
โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน บานเกาะโพธิ์ หมูที่ 2
โครงการขุดลอกคลองสงน้ําสายหนาอนามัย – เกาะทวด หมูที่ 7
รวมทั้งสิ้น จํานวน 7 โครงการ
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ป 2559
3,800,000
1,000,000
4,800,000

งบประมาณ
ป 2560
ป 2561
3,800,000
3,500,000
4,500,000
5,000,000
850,000
16,800,000
850,000

รวม
3,800,000
1,000,000
3,800,000
3,500,000
4,500,000
5,000,000
850,000
22,450,000

หนวยงานที่
ขอประสาน
อบจ.
อบจ.
อบจ./กรมชลประทาน
อบจ./กรมชลประทาน
อบจ./กรมชลประทาน
อบจ./กรมสงเสริม
อบจ./กรมชลประทาน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาแผนสามป (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาดานคมนาคม
1.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการพื้นฐานใหครบถวนและ
ครอบคลุม
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต
2.1 แนวทางการสงเสริมการศึกษา
2.2 แนวทางการสงเสริมศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

ป 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
67
22,477,000
45
14,981,000
22
7,496,000

ป 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
72
72,330,000
55
60,925,000
17
11,405,000

ป 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
49
49,177,000
29
20,142,000
20
29,035,000

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
188
143,984,000
129
96,048,000
59
47,936,000

62

7,527,000

60

4,394,000

58

6,279,000

180

18,200,000

10
14

310,000
182,000

12
13

340,000
424,000

13
12

370,000
374,000

35
39

1,020,000
980,000
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ยุทธศาสตร
2.3 แนวทางการสงเสริมการกีฬา และ
นันทนาการ
2.4 แนวทางการสงเสริมสุขภาพและการ
สาธารณสุข
2.5 แนวทางสงเสริมคุณภาพชีวิตใหแกเด็ก
สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการหรือทุพพลภาพ
ผูดอยโอกาส ผูประสบสาธารณภัย และ
ผูปวยเอดส
2.6 แนวทางปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการสงเสริมอาชีพ และพัฒนา
รายได
3.2 แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร

ป 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
10
3,675,000

ป 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
9
925,000

ป 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
10
1,475,000

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
29
6,075,000

9

275,000

12

970,000

11

1,145,000

32

2,390,000

14

2,130,000

11

735,000

10

2,115,000

35

4,980,000

5
28
17

955,000
6,145,000
725,000

3
25
18

1,000,000
1,425,000
675,000

2
27
16

800,000
10,360,000
1,075,000

10
80
51

2,755,000
17,930,000
2,475,000

11

5,420,000

7

750,000

11

9,285,000

29

15,455,000
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ยุทธศาสตร
4) ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
4.1 แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมและ
มลพิษตางๆ
4.2 แนวทางการอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกร
อยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5.1 แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานอยางเปนระบบ

ป 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
8
545,000

ป 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
10
860,000

ป 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
14
1,550,000

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
32
2,955,000

3

145,000

4

460,000

7

820,000

14

1,425,000

5

400,000

6

400,000

7

730,000

18

1,530,000

31

14,334,500

20

1,774,500

18

3,419,500

69

19,528,500

2

20,000

2

320,000

1

20,000

2

320,000
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ยุทธศาสตร
5.2 แนวสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
5.3 แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนและชุมชน ตามระบอบ
ประชาธิปไตย
5.4 แนวทางปรับปรุงระบบการใหบริการ
ประชาชน
5.5 แนวทางการบริหารจัดการภายใน
องคกรอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5.6 แนวทางสงเสริม สนับสนุนหนวยงาน
ภาครัฐ
รวมจํานวนทั้งหมด

ป 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
5
35,000

ป 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
3
505,000

ป 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
2
55,000

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
5
595,000

3

22,500

4

47,500

3

42,500

4

112,500

13

13,210,000

6

860,000

5

2,860,000

16

16,930,000

5

1,032,000

3

12,000

3

12,000

5

1,056,000

3

35,000

2

30,000

4

430,000

5

495,000

196

51,028,500

187

80,783,500

166

549

202,597,500

112
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สวนที่ 4
แนวทางการติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผลโครงการเปนหนาที่สําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการดําเนินงานและสามารถใชเปนเปนเครื่องมือในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหเปนไปโดยบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว
ดั ง นี้ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามอํ า นาจหน า ที่ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จึ ง
จํ าเป น ต องมี องค กรที่ ทํา หน า ที่ ติดตามและประเมิน ผลแผนการพัฒ นา ตามแนวทางที่กําหนดไวใ น
ระเบียบกฎหมาย
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น นั้ น ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ
28 กําหนดใหมีคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
-สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก
จํานวน
3
คน
-ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก
จํานวน
2
คน
-ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก
จํานวน
2
คน
-หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง
จํานวน
2
คน
-ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก
จํานวน
2
คน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคน
หนึ่งทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ
ในฐานะที่สภาทองถิ่น มีหนาที่ในการกําหนดดูแลตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร อีกทั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบจากหนวยฝายดวยกัน ทั้ง
ผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนประชาคมทองถิ่น ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการฯ มาจากหนวยงานหลายฝายนี้ จะทํา
ใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรจุและ
วัดความสําเร็จของโครงการเพื่อนําไปใชในการแกไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการไดอยาง
แทจริง

113

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

4.2 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 ขอ 29 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไวดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความคิ ดเห็น ซึ่ งได จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต อ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
การติดตามผล (Monitoring)
การติดตามนั้ น จะทําใหเราทราบวาขณะนี้ไดมีการปฏิ บัติตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาและพัฒนาสามปถึงระยะใดแลว ซึ่งเทคนิคอยางงายที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามได
เชน Cant Chart ที่ทําใหหนวยงานสามารถติดตามไดวา การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรหรือ
แผนพัฒนาสามป มีการดําเนินการในชวงใด ตรงกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม ซึ่งแผนปฏิบัติ
การจะเปนเครื่องมือในการติดตามผลการดําเนินงาน
การประเมินผล (Evaluation )
การประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป จําเปนตองมีเกณฑ
มาตรฐาน (Standart criteria) และตัวชี้วัด (lndicators) เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินเพื่อใหเกิด
ความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ โดยประกอบดวยเกณฑที่สําคัญใน 2 ระดับ
คือ เกณฑการประเมินหนวยงาน และเกณฑการประเมินโครงการ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
การนํ า แผนยุ ทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ เปน การนํายุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาที่ไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปดําเนินการเพื่อไปดําเนินการเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว โดยกําหนดองคกรที่รับผิดชอบและ
วิธีการบริหารจัดการ
การติดตามผล คือ การตรวจสอบที่ทําเพื่อแสดงใหเห็นวาเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ
ดวยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติตอเนื่อง วาไดมีการปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรม ที่กําหนดไว
หรือไม การใชทรัพยากรตาง ๆ เปนไปอยางเหมาะสมเพียงไร อยูภายใตระยะเวลาและคาใชจายที่
กําหนดไวหรือไม
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การประเมินผล คือ การวิเคราะหที่ไดจากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินวา
ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนผลจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้น เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผน
หรือไม
วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึง
1. ความกาวหนาของการดําเนินงานที่ทําไปแลวนั้นมีผลมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม อยางไร
2. ปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ในระหวางการดําเนินงาน เชน ปญหาทางการเงิน การ
เบิกจายลาชา ปญหาดานบุคลากร ปญหาทางดานเทคนิค และปญหาอื่น ๆ ที่ไมไดคาดคิดไว
3. ผลที่ไดรับจากโครงการมีอะไรบาง มีปญหา รวมทั้งขอดีตาง ๆ ที่จะเปนแนวทาง
สําหรับจัดทําโครงการตอไป
4. ทบทวนถึงผลสําเร็จของโครงการและผลกระทบตาง ๆ ของโครงการ เพื่อใชเปน
พื้นฐานในการวางแผนโครงการในอนาคต
5

องคกรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตํ า บลชะเมา ได ดํา เนิน การแต งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นาเทศบาลตํ า บลชะเมา มี ห น า ที่ กํ า หนดแนวทาง วิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาเทศบาลตําบลชะเมา ผูบริหารเทศบาลตําบลชะเมา และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา พรอมประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลให
ประชาชนทราบอยางนอยปละ 1 ครั้ง และแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยงานตามที่
เห็นสมควร โดยมี งานนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาลตําบลเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
ชวยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การติดตามผล จะรายงานผลความกาวหนาของ
โครงการทั้งหมดที่นําไปสูการปฏิบัติ และสรุปผลการประเมินโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จในรายไตร
มาสนั้น ๆ เมื่อสิ้นปงบประมาณจะสรุปผลการประเมินโครงการเพื่อนําไปสูการประเมินยุทธศาสตรการ
พัฒนาวาไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายี่กําหนดไวหรือ แลวรายงานตอสภาเทศบาลตําบลชะเมา
ผูบริหารเทศบาลตําบลชะเมา และประกาศใหประชาชนทราบ ตอไป
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วิธีการติดตามและประเมินผล
การติดตาม เทศบาลตําบลชะเมา โดยงานนโยบายและแผนไดกําหนดติดตามผล
โครงการโดยติ ดตามเป น รายไตรมาส พิ จ ารณาวา โครงการนั้ น ๆ ไดดํ า เนิน การตามกิจ กรรมและ
เป า หมายที่ ไ ด ว างไว ห รื อ ไม ใช งบประมาณเทา ใด ผลการดํา เนิ น งานแลว เสร็จ กํ าลั งดํ าเนิน การ
ยังไมไดดําเนินการ หรืออื่น ๆ แลว สรุปภาพรวมวาไดดําเนินการเปนสัดสวนเทาใด ตามที่ตั้งไวในแผน
รู ป แบบการติ ด ตามผล งานนโยบายและแผน สํ า นั ก ปลั ด เทศบาลตํ า บลชะเมา
ไดกําหนดรูปแบบการติดตามผลโครงการขึ้นตามหลักเกณฑและวิธีที่กําหนดตามคูมือการติดตามและ
ประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางในการติดตามผลการดําเนินงานสัดสวนการดําเนินงาน และ
ความกาวหนาของโครงการ นั้น
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ภาคผนวก 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลชะเมา
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สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลชะเมา
1. สภาพทั่วไป
1.1 ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขตและเขตการปกครอง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลชะเมา อําเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนเทศบาลตําบลชะเมา ประกาศเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 มีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่ 6 กันยายน 2556 ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอปากพนัง โดยอยูหางอําเภอปาก
พนังประมาณ 23 กิโลเมตร และอยูหางจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 22 กิโลเมตร
และมีอาณาเขตการปกครอง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ เทศบาลตําบลบางจาก อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ทิศใต
ติดกับ ตําบลดอนตรอ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลคลองนอย และตําบลเกาะทวด อําเภอปากพนัง
ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลทาเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
1.2 เนื้อที่
เทศบาลตําบลชะเมา มีเนื้อที่ประมาณ 24.64 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนเนื้อที่
ประมาณ 15,400 ไร
1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
เป นพื้ น ที่ร าบลุ ม เหมาะแกการทําการเกษตร มีน้ําทว มขังชว งเดือนพฤศจิกายน –
มกราคม ซึ่งเปนชวงฤดูฝนของทุกป สวนฤดูแลงในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน และในตําบลชะเมา
จะมีปญหาในดานการกักเก็บน้ําไวในชวงฤดูแลงหรือในชวงที่ตองการใชน้ํา เพราะไมมีแหลงเก็บน้ํา
สํารองเพื่อใชในยามขาดแคลนน้ํา
1.4 จํานวนหมูบาน
ตําบลชะเมา มีหมูบานทั้งหมด 7
หมูที่ 1 บานทวดลุง
หมูที่ 2 บานวัดลาว
หมูที่ 3 บานบางมูลนาก
หมูที่ 4 บานปากเนตร
หมูที่ 5 บานตนงิ้ว
หมูที่ 6 บานบางมะพราว
หมูที่ 7 บานอาวเคียน

หมูบาน ประกอบดวยหมูบาน ดังตอไปนี้
นายวินัย
ทองประเสริฐ ผูใหญบาน
นายประสาน
ผุดวัฒน
ผูใหญบาน
นายวิษณุ
ระวัง
ผูใหญบาน
นางพรรณา
สอิ้งทอง
ผูใหญบาน
นายมนูญ
รัตนภูมี
ผูใหญบาน
นายสมยศ
คงสืบ
กํานันตําบล
นายสมศักดิ์ศรี กลับรอด
ผูใหญบาน
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1.5 ทองถิ่นอื่นในตําบล
จํานวนเทศบาล - แหง
จํานวนสุขาภิบาล - แหง
1.6 ประชากร
จํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,115 ครัวเรือน (ขอมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ.2558
หมูที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อหมูบาน

จํานวนครัวเรือน
188
226
165
84
64
184
204
1,115

บานทวดลุง
บานวัดลาว
บานบางมูลนาก
บานปากเนตร
บานตนงิ้ว
บานบางมะพราว
บานอาวเคียน
รวม

จํานวนประชากรทั้งสิ้น 3,553 คน แยกเปน
ชาย 1.789 คน
หญิง 1,764 คน
(ขอมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ.2558)
หมูที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อหมูบาน
บานทวดลุง
บานวัดลาว
บานบางมูลนาก
บานปากเนตร
บานตนงิ้ว
บานบางมะพราว
บานอาวเคียน
รวม

จํานวนประชากร
ชาย (คน)
หญิง (คน)
309
322
343
351
298
278
134
139
116
98
251
257
338
319
1,789
1,764

ที่มา : งานทะเบียนราษฎรและบัตร อําเภอปากพนัง
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2. ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 การคมนาคม/ขนสง
การคมนาคมในพื้นที่ เทศบาลตําบลชะเมา สามารถใชการคมนาคมทางบก ซึ่งสามารถ
ติดตอกันไดระหวางอําเภอกับอําเภอ ตําบลกับตําบล และตําบลกับหมูบาน ซึ่งมีถนนลาดยางสายปาก
เนตร – ทางพูน ซึ่งเปนเสนทางคมนาคมสายหลัก ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร
2.2 การไฟฟา
การใหบริการดานการไฟฟา ในเขตเทศบาลตําบลชะเมา ขณะนี้ไดขยายขอบเขตออกไป
กวางขวาง ครอบคลุมทุกหมูบาน โดยอยูในการควบคุมดูแลของการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอปากพนัง
2.3 การประปา
การใหบริการการประปาอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลชะเมา แตยังไม
สามารถใหบริการไดทั่วถึง จะมีเขตจําหนายประปาเฉพาะที่มีถนนผาน และถนนซอยบางสวน มีผูใช
น้ําประปาทั้งหมด 556 ครัวเรือน แหลงน้ําดิบที่ใชผลิตนําประปา จํานวน 8 แหง
2.4 การสื่อสารและโทรคมนาคม
การใหบริการดานโทรศัพท อยูในความรับผิดชอบขององคการโทรศัพทเขตอําเภอปากพนัง
ขณะนี้ยังไมสามารถใหบริการไดทั่วถึง
2.5 แหลงน้ําธรรมชาติ/แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- ลําน้ํา, คลอง
จํานวน
7
แหง
- บึง, หนอง และอื่น
จํานวน
2
แหง
- บอน้ําตื้น
จํานวน
2
แหง
- บอโยก
จํานวน
แหง
2.6 ขอมูลอื่นๆ
2.6.1 มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบาน 1 รุน
จํานวน 78 คน
- อาสาสมัครสาธารณะมูลฐานชุมชน 1 กลุม
จํานวน 35 คน
- อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน มี 1 รุน
จํานวน 45 คน
2.6.2 การรวมกลุมเพื่อการประกอบอาชีพ
- กลุมเกษตรกรทํานา จํานวน
2
กลุม
- กลุมกองทุนหมูบาน จํานวน
2
กลุม
- กลุมแมบาน
จํานวน
3
กลุม
- กลุมออมทรัพย
จํานวน
4
กลุม
- กลุมเกษตร
จํานวน
1
กลุม
- กลุมเกษตรกรลูกทุง จํานวน
1
กลุม
- กลุมขาวชุมชน
จํานวน
1
กลุม
- กลุมทํานาขาวศูนย จํานวน
1
กลุม
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2.7 ศักยภาพในตําบล
2.7.1 ศักยภาพของเทศบาลตําบล
- จํานวนบุคลากร
ตําแหนงในสํานักปลัดเทศบาล
ตําแหนงในกองคลัง
ตําแหนงในกองชาง
2.7.2 ระดับการศึกษาของบุคลากร
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

19
12
4
3

คน
คน
คน
คน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

3
2
11
3

คน
คน
คน
คน
คน

2.8 ดานการเมือง การบริหาร
มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1 แหง ไดแก เทศบาลตําบลชะเมา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ผูบริหารเทศบาลตําบลชะเมา
1.
2.
3.
4.
5.

นายเอกชัย
นายจรินทร
นายวิโรจน
นางอารี
นายสมชาย

คงปาน
สอิ้งทอง
สุขเกื้อ
กองทอง
แรกรุน

นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา
รองนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา
รองนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายภักดี
นายอุดร
นายบุญเทือง
นายสาทิพย
นายบุญพา
นายไพโรจน
นายสุเทพ
นายกําพล
นายไพศาล

ไฝขาว
จินดาวงค
โอเรือง
โอเรือง
ทองประเสริฐ
ปญญาวุธ
ทิพยเสวก
มากจริง
เจริญสุข

ประธานสภาเทศบาลตําบลชะเมา
รองประธานสภาเทศบาลตําบลชะเมา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา เขต 2
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10. นายทนงศักดิ์
11. นายสําราญ
12. นางบุญกอง

ชุมขุน
ทองแกว
หวามา

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา เขต 2

กํานัน/ผูใหญบาน ตําบลชะเมา
หมูที่ 1 นายวินัย
นายสุนทร
นางเพ็ญศรี

ทองประเสริฐ ผูใหญบาน
โอเรือง
ผูช วยผูใหญบาน
เลขาพันธ
ผูช วยผูใหญบาน

หมูที่ 2 นายประสาน
นายบุญเสริม
นางจินตนา

ผุดวัฒน
เพชรชูวงค
แสงมณี

ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน

หมูที่ 3 นายวิษณุ
นายอนันต
นางสากล

ระวัง
สุขเกื้อ
มากจริง

ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน

หมูที่ 4 นายวิทยา
นางภิรมณ
นายวิสุทธิ์

นุนชวย
จินดาวงค
ภูนฤมิต

ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน

หมูที่ 5 นายมนูญ
นายประภาส
นางอวยพร

รัตนภูมี
แกวรัตน
กวมทรัพย

ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน

หมูที่ 6 นายสมยศ
นางสังวาล
นายสมควร

คงสืบ
พรหมสืบ
ไชยสมาน

กํานันตําบล
ผูชวยผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน

หมูที่ 7 นายสมศักดิ์ศรี
นายสุคนธ
นายสุรชัย

กลับรอด
พุมทอง
ทองแกว

ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน
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2.9 รายไดของเทศบาลตําบลชะเมา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
1. รายไดจากภาษีอากร
2. รายไดที่ไมใชภาษีอากร
3. เงินอุดหนุนทั่วไป
4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค

8,867,404.91
331,416.09
3,763,852.00
5,568,900.00

บาท
บาท
บาท
บาท

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. รายไดจากภาษีอากร
2. รายไดที่ไมใชภาษีอากร
3. เงินอุดหนุนทั่วไป
4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค

12,897,904.46
555,535.84
4,205,490.17
5,830,500.00

บาท
บาท
บาท
บาท

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. รายไดจากภาษีอากร
2. รายไดที่ไมใชภาษีอากร
3. เงินอุดหนุนทั่วไป
4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค

11,853,474.44
653,016.64
4,434,097.00
12,251,200.00

บาท
บาท
บาท
บาท

2.10 สถิติและขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น
1. การใชสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556
- ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
จํานวน 2,811 คน
- ไปใชสิทธิเลือกตั้ง
จํานวน 2,348 คน
- คิดเปนรอยละ 83.53 %
- บัตรเสีย
จํานวน 46 คน
- บัตรไมประสงคลงคะแนน จํานวน
6 คน
2. การใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบล เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556
- ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
จํานวน 2,811 คน
- ไปใชสิทธิเลือกตั้ง
จํานวน 2,348 คน
- คิดเปนรอยละ 96 %
- บัตรเสีย
จํานวน 89 คน
- บัตรไมประสงคลงคะแนน จํานวน
1 คน
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2.11 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
- เปนที่ราบลุมเหมาะแกการทําการเกษตรทุกชนิด
- มีสินคาที่มีชื่อเสียงของตําบล ไดแก ขาวเกษตรอินทรีย และพืชสมุนไพร
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ภาคผนวก 2
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โครงการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่มีความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับหมูบาน
จากการประชุมประชาคมตําบลเพือ่ นํามาจัดลําดับความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับ
ตําบลนําเสนอบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
หมูที่ 1
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

โครงการ

งบประมาณ

โครงการขยายทอเมนประปาโดยใชทอ PE หมูที่ 1
โครงการกอสรางศาลทวดลุง หมูที่ 1
โครงการปรับภูมิทัศนบริเวณศาลาเอนกประสงค หมูที่ 1
โครงการบุกเบิกถนนราชดําริสายทอนวัง – ซอยศรีสมบูรณ
ทั้ง 2 ฝง หมูที่ 1
โครงการบุกเบิกถนนราชดําริจากสวนนายสุนทร – สวนนางเหียบ
เสงโสด หมูที่ 1
โครงการบุกเบิกถนนราชดําริจากทอนวัง – ถนนสายปกครอง
ทั้ง 2 ฝง หมูที่ 1

250,000
200,000
100,000
100,000

126

500,000
300,000

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

โครงการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่มีความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับหมูบาน
จากการประชุมประชาคมตําบลเพื่อนํามาจัดลําดับความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับ
ตําบลนําเสนอบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
หมูที่ 2
ลําดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการปรับปรุงถนนขอบเหมืองบานนายปญญาเกาะโพธิ์
หมูที่ 2
2 โครงการบุกเบิกถนนซอยบานนายบุญแล
3 โครงการปรับปรุงขอบเหมืองมิยาซาวาหัวปา หมูที่ 2
4 โครงการปรับปรุงขอบเหมืองมิยาซาวาบานคลองแผว หมูที่ 2
5 โครงการปรับปรุงตอเติมศาลาเอนกประสงคบานเกาะโพธิ์
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งบประมาณ
460,000
115,000
185,000
345,000
250,000

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

โครงการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่มีความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับหมูบาน
จากการประชุมประชาคมตําบลเพื่อนํามาจัดลําดับความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับ
ตําบลนําเสนอบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
หมูที่ 3
ลําดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการยกระดับถนนจากบานนางประคิ่น – บาน ดต.สมใจ
หมูที่ 3
2 โครงการปรับปรุงถนนเหมืองราชดําริจากบานนายวิเชียร – หนํา
นายปรีชา พรอมวางทอ คสล. จํานวน 12 ทอน หมูที่ 3
3 โครงการปรับปรุงถนนสายบานนายเพียน – สะพานวัดโดน
4 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานมวง (ตอจากโครงการเดิม) –
บานนายยุรี หมูที่ 3
5 โครงการยกระดับถนนสายทางเขาประปาหมูบาน บานบางมูลนาก
หมูที่ 3
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งบประมาณ
200,000
45,000
345,000
400,000
150,000

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

โครงการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่มีความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับหมูบาน
จากการประชุมประชาคมตําบลเพื่อนํามาจัดลําดับความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับ
ตําบลนําเสนอบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
หมูที่ 4
ลําดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนาวัดไตรสุวรรณาราม หมูที่ 4
2 โครงการติดตั้งกระจกโคงทางแยก/จุดเสี่ยง หมูที่ 4
3 โครงการขุดลอกเหมืองน้ําทางเขาโรงเรียนวัดปากเนตร – เหมือง
พระราชดําริ หมูที่ 4
4 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที่ 4
5 โครงการขุดลอกคลองสงน้ําบานในอาว หมูที่ 4
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งบประมาณ
50,000
30,000
120,000
2,600,000
60,000

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

โครงการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่มีความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับหมูบาน
จากการประชุมประชาคมตําบลเพื่อนํามาจัดลําดับความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับ
ตําบลนําเสนอบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
หมูที่ 5
ลําดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ

1

โครงการปรับปรุงถนนนายถาวร – บานนายอวม ชูนิล หมูที่ 5

2

โครงการปรับปรุงถนนสายสุขสวัสดิ์ หมูที่ 5

3

โครงการปรับปรุงถนนสายบานตนงิ้ว – หนําหยอม หมูที่ 5

4

โครงการปรับปรุงถนนจากนานายสุชาติ – นานางอวยพร หมูที่ 5

5

โครงการปรับปรุงถนนจากคอสะพานเหมืองพระราชดําริ – บานนายเผียน
บัวศรี หมูที่ 5
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345,000
42,000
200,000
45,000
230,000

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

โครงการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่มีความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับหมูบาน
จากการประชุมประชาคมตําบลเพื่อนํามาจัดลําดับความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับ
ตําบลนําเสนอบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
หมูที่ 6
ลําดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการยกระดับถนนสายบางมะพราวจากปากทาง – ที่นานาง
อนงค หมูที่ 6
2 โครงการขุดลอกเหมืองน้ํานายเอี่ยม – เหมืองพระราชดําริ
หมูที่ 6
3 โครงการปรับปรุงถนนขอบเหมืองพระราชดําริสายปากทาง
นานายถาวร – นานายถาวรสุดสาย หมูที่ 6
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งบประมาณ
3,500,000
184,000
300,000

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

โครงการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่มีความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับหมูบาน
จากการประชุมประชาคมตําบลเพื่อนํามาจัดลําดับความสําคัญจําเปนเรงดวนในระดับ
ตําบลนําเสนอบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
หมูที่ 7
ลําดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการปรับปรุงถนนสายหนาหนาอนามัย – เกาะทวด หมูที่ 7
2 โครงการปรับปรุงคอสะพานคลองใหมทานมุย – หมูที่ 7 ตําบล
เกาะทวด
3 โครงการบุกเบิกถนนสายบานนายเพื่อม – บานนายฝาก หมูที่ 7
4 โครงการบุกเบิกถนนสายเหมืองพระราชดําริ หมูที่ 7
5 โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟาพรอมโรงเรือน หมูที่ 7
6 โครงการกอสรางถนน คสล. สายนายสะอาด หมูที่ 7
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งบประมาณ
400,000
200,000
60,000
230,000
3,000,000
500,000

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
และแผนพัฒนาสามปของ อปท.
(พ.ศ. 2559-2561)
ประเด็นการพิจารณา

คะแนน

1. ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

10

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ

25

3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย

65

3.1 วิสัยทัศน

(5)

3.2 พันธกิจ

(5)

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร

(10)

3.4 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร

(5)

3.5 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร

(15)

3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร

(10)

3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร

(15)

รวม

100
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