แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป
(พ.ศ.2561 - 2564)
วิสัยทัศนการพัฒนา (vision)
“แหลงอาหารคุณภาพ สภาพแวดลอมนาอยู
ประชากรมีความรู คูคุณธรรม”

ของเทศบาลตําบลชะเมา
อําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(i)

ประกาศเทศบาลตําบลชะเมา

เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
-----------------ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมารวมกับประชาคมทองถิ่น กําหนดประเด็นการ
การพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา
รวมทั้งใหสอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา ไดนําขอมูลดังกลาวมาจัดทําเปนรางแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.25612564) เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมาพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) และผูบริหารเทศบาลตําบลชะเมาไดพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) เรียบรอยแลวนั้น
เพื่ อ ให ก ารจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น สี่ ป ข องเทศบาลตํ า บลชะเมา เป น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ
8 และสามารถใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปนแนวทางในการดําเนินงานและการ
จัดทํางบประมาณรายจายของเทศบาลตําบลชะเมา ตอไป
จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พุทธศักราช 2559

(นายเอกชัย คงปาน)
นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา

คํานํา
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความสําคัญตอการพัฒ นาทองถิ่นและการ
พัฒนาประเทศโดยสวนรวม ทั้งนี้สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสงผล
โดยตรงตอการใหบริการประชาชนและชีวิตความเปนอยูของประชาชน การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจึง
เปนแนวทางหนึ่งที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถปฏิบัติงานและใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องดวยการวางแผนเปนการกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานโดยการใชทรัพยากร เชน เงิน คน วัสดุและอุปกรณ ที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
และประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนระเบียบเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นฉบับใหมไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไว 2
ประเภท คือ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาซึ่งเปนแผนระยะยาว และแผนพัฒนาสามปซึ่งเปนแผนแบบ
หมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ตองมีการทบทวนเปนประจําทุกป ดังนั้นเพื่อใหการวางแผนการใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหคุมคา สอดคลองกับระเบียบแบบแผนที่บัญญัติขึ้นมาใหม เทศบาลตําบล
ชะเมาจึงไดจัดทําแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลตําบลชะเมาขึ้น
จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลตําบลชะเมา พ.ศ.2561-2564 ฉบับนี้จะเปน
ประโยชนตอการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหสามารถแกปญหาและสนองตอบตอความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางแทจริง

คณะกรรมการสนับสนุน
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา
ผูจัดทํา

สารบัญ
เรื่อง

หนา

สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

1

สวนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น

7

สวนที่ 3 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น

9

สวนที่ 4 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ

34

สวนที่ 5 การติดตามและประเมินผล

172

สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนเทศบาลตําบลชะเมา ประกาศเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 มีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ 6 กันยายน 2556
1. ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้ง
เทศบาลตํ า บลชะเมา ตั้ งอยู เ ลขที่ 139 หมู ที่ 6 ตํา บลชะเมา อํา เภอปากพนัง จัง หวั ด
นครศรีธรรมราช ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอปากพนัง โดยอยูหางอําเภอปากพนัง ประมาณ 23
กิโลเมตร และอยูหางจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 22 กิโลเมตร
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
เปนพื้นที่ราบลุม เหมาะแกการทําการเกษตร มีน้ําทวมขังชวงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม ซึ่ง
เปนชวงฤดูฝนของทุกป สวนฤดูแลงในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน และในตําบลชะเมา จะมีปญหาใน
ดานการกักเก็บน้ําไวในชวงฤดูแลงหรือในชวงที่ตองการใชน้ํา เพราะไมมีแหลงเก็บน้ําสํารองเพื่อใชใน
ยามขาดแคลนน้ํา
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ตั้งอยูในเขตรอน ริมฝงทะเลดานตะวันออกของภาคใต มีลมทะเลพัดผาน ทําใหอากาศไมรอนจัด
และหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 28 องศาเซลเซียส มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดผานประกอบกับอยูในเขตภูมิอากาศรอน แบงฤดูกาลได 2 ฤดู คือ
1.3.1 ฤดูรอนอยูระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน อากาศคอนขางรอนตลอด
ฤดูกาล
1.3.2 ฤดูฝนแบงออกเปน 2 ชวง คือ
- ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต
- ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงเหนืออันเปนชวงที่มีฝนตกหนักหนาแนน
1.4 ลักษณะของดิน
เปนดินเหนียวปนดินรวน เหมาะแกการเพาะปลูกทําการเกษตร
1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา

1) หนอง บึง จํานวน 1 แหง
- หนองโอหลอด
2) คลอง ลําธาร หวย จํานวน 1 แหง ไดแก
- คลองชะเมา
- คลองเกาะโพธิ์
- คลองใหมทานมุย
- คลองวัดลาว
- คลองบานตนงิ้ว
- คลองบางมะพราว
3) ลักษณะของไม และปาไม
- ไมมี 2. ดานการเมืองการปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ทิศเหนือ
ติดกับ เทศบาลตําบลบางจาก อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ทิศใต
ติดกับ ตําบลดอนตรอ
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลคลองนอย และตําบลเกาะทวด อําเภอปากพนัง
ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลทาเรือ
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
2.2 การเลือกตั้ง
แบงเขตเลือกตั้ง เปน 2 เขตเลือกตั้ง ไดแก
- เขตเลือกตั้ง เขต 1 หมูที่ 1,4,5,6
- เขตเลือกตั้ง เขต 2 หมูที่ 2,3,7
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต รวม 2,811 คน
- ชาย 1,383 คน
- หญิง 1,426 คน

3. ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับประชากร
จํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,129 ครัวเรือน (ขอมูลประชากรจากสํานักทะเบียนราษฎรและบัตร
อําเภอปากพนัง ณ พฤศจิกายน 2559)
หมูที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อหมูบาน
บานทวดลุง
บานวัดลาว
บานบางมูลนาก
บานปากเนตร
บานตนงิ้ว
บานบางมะพราว
บานอาวเคียน
รวม

จํานวนครัวเรือน
189
227
170
85
67
185
206
1,129

มีประชากรทั้งสิ้น 3,538 คน แยกเปนชาย 1,773 คน หญิง 1,765 คน
จํานวนประชากร
หมูที่
ชื่อหมูบาน
รวม (คน)
ชาย (คน)
หญิง (คน)
1
บานทวดลุง
303
325
628
2
บานวัดลาว
344
356
700
3
บานบางมูลนาก
299
287
586
4
บานปากเนตร
137
140
277
5
บานตนงิ้ว
115
103
218
6
บานบางมะพราว
241
240
481
7
บานอาวเคียน
334
314
648
รวม
1,773
1,765
3,538
(ขอมูลประชากรจากสํานักทะเบียนราษฎรและบัตรอําเภอปากพนัง ณ พฤศจิกายน 2559)

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร
(ขอมูลประชากรจากสํานักทะเบียนราษฎรและบัตรอําเภอปากพนัง ณ พฤศจิกายน 2559)
ชวงอายุ (ป)
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
0-10
146
149
295
11-20
177
180
357
21-30
165
135
300
31-40
180
201
381
41-50
242
239
481
51-60
180
175
355
61-70
130
152
282
71-80
104
135
239
81-90
57
86
143
91-100
8
16
24
100 ปขึ้นไป
รวม
1,389
1,468
2,857
4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
- โรงเรียนระดับมัธยม จํานวน 1 แหง
- โรงเรียนระดับประถม จํานวน 2 แหง
- ศูนยพัฒนาเด็กพิการ จํานวน 1 แหง
4.2 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จํานวน 2 แหง
- ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
จํานวน 7 หมูบาน
- อสม.
จํานวน 50 คน
- คลินิกเวชกรรมแผนไทย
จํานวน 1 แหง
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง
- ถนนสายปากเนตร – ทางพูน ของทางหลวงชนบท หมายเลข 4013
- ถนนสายปากเนตร – ทางพู น ขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
หมายเลข 4234
5.2 การไฟฟา

การไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าคอํ า เภอปากพนั ง และการไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าคจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
5.3 การประปา
การใหบริการการประปาอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลชะเมา แตยังไม
สามารถใหบริการไดทั่วถึง จะมีเขตจําหนายประปาเฉพาะที่มีถนนผาน และถนนซอยบางสวน มีผูใช
น้ําประปาทั้งหมด 556 ครัวเรือน แหลงน้ําดิบที่ใชผลิตนําประปา จํานวน 8 แหง
5.4 โทรศัพท
- ไมมี 5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุครุภัณฑ
- ไมมี 6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
มีการเพาะปลูกขาว ขาวโพด ออย มะละกอ มะพราว สมโอ ปาลมน้ํามัน
6.2 การทองเที่ยว
- ไมมี 7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานเกษตรและแหลงน้ํา)
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบาน/ชุมชน
มี 7 หมูบาน
7.2 ดานการเกษตร
มีการเพาะปลูกขาว ขาวโพด ออย มะละกอ มะพราว สมโอ ปาลมน้ํามัน
7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร
มีคลองชะเมาไหลผาน และหนองโอหลอดเปนที่กักเก็บน้ํา
7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค)
ใชแหลงน้ําบอบาดาล และการประปาหมูบาน
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รองลงมาศาสนาอิสลาม

8.2 ประเพณีและงานประจําป

มีประเพณีและงานประจําป
1. ประเพณีใหทานไฟหมูบาน
2. การจัดกิจกรรมทําบุญ วันขึ้นปใหม
3. การจัดกิจกรรม 12 สิงหาคมมหาราชินี และ 5 ธันวามหาราช
4. การจัดกิจกรรมบรรพชาภาคฤดูรอนสามเณร
5. การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
6. ประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ จัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน ของทุกป
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้ํา
1) หนอง บึง จํานวน 1 แหง
- หนองโอหลอด
2) คลอง ลําธาร หวย จํานวน 1 แหง ไดแก
- คลองชะเมา
- คลองเกาะโพธิ์
- คลองใหมทานมุย
- คลองวัดลาว
- คลองบานตนงิ้ว
- คลองบางมะพราว
9.2 ปาไม
- ไมมี 9.3 ภูเขา
- ไมมี 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
บางป เ พี ย งพอและเหมาะแก ก ารทํ า การเกษตร และบางป ก็ไ ม เพี ย งพอต อ การทํ า
การเกษตร
10. อื่น ๆ (ถามีระบุ)
- มีสินคาที่มีชื่อเสียงของตําบลไดแก ขาวเกษตรอินทรีย ศูนยขาวเกษตรอินทรีย หมูที่ 7 ตําบล
ชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- เซลเทลลาคลินิกเวชกรรมแผนไทย เลขที่ 51 หมูที่ 5 ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทร/แฟกซ 075-399811-12 มือถือ 081-892-3846

สวนที่ 2

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น
1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2557-2560
1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
ประเภท
งบ
ประมาณ

2557
งบประมาณ

2558
เบิกจาย

งบประมาณ

2559
เบิกจาย

งบประมาณ

2560
เบิกจาย

งบประมาณ

งบบุคลากร

5,675,700.00

4,845,299.00

7,383,900.00

6,588,504.00

8,004,960.00

7,068,205.00

1,479,540.00

งบดําเนินงาน

4,674,000.00

4,112,031.32

4,982,000.00

3,448,116.90

5,629,000.00

3,190,549.64

8,004,960.00

259,300.00

340,063.00

4,615,000.00

4,540,300.00

442,500.00

355,816.79

5,629,000.00

รายจายอื่น

30,000.00

753,578.00

30,000.00

25,000.00

30,000.00

-

2,750,500.00

งบอุดหนุน

856,000.00

876,000.00

750,000.00

697,500.00

80,600.00

791,500.00

30,000.00

งบกลาง
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง

1,211,000.00

877,074.92

539,100.00

657,382.00

1,479,540.00

1,166,396.00

806,000.00

3,094,000.00

2,237,000.00

-

-

2,308,000.00

2,886,500.00

1,870,000.00

15,800,000.00

14,041,046.24

18,300,000.00

15,956,802.90

17,974,600.00

15,458,967.43

20,570,000.00

งบลงทุน

รวม
รอยละการ
เบิกจาย

88.87

87.20

86.00

1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เบิกจาย

-

25,000,000
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน

20,000,000

งบลงทุน
15,000,000

รายจายอื่น
งบอุดหนุน

10,000,000

งบกลาง
ที่ดินและสิ่งกอสราง

5,000,000

รวม
0

2557

2558

2559

สวนที่ 3

2560

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
(2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
(5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2560)
(1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพมนุษย
(2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
(4) ยุทธศาสตรการดานการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
(5) ยุทธศาสตรความมั่นคง
(6) ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
(7) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
(8) ยุทธศาสตรวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
(9) ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
(10) ยุทธศาสตรการตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
(พ.ศ 2561 -2564) วิสัยทัศน “องคกรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรธรรมราช

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
(พ.ศ. 2561 -6564) ไดกําหนดขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน ภายใตแนวคิด “หลักความ
พอเพี ย ง “ ตามแนวพระราชดํ า ริ ฯ โดยอาศั ย กรอบแนวทางจากยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ดาน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้งไดทบทวนจากยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับป พ.ศ. 2560 -2562 ประกอบดวย ยุทธศาสตร พันธกิจ
และเปาหมายการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลชะเมา
2.1 วิสัยทัศน “แหลงอาหารคุณภาพ สภาพแวดลอมนาอยู ประชากรมีความรู คูคุณธรรม
2.2 ยุทธศาสตร
(1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
(2) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
(3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
(4) การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
(5) การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปเทศบาลตําบลชะเมา (พ.ศ. 2561 – 2564 ) เทศบาลตําบลชะเมาได
ดําเนิน การตามนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีความสอดคลอง
กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 – 2579 , ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และประเทศไทย 4.0 โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลชะเมาเพื่อตอบสนองศักยภาพและความตองการของประชาชนในพื้นที่
โดยเชื่อมโยงหลักประชารัฐ และเปาหมายในระดับชาติ

2.3 เปาประสงค

ปรับปรุงและพัฒนา ระบบบริการสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ พัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
2.4 ตัวชี้วัด
(1) รอยละของเสนทางในการคมนาคมบนเสนทางสายหลัก และถนนซอยไดรับการดูแล บํารุง
รักษาครบทุกสาย
(2) มีการใหบริการสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในชุมชน เชน ไฟฟา ประปา
และระบบพื้นฐานตาง ๆ ใหแกหมูบานครบ 7 หมูบาน
2.5 คาเปาหมาย
(1) การพัฒนาเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงเปนระบบ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางดานการบริการพื้นฐาน สงเสริมใหมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สะดวก เพียงพอ
(2) การพัฒนาดานความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต การพัฒนาดานการศึกษา สาธารณสุข ความ
มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตลุทรัพยสิน การพัฒนาดานการแกไป ปญหาความยากจน การกระจายรายได
พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน เพิ่มมูลคาผลผลิต
(3) สิ่งแวดลอม บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีสวนรวมพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน
(4) สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร เสริมสรางธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงาน
(5) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมพัฒนา ปรับปรุงและจัดใหมีสถานที่ปฏิบัติราชการ เครื่องมือ
เครื่องใชใหมีความทันสมัย เพื่อรองรับภารกิจ
3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของเทศบาลตําบลชะเมา
การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลตําบลชะเมา ซึ่งเปนการ
ประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส และขอจํากัดอันเปนผลตอการพัฒนาดานตางๆ ของเทศบาล รวมทั้งการ
วิเคราะหจุดออน จุดแข็งของทองถิ่น อันเปนสภาวะแวดลอมภายในเทศบาล ซึ่งทั้งหมดเปนการประเมิน
สถานภาพของทองถิ่นในปจจุบัน สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป
จุดแข็งของการพัฒนาเทศบาลตําบล
1. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
2. ระเบียบปฏิบัติใหอํานาจผูบริหาร
3. ผูบริหารมีความกระตือรือรน

จุดออนของการพัฒนาเทศบาลตําบล
1. งบประมาณนอย

2. บุคลากรไมเพียงพอ
3. บุคลากรขาดความรูในดานภาษา
4. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะทาง
โอกาสในการพัฒนาเทศบาลตําบล
1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ
2. ที่ดินเหมาะสมกับการเกษตร
3. คนมีน้ําใจ มีคุณธรรมคานิยมที่ดี
4. ประชาชนมีความเปนประชาธิปไตยสูง
5. ประชาชนมีความเขมแข็งทางดานการมีสวนรวมการเรียนรู
อุปสรรคของการพัฒนาเทศบาลตําบล
1. ตนทุนการผลิตทางการเกษตรสูง
2. ประชาชนขาดความรูเกี่ยวกับหมูบานทองเที่ยวเกษตร
3. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารไมเพียงพอ
4. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับลาสมัย
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
ดวยงบประมาณที่มีจํากัดในการพัฒนาเทศบาลตําบลจะตองเนน กระบวนการการมี
ภาคประชาชนใหมากขึ้น เพื่อใหภาคประชาชนเปนผูขับเคลื่อนการพัฒนาในตําบล

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา พ.ศ. 2561 – 2564
ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 การพั ฒ นาและ
เสริมสรางศักยภาพคน

ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 ด า นการสร า ง
โอกาสความเสมอภาคและเท า
เทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการ
เติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ตที่ เ ป น มิ ต ร
กับสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่ 3 ลดความเหลื่อม
ล้ําทางสังคม

ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 การรองรั บ การ
เชื่ อ มโยงภู มิ ภ าคและความเป น
เมือง

ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 การสร า งความ
เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และ
สังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ยุ ท ธศาสตร ที่ 6 ก ารบ ริ ห า ร
ราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความ
มั่นคง

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉับบที่ 12

ยุทธศาสตร ที่ 1 การยกระดั บ
ศัก ยภาพการแขงขัน และการ
หลุดพนกับดักรายไดปานกลาง
สูรายไดสูง

แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด
ภาคใตฝง
อาวไทย

ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการ
เ พื่ อ เ พิ่ ม มู ล ค า พื ช เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ยางพาราและปาลมน้ํามัน

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่ 2 ก า ร พั ฒ น า
ท อ ง เ ที่ ย ว น า น า ช า ติ บ น ฐ า น
ทรั พ ยากร และเอกลั ก ษณ ข อง
พื้นที่

ยุ ทธศาสตร ที่ 3 การพั ฒนาสิ นค า
เกษตรใหปลอดภัยและมีศักยภาพ
ในการสงออก

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครศรีฯ

ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 บริ ห ารจั ด การ
เกษตรและอุตสาหกรรมสูมาตรฐาน
ค ร บ ว ง จ ร แ ล ะ เ ป น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดลอม

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่ 2 พั ฒ น า ก า ร
ท อ ง เ ที่ ย ว บ น พื้ น ฐ า น ธ ร ร ม ะ
ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 บริ ห ารจั ด การ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม

ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 ด า นการสร า ง
ความสามารถในการแขงขัน

ยุ ท ธ ศ า สต ร ที่ 2 ก า ร พั ฒ น า
ศั ก ยภาพคนตามช ว งวั ย และการ
ปฎิ รู ป ระบบเพื่ อ สร า งสั งคมสู งวั ย
อยางมีคุณภาพ

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่ 4 ก า ร พั ฒ น า
โครงสร า งพื้ น ฐานทางคมนาคม
ขนส ง และระบบโลจิ ส ติ ก ให
รองรั บ การค า การลงทุ น การ
ท อ งเที่ ย ว การเกษตรและการ
ี
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน
เข ม แ ข็ ง มั่ น ค ง ตา ม ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ยท.01

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครศรีฯ

ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 บริ ห ารจั ด การ
เกษตรและอุตสาหกรรมสูมาตรฐาน
ค ร บ ว ง จ ร แ ล ะ เ ป น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดลอม

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่ 2 พั ฒ น า ก า ร
ท อ ง เ ที่ ย ว บ น พื้ น ฐ า น ธ ร ร ม ะ
ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 บริ ห ารจั ด การ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน
เข ม แ ข็ ง มั่ น ค ง ตา ม ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด
นครศรีฯ

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่ 1 ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจ

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่ 2 ก า ร พั ฒ น า
ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล อ ม
และพลังงาน

ยุ ทธศาสตร ที่ 3 การพั ฒนาสั งคม
และคุณภาพชีวิต

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่ 4 ก า ร พั ฒ น า
โครงสรางพื้นฐาน

ยุ ทธศาสตร ที่ 2 การพั ฒนาสั งคม
และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 3
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ
ทต.ชะเมา

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่ 1 ก า ร พั ฒ น า
โครงสรางพื้นฐาน

การพัฒนาดาน

ยุท ธศาสตร ที่ 4 การพั ฒนาด า น
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม

ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 การพั ฒ นาการ
บริ ห ารจั ด การองค ภ ายใต ร ะบบ
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการ
องค ก รอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตาม
หลักธรรมาภิบาล

แบบ ยท.01

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ
ทต.ชะเมา

เปาประสงค

กลยุทธ/
แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
- มีระบบโครงสรางพื้นฐาน ที่ไดมาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับระบบการขนสงอื่น รวมทั้งเพียงพอตอ
ความตองการของประชาชน
- ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพ

แผนงาน

- เคหะและชุมชน

โครงการ

- กอสราง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แบบ ยท.01

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ
ทต.ชะเมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
-ประชาชน/เยาวชนมีความรู มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตไดอยาง
ปกติสุข
-ประชาชนไดรบั สวัสดิการพื้นฐานอยางทั่วถึงเปนธรรม และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตเพิม่ ขึ้นทั้งรางกาย จิตใจ สติปญ
 ญา รวมทั้งมี
อนามัยการเจริญพันธุที่เหมาะสมในทุกชวงวัย

เปาประสงค

-แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาฯ

-แนวทางการสงเสริมศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น

-แนวทางการสงเสริมการกีฬา
และนันทนาการ

-แผนงานการศึกษา

-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

-แนวทางการสงเสริมสุขภาพ
และการสาธารณสุข

-แนวทางการสงเสรมคุณภาพชีวิตใหแกเด็กสตรี
ผูสูงอายุ ผูพิการหรือทุพพลภาพผูดอยโอกาส ผู
ประสบสาธารณภัย และผูปวยเอดส

-แนวทางปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

-แผนงานสาธารณสุข

-แผนงานงบกลาง

-แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

แบบ ยท.01

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา พ.ศ. 2561 – 2564
-แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาฯ

-แนวทางการสงเสริมศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น

-แนวทางการสงเสริมการกีฬา
และนันทนาการ

-แผนงานการศึกษา

-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

- โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริมนม และอาหารกลางวัน
-โครงการสงเสริมการศึกษา
นอกระบบ(กศน.)
-โครงการอบรมจริยธรรม
นักเรียน รร. ในพื้นที่ตําบลชะ
เมา

-โครงการจัดงานประเพณีวัน
สําคัญศาสนา

-โครงการจัดกิจกรรมการ
แขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด
ของตําบลชะเมา

-แนวทางการสงเสริมสุขภาพ
และการสาธารณสุข

-แผนงานสาธารณสุข

-โครงการอุดหนุนสาธารณสุข
มูลฐานตําบลชะเมา
-โครงการจายเงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
-โครงการควบคุมการแพร
ระบาดของโรคติดตอรายแรง
และปองกันการเกิดโรคไม
ติดตอ

-แนวทางการสงเสรมคุณภาพชีวิตใหแกเด็กสตรี
ผูสูงอายุ ผูพิการหรือทุพพลภาพผูดอยโอกาส ผู
ประสบสาธารณภัย และผูปวยเอดส

-แผนงานงบกลาง

-โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ
-โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
พิการ
-โครงการฟน และพัฒนาการ
ของเด็กพิการ
-โครงการสงเสริมอาชีพสําหรับ
ผูดอยโอกาส

-แนวทางปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

-แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

- โครงการสนับสนุนการแกไข
ปญหาอุทกภัย
-โครงการฝกอบรมทบทวน
อปพร.

แบบ ยท.01

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ
ทต.ชะเมา

เปาประสงค

-กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

แผนงาน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ

- รายไดของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลีย่ รอยละ 10 ตอป

- แนวทางการส ง เสริ ม อาชี พ และ
พัฒนารายได

-แผนงานการเกษตร

- แนวทางการพั ฒ นาแหล ง น้ํ า เพื่ อ
การเกษตร

-แผนงานการเกษตร

แบบ ยท.01

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา พ.ศ. 2561 – 2564
-กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

แผนงาน

โครงการ

- แนวทางการส ง เสริ ม อาชี พ และ
พัฒนารายได

-แผนงานการเกษตร

-พัฒนากลุมอาชีพ
-สนับสนุนเงินทุนใหกลุม อาชีพ
-สนับสนุนองคความรูในการปรกอบอาชีพ

- แนวทางการพั ฒ นาแหล ง น้ํ า เพื่ อ
การเกษตร

-แผนงานการเกษตร

-ขุดลอกแหลงน้ําในตําบลชะเมา
-โครงการกอสรางอาคารบังคับน้ําคลองชะเมา
-โครงการกอสรางโรงสูบน้ําไฟฟา

แบบ ยท.01

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ
ทต.ชะเมา

เปาประสงค

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลเชิงนิเวศนอยาง
ยั่งยืน ประชาชนมีการดํารงชีวติ อยูอยางมีความสุขภายใต
สิ่งแวดลอมที่ดี
- ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน

- การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ
ตาง ๆ

- การอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แบบ ยท.01

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา พ.ศ. 2561 – 2564

กลยุทธ/
แนวทางการ
พัฒนา

แผนงาน

โครงการ

- การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ
ตาง ๆ

- แผนงานการเกษตร

-โครงการรณรงคการกําจัดขยะ
-คัดแยกขยะชุมชน

- การอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- แผนงานการเกษตร

-โครงการอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเฉลิมพระเกียรติ
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

แบบ ยท.01

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา พ.ศ. 2561 – 2564

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ
ทต.ชะเมา

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองคภายใต
ระบบธรรมมาภิบาล
- ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดี มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพรอมในการแกปญ
 หาและ
ใหบริการประชาชน
- มีการบริหารจัดการที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีสว น
รวมของทุกภาคีในการพัฒนา

เปาประสงค

กลยุทธ/
แนวทางการ
พัฒนา

- รณรงคสรางกระบวนการ
เรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึกตาม
หลักการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย

- การบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมมาภิบาลใหมี
ประสิทธิภาพและโปรงใสสนับสนุน
ใหใชทรัพยากรในการ
บริหารอยางคุมคาฯ

- สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นฯ

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกร

แบบ ยท.01

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลชะเมา พ.ศ. 2561 – 2564
กลยุทธ/
แนวทางการ
พัฒนา

แผนงาน

โครงการ

- รณรงคสรางกระบวนการเรียนรู
ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมตาม
หลักการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

- การบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมมาภิบาลใหมี
ประสิทธิภาพและโปรงใสสนับสนุน
ใหใชทรัพยากรในการ

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

- รณรงคสรางกระบวนการ
เรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึกตาม
หลักการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย

- การบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาลใหมี
ประสิทธิภาพและโปรงใส
- ปรับปรุงระบบขอมูลและ
รูปแบบการใหบริการ
ประชาชน
- ลดขั้นตอนการทํางานเพื่อ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชน

- สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นฯ

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

- จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
- ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกร

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องคกร

3.4 แผนผังยุทธศาสตร (strategic map)
วิสัยทัศน
ของ
ทต.ชะเมา
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ
ทต.ชะเมา

เปาประสงค

คาเปาหมาย

กลยุทธ/
แนวทางการ
พัฒนา

แผนงาน

“แหลงอาหารคุณภาพ สภาพแวดลอมนาอยู ประชากรมีความรู คูคุณธรรม”

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

- มีระบบโครงสรางพื้นฐาน ที่ไดมาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับระบบการขนสงอื่น รวมทั้งเพียงพอตอ
ความตองการของประชาชน
- รอยละหรือจํานวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่ มากขึ้น, รอยละของครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรที่มีน้ําใชอยาง
เพียงพอ, จํานวนครัวเรือนมีน้ําใชอยางเพียงพอ
- ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพ

- เคหะและชุมชน

แบบ ยท.02

3.4 แผนผังยุทธศาสตร (strategic map)

วิสัยทัศน
ของ
ทต.ชะเมา

“การคมนาคมสะดวก
ฒนาสาธารณูอปมน
การาอยู
เศรษฐกิ
จดี มีความรู
 สูส ังคูคมพั
นาที่ยั่งยืน”
“แหล
งอาหารคุณภาพ พัสภาพแวดล
 ประชากรมี
ความรู
ค ุณฒธรรม

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของทต.
ชะเมา

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- ประชาชน / เยาวชนมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตได
อยางปกติสุข
- ประชาชนไดรับสวัสดิการพื้นฐานอยางทั่วถึงเปนธรรม และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพิม่ ขึ้นทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา
รวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธุท ี่เหมาะสมในทุกชวงวัย

เปาประสงค

คาเปาหมาย

- รอยละของการสนับสนุนจัดหาและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเสือหึง, รอยละของการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอรายแรงและปองกันการเกิดโรคไมติดตอ, รอยละของการพัฒนาสงเคระห และ
พัฒนาเด็ก สตรี คนชรา, รอยของการรักษาความสงบเรียบรอยและการบรรเทาสาธารณภัยฯ, รอยละของการควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติด, รอยละของการทํานุบํารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรมฯ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาฯ

แผนงานการศึกษา

- แนวทางกาสงเสริมศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

- แนวทางการสงเสริมการกีฬา
และนันทนาการ

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

- แนวทางการสงเสริม
สขภาพและการสาธารณสข

แผนงานสาธารณสุข

- แนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ใหแกเด็กสตรีผสู ูงอายุ ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพผูดอยโอกาส ผูประสบสา
ธารณภัย และผูปวยเอดส
แผนงานงบกลาง

- แนวทางปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

แบบ ยท.02

3.4 แผนผังยุทธศาสตร (strategic map)
วิสัยของ
ทต.ชะเมา

“แหลงอาหารคุณภาพ สภาพแวดลอมนาอยู ประชากรมีความรู คูค ุณธรรม

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ
อบต.เสือหึง
เปาประสงค

คาเปาหมาย

กลยุทธ/
แนวทางการ
พัฒนา

แผนงาน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ

- รายไดของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลีย่ รอยละ 10 ตอป
- รอยละของรายไดของหมูบานเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยรอยละ 10 ตอป, รอยละของสภาพคลองดานงบประมาณ, รอยละของกิจกรรมที่จดั
ฝกอบรม, รอยละของประชาชนมีความรูต ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, รอยละของสนับสนุนกลุมอาชีพในงานแสดงสินคา
- แนวทางการส ง เสริ ม อาชี พ และ
พัฒนารายได

- แนวทางการพั ฒ นาแหล ง น้ํ า เพื่ อ
การเกษตร

- การเกษตร

- การเกษตร

แบบ ยท.02

3.4 แผนผังยุทธศาสตร (strategic map)
วิสัยของ
ทต.ชะเมา

“แหลงอาหารคุณภาพ สภาพแวดลอมนาอยู ประชากรมีความรู คูค ุณธรรม

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ
อบต.เสือหึง

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลเชิงนิเวศนอยาง
ยั่งยืน ประชาชนมีการดํารงชีวติ อยูอยางมีความสุขภายใต
สิ่งแวดลอมที่ดี
- ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน

เปาประสงค

คาเปาหมาย

คาเปาหมาย

- รอยละของการฟนฟูพื้นที่ปาและสิ่งแวดลอม, รอยละของการคัดแยกขยะชุมชน, รอยละของการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
กลยุทธ/
แนวทางการ
พัฒนา
แผนงาน

- การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ

- การอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

-แผนงานการเกษตร

- แผนงานการเกษตร

แบบ ยท.02

3.4 แผนผังยุทธศาสตร (strategic map)
วิสัยทัศนของ
ทต.ชะเมา

“แหลงอาหารคุณภาพ สภาพแวดลอมนาอยู ประชากรมีความรู คูค ุณธรรม
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองคภายใตระบบธรรมมาภิบาล

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
ทต.ชะเมา

- ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดี มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพรอมในการแกปญ
 หาและใหบริการประชาชน
- มีการบริหารจัดการที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีสว นรวมของทุกภาคี
ในการพัฒนา

เปาประสงค

คาเปาหมาย

กลยุทธ/
แนวทางการ
พัฒนา

แผนงาน

- รอยละของการรณรงคสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึกตามหลักการปกครองระบบประชาธิปไตย, รอยของการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพและ
โปรงใส, รอยละของการปรับปรุงระบบขอมูลและรูปแบบการใหบริการประชาชน, การลดขั้นตอนการทํางานเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน,รอยละของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกร

- ดานพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานอยางเปน
ระบบ
- แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ดานสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ตําบลชะเมา

- แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

- ดานการสงเสริม
การมีสวนรวมของ
ประชาชนและ
ชุมชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย

-ดานปรับปรุง
ระบบการ
ใหบริการ
ประชาชน

-ดานบริหาร
จัดการภายใน
องคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

-ดานบริหาร
จัดการภายใน
องคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

-ดานสงเสริม
สนับสนุน
หนวยงาน
ภาครัฐ

- แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

- แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

- แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

- แผนงาน
บริหารงาน
่

- แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาการทองเที่ยวบน
พื้นฐานธรรมมะ
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาการทองเที่ยวบน
พื้นฐานธรรมมะ
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาการทองเที่ยวบน
พื้นฐานธรรมมะ
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาการทองเที่ยวบน
พื้นฐานธรรมมะ
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา
โครงสรางพืน้
ฐาน

กอสรางถนน คสล.

กวาง 4.00 เมตร
ยาว 6,550 เมตร

ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา
โครงสรางพืน้
ฐาน

ปรับปรุงพื้นผิวถนน

กวาง 4.00 เมตร
ยาว 101,330 เมตร

ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา
โครงสรางพืน้
ฐาน

ยกระดับถนน

ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา
โครงสรางพืน้
ฐาน

บุกเบิกถนน

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค

ตัวชี้วดั ผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
2561

2562

2563

2564

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

11

3

7

7

ปละ 1 โครงการ

ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ขั้นพื้นฐานใหมี
ประสิทธิภาพ

1 โครงการ

กองชาง

-

39

16

23

16

ปละ 3-5 โครงการ ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ขั้นพื้นฐานใหมี
ประสิทธิภาพ

3 โครงการ

กองชาง

-

กวาง 4.00 เมตร
ยาว 27,850 เมตร

8

3

7

3

ปละ 1-3 โครงการ ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ขั้นพื้นฐานใหมี
ประสิทธิภาพ

2 โครงการ

กองชาง

-

กวาง 4.00 เมตร
ยาว 25,800 เมตร

10

9

5

3

ปละ 1-2 โครงการ ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ขั้นพื้นฐานใหมี
ประสิทธิภาพ

2 โครงการ

กองชาง

-

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)

แบบ ยท. 03
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาการทองเที่ยวบน
พื้นฐานธรรมมะ
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาการทองเที่ยวบน
พื้นฐานธรรมมะ
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาการทองเที่ยวบน
พื้นฐานธรรมมะ
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาการทองเที่ยวบน
พื้นฐานธรรมมะ
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา
โครงสรางพืน้
ฐาน

กอสรางสะพาน

ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา
โครงสรางพืน้
ฐาน

ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร
อปท.

คาเปาหมาย
2561

2562

2563

2564

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

กวาง 6.00 เมตร
ยาว 60 เมตร

-

1

-

1

1 โครงการ

ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ขั้นพื้นฐานใหมี
ประสิทธิภาพ

1 โครงการ

กองชาง

-

วางทอระบายน้ํา

จํานวน 39 จุด

9

7

8

3

ปละ 3-5 จุด

ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ขั้นพื้นฐานใหมี
ประสิทธิภาพ

5 จุด

กองชาง

-

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา
โครงสรางพืน้
ฐาน

ขยายเขตไฟฟา

จํานวน 5 ราย/ป

2

2

2

2

ปละ 1-3 ราย

ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ขั้นพื้นฐานใหมี
ประสิทธิภาพ

2 ราย

กองชาง

-

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา
โครงสรางพืน้
ฐาน

งานวางทอ และระบบ
ประปา

จํานวน 7 หมูบาน

3

2

2

2

2 โครงการ

กองชาง

-

เปาประสงค

ตัวชี้วดั ผลผลิต/
โครงการ

กลยุทธ

ปละ 1-2 โครงการ ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ขั้นพื้นฐานใหมี
ประสิทธิภาพ

ผลผลิต/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)

แบบ ยท. 03
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนา
คน ชุมชนเขมแข็ง
มั่นคงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาการทองเที่ยวบน
พื้นฐานธรรมมะ
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาการทองเที่ยวบน
พื้นฐานธรรมมะ
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาการทองเที่ยวบน
พื้นฐานธรรมมะ
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค

ตัวชี้วดั ผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
2561

2562

2563

2564

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

การสงเสริมการศึกษา

นักเรียน นักศึกษา
เยาวชน

3

3

3

3

ปละ 1 โครงการ

นักเรียน นักศึกษา
ไดรับการศึกษาอยาง
ทั่วถึง

1 โครงการ

สํานักปลัด

-

สงเสริมศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น

ผูสูงอายุ

1

1

1

1

ปละ 1 โครงการ

1 โครงการ

สํานักปลัด

-

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต

การสงเสริมการกีฬา และ
นันทนาการ

นักเรียน นักศึกษา
เยาวชน

1

3

3

3

ปละ 1 โครงการ

ลูกหลาน ประชาชน
ทั่วไปไดแสดงถึง
ความกตัญูตกเวที
อึกทั้งไดรวมกันรักษา
สืบทอดประเพณี
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น
นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป
ไดใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน

1 โครงการ

สํานักปลัด

-

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต

สงเสริมสุขภาพและการ
สาธารณสุข

ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ
แข็งแรง

10

9

9

9

ปละ 3 โครงการ

3 โครงการ

สํานักปลัด

-

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต

ประชาชนสามารถ
ปองกันโรคไดใน
เบื้องตน

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)

แบบ ยท. 03
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนา
คน ชุมชนเขมแข็ง
มั่นคงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาการทองเที่ยวบน
พื้นฐานธรรมมะ
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาการทองเที่ยวบน
พื้นฐานธรรมมะ
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาการทองเที่ยวบน
พื้นฐานธรรมมะ
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนา
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนา
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค

ตัวชี้วดั ผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

2561

2562

2563

2564

ผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูปวยเอดส

11

10

10

10

ปละ 5-7 โครงการ ผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูปวยเอดส

7 โครงการ

สํานักปลัด

-

ประชาชนผูไดรับ
ผลกระทบ หรือ
เดือดรอน

4

2

2

2

ปละ 2 โครงการ

2 โครงการ

สํานักปลัด

-

สงเสริมอาชีพและพัฒนา
รายได

เกษตรกร

8

6

6

6

ปละ 1-2 โครงการ เกษตรกรไดรับการ
สงเสริมอาชีพเพิ่ม
รายได

1 โครงการ

สํานักปลัด

-

ขุดลอก

ประชาชนไดเก็บกัก
น้ําไวใชในการเกษตร

6

8

11

5

ปละ 1-5 โครงการ เก็บกักน้ําไวใชใน
การเกษตร

2 โครงการ

สํานักปลัด

-

สงเสริมคุณภาชีวิตใหแกเด็ก
สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ ผูดอ ยโอกาส ผู
ประสบสาธารณภัย และ
ผูปวยเอดส
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

ประชาชน
ผูประสบภัยแลง
และอุทกภัย

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)

แบบ ยท. 03
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนา
คน ชุมชนเขมแข็ง
มั่นคงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 3 บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 3 บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาการทองเที่ยวบน
พื้นฐานธรรมมะ
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนา
เศรษฐกิจ

กอสรางประตูระบายน้ํา

ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม

จัดการสิ่งแวดลอมและ
มลพิษตางๆ

ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม

อนุรักษ ฟน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 5 การ
เสริมสรางธรรมาภิ
บาลและการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดาน
การเมือง

พนักงาน ขาราชการ
พนักงานจาง ลูกจาง
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค

ตัวชี้วดั ผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
2561

2562

2563

2564

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ประชาชนไดเก็บกัก
น้ําไวใชในการเกษตร

-

4

4

1

ปละ 1 โครงการ

ประชาชนไดเก็บกัก
น้ําไวใชในการเกษตร

1 โครงการ

สํานักปลัด

-

ประชาชนมีสถานที่
สะอาด และมี
สภาพแวดลอมที่นา
อยู นาอาศัย
นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป มี
จิตสํานึกในการรักษา
สิ่งแวดลอม
พนักงาน ขาราชการ
พนักงานจาง ลูกจาง

2

2

2

2

ปละ 1 โครงการ

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง สมบูรณ

1 โครงการ

สํานักปลัด

-

7

8

6

7

ปละ 1 โครงการ

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง สมบูรณ

1 โครงการ

สํานักปลัด

-

17

15

14

16

ปละ 1-5 โครงการ มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึน้

2 โครงการ

สํานักปลัด

-

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

สวนที่ 4

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ
1 ยุทศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร

ดาน

แผนงานเคหะและชุมชน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

หนวยงาน
สนับสนุน
-

แผนงานเคหะและชุมชน

กองชาง

-

แผนงานการศึกษา

สํานักปลัดเทศบาล

-

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

สํานักปลัดเทศบาล

-

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานสาธารณสุข

สํานักปลัดเทศบาล

-

สํานักปลัดเทศบาล

-

แผนงานสังคม
สงเคราะห

สํานักปลัดเทศบาล
กองชาง

-

แผนงานการรักษาความ สํานักปลัดเทศบาล
สงบภายใน
แผนงานสรางความ
สํานักปลัดเทศบาล
เขมแข็งของชุมชน
แผนงานการเกษตร
สํานักปลัดเทศบาล
กองชาง

-

แผนงาน

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง ดานคมนาคม
พื้นฐาน
ดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการพื้นฐาน
ใหครบถวนและ
ครอบคลุม
2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต
การศึกษา
ดานการสงเสริม
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ดานการสงเสริมการ
กีฬา และนันทนาการ
ดานการสงเสริม
สุขภาพและการ
สาธารณสุข
ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต ใหแก
เด็ก สตรี ผูส ูงอายุ ผู
พิการ หรือทุพพลภาพ
ผูดอยโอกาส ผูประสบ
สาธารณภัย และ
ผูปวยเอดส
ดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการสงเสริมอาชีพ
และพัฒนารายได
ดานการพัฒนาแหลง
น้ําเพื่อการเกษตร
1

-

ที่
4

5

รวม

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมือง

5 ยุทธศาสตร

ดาน

แผนงาน

ดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมและมลพิษ
ตางๆ
ดานการอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ดานพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานอยางเปน
ระบบ
ดานสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

แผนงานการเกษตร

แผนงานการเกษตร

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานบริหารงานคลัง
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานบริหารงานคลัง
ดานสงเสริมการมีสวน แผนงานบริหารงาน
รวมของประชาชน
ทั่วไป
และชุมชนตามระบอบ แผนงานเคหะและ
ประชาธิปไตย
ชุมชน
ดานปรับปรุงระบบ
แผนงานบริหารทั่วไป
การใหบริการ
แผนงานเคหะและ
ประชาชน
ชุมชน
แผนงานบริหารงานคลัง
บริหารจัดการภายใน แผนงานบริหารทั่วไป
องคกรอยางมี
แผนงานเคหะและ
ประสิทธิภาพและ
ชุมชน
ประสิทธิผล
แผนงานบริหารงานคลัง
สงเสริม สนับสนุน
แผนงานบริหารงาน
หนวยงานภาครัฐ
ทั่วไป
18 ดาน

2

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดเทศบาล
กองชาง

หนวยงาน
สนับสนุน
-

สํานักปลัดเทศบาล
กองชาง

-

สํานักปลัดเทศบาล
กองชาง

-

กองคลัง
สํานักปลัดเทศบาล
กองชาง
กองคลัง
สํานักปลัดเทศบาล

-

-

กองชาง
สํานักปลัดเทศบาล
กองชาง
กองคลัง
สํานักปลัดเทศบาล
กองชาง

-

-

กองคลัง
สํานักปลัดเทศบาล

-

3 หนวยงานหลัก

-

แบบ ผ. 07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาแผนสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลชะเมา
ยุทธศาสตร
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
2.4 แผนงานสาธารณสุข
2.5 แผนงานสังคมสงคเคราะห
รวม

ป 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2562
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2563
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2564
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

85
85

47,860,000
51,010,000

45
47

26,265,000
23,015,000

55
56

37,180,000
37,180,000

37
37

44,130,000
47,315,000

216
216

155,435,000
121,190,000

3
2
3
10
15
33

130,000
350,000
3,080,000
505,000
10,118,000
14,183,000

3
2
2
9
12
28

130,000
350,000
80,000
445,000
9,018,000
10,023,000

3
2
2
9
12
28

130,000
350,000
80,000
445,000
9,018,00
10,023,000

3
2
2
9
12
28

130,000
350,000
80,000
445,000
9,018,000
10,023,000

12
8
9
37
51
117

520,000
1,400,000
3,320,000
1,840,000
11,518,000
18,598,000

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)

36

แบบ ผ. 07

ยุทธศาสตร
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
4) ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
4.1 แผนงานการเกษตร
รวม
5) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกรอยาง
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

ป 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2562
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2563
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2564
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

8
6
14

270,000
3,740,000
4,010,000

6
12
18

210,000
7,740,000
7,950,000

6
15
21

210,000
17,300,000
17,510,000

6
6
12

210,000
4,820,000
5,030,000

26
39
65

900,000
33,600,000
34,500,000

9
9

640,000
640,000

10
10

670,000
670,000

8
8

540,000
540,000

9
9

840,000
840,000

36
36

2,690,000
2,690,000

17
17
158

11,100,000
11,100,000
69,943,000

15
15
114

1,035,000
1,035,000
34,348,000

14
14
125

16,850,000
16,850,000
64,118,000

16
16
102

1,215,000
1,215,000
64,423,000

62
62
496

30,200,000
30,200,000
207,178,000

37

สวนที่ 4
2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

38

ที่

1

โครงการ
งานถนนลาดยาง
โครงการกอสราง
ถนนลาดยางสายทวด
ลุง-บานตนงิ้ว หมูที่ 1

ที่

โครงการ

2

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางสาย
คลองใหม-ทานมุย
หมูที่ 3
โครงการกอสราง
ถนนลาดยางสายวัด
ลาว-หนําหยอม
หมูที่ 6
โครงการซอมสราง
ถนนลาดยางสายปาก
เนตร-ทางพูน
หมูที่ 1- 7

3

4

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลาดยางสายทวด
ไดรับความสะดวก ลุง-บานตนงิ้ว หมูที่ 1 กวาง
ในการสัญจร
6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลาดยางสายคลอง
ไดรับความสะดวก ใหม-ทานมุย หมูที่ 3 กวาง 6.00
ในการสัญจร
เมตร ยาว 1,800 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

10,000,000

2561
(บาท)
10,000,000

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
1,800 เมตร
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ผลที่คาดวาจะไดรับ

ระยะทาง
1,800 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลาดยางสายวัด
ไดรับความสะดวก ลาว-หนําหยอม หมูที่ 6 กวาง
ในการสัญจร
6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร

-

5,000,000

-

-

ระยะทาง
1,000 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

เพื่อใหประชาชน ซอมสรางถนนลาดยางสายปาก
ไดรับความสะดวก เนตร-ทางพูน หมูที่ 1- 7 กวาง
ในการสัญจร
9.00 เมตร ยาว 12,000 เมตร

-

-

20,000,000

-

ระยะทาง
12,000 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

10,000,000 15,000,000 20,000,000

-

-

รวมจํานวน 4 โครงการ

39

-

-

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

40

ที่

1

2

3

4

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งานถนน คสล.
โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอยนาย
แสงพัฒนา หมูที่ 1
โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอยนาย
เชิญไสฉิม หมูที่ 1
โครงการกอสราง
ถนน คสล. สายนาย
แจง หมูที่ 1
โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอยนาย
ปลื้ม หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กอสรางถนน คสล. ซอยนายแสง
พัฒนา หมูที่ 1 กวาง 5.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร
กอสรางถนน คสล. ซอยนายเชิญ
ไสฉิม หมูที่ 1 กวาง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร
กอสรางถนน คสล. สายนายแจง
หมูที่ 1 กวาง 4.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 300 เมตร
กอสรางถนน คสล. ซอยนายปลื้ม
หมูที่ 1 กวาง 4.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 200 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

250,000

-

-

-

ระยะทาง
200 เมตร

-

500,000

-

-

ระยะทาง
200 เมตร

-

-

750,000

-

ระยะทาง
300 เมตร

-

-

-

500,000

ระยะทาง
200 เมตร

เทศบาลตําบลชะเมา
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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ผลที่คาดวาจะไดรับ

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (ดานคมนาคม)
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอย 1
พัฒนา หมูที่ 1
โครงการกอสราง
ถนน คสล. สายทวด
ลุง – บานตนงิ้ว
หมูที่ 1
โครงการกอสราง

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

6

7

เพื่อใหประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถนน คสล. ซอย 1
พัฒนา หมูที่ 1 กวาง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 500 เมตร
กอสรางถนน คสล. สายทวดลุง
– บานตนงิ้ว หมูที่ 1 กวาง 5.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
1,800 เมตร
กอสรางถนน คสล. ซอยยานยาว

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
250,000
-

2561
(บาท)
-

-

-

-

350,000

-

-
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2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
500 เมตร

4,000,000 ระยะทาง
200 เมตร

-

ระยะทาง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

8

ถนน คสล. ซอยยาน
ยาวพัฒนา หมูที่ 1
โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอย รพ.
สต.บานวัดลาว
หมูที่ 2

ที่

โครงการ

9

โครงการกอสราง
ถนน คสล. สายปา
กลวย – หนําหยอม
หมูที่ 2
โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอย
ทอนงูเหลือม
หมูที่ 2

10

ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

วัตถุประสงค

พัฒนา หมูที่ 1 กวาง 5.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 300 เมตร
กอสรางถนน คสล. ซอย รพ.สต.
บานวัดลาว หมูที่ 2 กวาง 4.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 130
เมตร

200 เมตร
120,000

-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน คสล. สายปากลวย 9,800,000
ไดรับความสะดวก – หนําหยอม หมูที่ 2 กวาง
ในการสัญจร
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 2,150 เมตร
เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน คสล. ซอยทอนงู
ไดรับความสะดวก เหลือม หมูที่ 2 กวาง 5.00
ในการสัญจร
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 500
เมตร

-
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-

-

2564
(บาท)
-

ระยะทาง
130 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
2,150 เมตร

1,000,000 ระยะทาง
500 เมตร

ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

11

12

โครงการกอสราง
เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน คสล. สายบาน
ถนน คสล. สายบาน ไดรบั ความสะดวก นายปลอม หมูที่ 2 กวาง 5.00
นายปลอม หมูที่ 2 ในการสัญจร
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150
เมตร
โครงการกอสราง
เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน คสล. สายบาง
ถนน คสล. สายบาง ไดรับความสะดวก ไอเข หมูที่ 2 กวาง 5.00 เมตร
ไอเข หมูที่ 2
ในการสัญจร
หนา 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร

ที่

โครงการ

13

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอยบาน
มวง (ตอจาก
โครงการเดิม) – ถึง
บานยุรี หมูที่ 3
โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอย
ประปาบานบางมูล
นาก หมูที่ 3

14

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน คสล. ซอยบาน
ไดรับความสะดวก มวง (ตอจากโครงการเดิม) – ถึง
ในการสัญจร
บานยุรี หมูที่ 3 กวาง 4.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200
เมตร
เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน คสล. ซอยประปา
ไดรับความสะดวก บานบางมูลนาก หมูที่ 3 กวาง
ในการสัญจร
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 500 เมตร

350,000

-

-

-

ระยะทาง
150 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

-

-

350,000

-

ระยะทาง
150 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
450,000

-

-
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1,000,000

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
200 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

ระยะทาง
500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

15

โครงการกอสราง
ถนน คสล. สายวัด
โดน – เกาะโพธิ์
หมูที่ 3

ที่

โครงการ

16

โครงการกอสราง
ถนนคสล. สายสาม
แยกวัดโดน – บาน
ดต. สมใจ หมูที่ 3
โครงการกอสราง
ถนน คสล. สายบาน
ในอาว หมูที่ 4

17

18

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอย

เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน คสล. สายวัดโดน
ไดรับความสะดวก – เกาะโพธิ์ หมูที่ 3 กวาง 4.00
ในการสัญจร
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
3,000 เมตร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนคสล. สายสามแยก
ไดรับความสะดวก วัดโดน – บาน ดต. สมใจ หมูที่
ในการสัญจร
3 กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 1,800 เมตร
เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน คสล. สายบานใน
ไดรับความสะดวก อาว หมูที่ 4 กวาง 5.00 เมตร
ในการสัญจร
หนา 0.15 เมตร ยาว 1,900
เมตร
เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน คสล. ซอยพัฒนา
ไดรับความสะดวก หมูที่ 4 กวาง 4.00 เมตร หนา

-

-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
3,500,000

6,000,000 ระยะทาง
3,000 เมตร

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
3,000 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

4,000,000

-

-

-

ระยะทาง
1,900 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

-

-

2,000,000

-

ระยะทาง
1,100 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก

กองชาง
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19

พัฒนา หมูที่ 4
โครงการยกระดับ
ถนนพรอมกอสราง
ถนน คสล.สายปาก
เนตร – ตนงิ้ว หมูที่
4 – หมูที่ 5

ที่

โครงการ

20

โครงการกอสราง
ถนน คสล. สายจาก
สามแยกบานนาย
ถาวร – บานนาย
อวม หมูที่ 5
โครงการกอสราง
ถนน คสล.สายตน
งิ้ว-หนําหยอม
หมูที่ 5
โครงการปรับปรุง

21

22

ในการสัญจร
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

วัตถุประสงค

0.15 เมตร ยาว 1,100 เมตร
ยกระดับถนนพรอมกอสรางถนน 6,250,000
คสล.สายปากเนตร – ตนงิ้ว หมู
ที่ 4 – หมูที่ 5 กวาง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 2,500
เมตร
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน คสล. สายจากสาม
ไดรับความสะดวก แยกบานนายถาวร – บานนาย
ในการสัญจร
อวม หมูที่ 5 กวาง 5.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 1,500
เมตร
เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน คสล.สายตนงิ้วไดรับความสะดวก หนําหยอม หมูที่ 5 กวาง 4.00
ในการสัญจร
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
2,500 เมตร
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนพรอมกอสรางถนน

-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
3,000,000
-

2561
(บาท)
-

-

-

-

250,000

-

-
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-

2564
(บาท)
-

ระยะทาง
2,500 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
1,900 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

6,250,000 ระยะทาง
2,500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

ประชาชน

กองชาง

-

ระยะทาง

ถนนพรอมกอสราง
ถนน คสล. หลัง
ตลาดวัดลาว –
สะพานขามตําบล
ทาเรือ หมูที่ 6

ที่

โครงการ

23

โครงการปรับปรุง
ถนนพรอมกอสราง
ถนน คสล. หนา
ตลาดวัดลาว พรอม
วางทอระบายน้ํา
หมูที่ 6
โครงการกอสราง
ถนน คสล. สายหลัง
วัด – บานนายจรัญ
หมูที่ 6
โครงการกอสราง

24

25

ไดรับความสะดวก คสล. หลังตลาดวัดลาว –
ในการสัญจร
สะพานขามตําบลทาเรือ หมูที่ 6
กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 150 เมตร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนพรอมกอสรางถนน
ไดรับความสะดวก คสล. หนาตลาดวัดลาว พรอม
ในการสัญจร
วางทอระบายน้ํา หมูที่ 6 กวาง
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 150 เมตร
เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน คสล. สายหลังวัด
ไดรับความสะดวก – บานนายจรัญ หมูที่ 6 กวาง
ในการสัญจร
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 300 เมตร
เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน คสล. สายหนา

150 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
250,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
150 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

-

-

400,000

-

ระยะทาง
300 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

100,000

-

-

-

ระยะทาง

ประชาชน

กองชาง
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ถนน คสล. สายหนา ไดรับความสะดวก
อนามัยบางมูลนาก ในการสัญจร
จากบานนายสุธรรม
หนูแกว หมูที่ 7

ที่
26

27

28

โครงการ

วัตถุประสงค

อนามัยบางมูลนากจากบานนาย
สุธรรม หนูแกว หมูที่ 7 กวาง
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 70 เมตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการกอสราง
เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน คสล. สายนาย
ถนน คสล. สายนาย ไดรบั ความสะดวก สะอาด หมูที่ 7 กวาง 4.00
สะอาด หมูที่ 7
ในการสัญจร
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 300
เมตร
โครงการกอสราง
เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนขยายไหลทางถนน
ถนนขยายไหลทาง ไดรับความสะดวก คสล. สายหนาอนามัย-ฟารมหมู
ถนน คสล. สายหนา ในการสัญจร
หมูที่ 7 กวาง 4.00 เมตร หนา
อนามัย-ฟารมหมู
0.15 เมตร ยาว 1,500 เมตร
หมูที่ 7
โครงการกอสราง
เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน คสล. จากปากทาง
ถนน คสล. จากปาก ไดรับความสะดวก ที่บานนายไมตรี – บานนายจิตร
ทางที่บานนายไมตรี ในการสัญจร
มากลับ สุดเขตตําบลชะเมา

70 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
400,000

2561
(บาท)
-

-

-

-

-

-

1,200,000
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2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
150 เมตร

5,100,000 ระยะทาง
1,500 เมตร

-

ระยะทาง
1,500 เมตร

ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

– บานนายจิตร มา
กลับ สุดเขตตําบล
ชะเมา หมูที่ 7

หมูที่ 7 กวาง 4.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 1,500 เมตร
รวมจํานวน 28 โครงการ

ที่

1

2

3

โครงการ
งานปรับปรุงถนน
โครงการปรับปรุง
ถนนซอยรวมใจ
พัฒนา พรอมวางทอ
หมูที่ 1
โครงการปรับปรุง
ถนนราชดําริจาก
สวนปาลมสายัณ –
สวนปาลมนายชู
ศักดิ์ คงปาน หมูที่ 1
โครงการปรับปรุง
ถนนซอยนางยินดี –

วัตถุประสงค

25,420,000
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7,000,000

3,750,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

22,850,000

2564
(บาท)

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนซอยรวมใจพัฒนา
ไดรับความสะดวก พรอมวางทอ หมูที่ 1 กวาง
ในการสัญจร
4.00 เมตร ยาว 500 เมตร

-

110,000

-

-

ระยะทาง
500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนราชดําริจากสวน
ไดรับความสะดวก ปาลมสายัณ – สวนปาลมนายชู
ในการสัญจร
ศักดิ์ คงปาน หมูที่ 1 กวาง
4.00 เมตร ยาว 600 เมตร

-

-

140,000

-

ระยะทาง
600 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนซอยนางยินดี –
ไดรับความสะดวก บานนายริ่น หมูที่ 1 กวาง 4.00

100,000

-

-

-

ระยะทาง
700 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก

กองชาง
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บานนายริ่น หมูที่ 1 ในการสัญจร

ที่

โครงการ

4

โครงการปรับปรุง
ถนนสายทอนวัง –
บานนายบํารุง หมู
ที่ 1
โครงการปรับปรุง
ถนนสายเหมืองทอน
วังจากทางเขาสวน
นายบํารุง หมูที่ 1
โครงการปรับปรุง
ถนนจากนานาง
เจื้อง – ถึงคลองชะ
เมา หมูที่ 1

5

6

วัตถุประสงค

เมตร ยาว 700 เมตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนสายทอนวัง –บาน
ไดรับความสะดวก นายบํารุง หมูที่ 1 กวาง 4.00
ในการสัญจร
เมตร ยาว 500 เมตร
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนสายเหมืองทอนวัง
ไดรับความสะดวก จากทางเขาสวนนายบํารุง หมูที่
ในการสัญจร
1 กวาง 4.00 เมตร ยาว 500
เมตร
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนจากนานางเจื้อง –
ไดรับความสะดวก ถึงคลองชะเมา หมูที่ 1 กวาง
ในการสัญจร
4.00 เมตร ยาว 200 เมตร

ในการสัญจร

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

2564
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

-

-

100,000

-

ระยะทาง
500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

40,000

-

-

-

ระยะทาง
200 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง
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7

โครงการปรับปรุง
ถนนซอยนายปลื้ม
หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนซอยนายปลื้ม หมู
ไดรับความสะดวก ที่ 1 กวาง 4.00 เมตร ยาว 200
ในการสัญจร
เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8

โครงการปรับปรุง
ถนนซอยยานยาว
หมูที่ 1
โครงการปรับปรุง
ถนนสายบานนาย
เชิญ – บานตนงิ้ว
หมูที่ 1
โครงการปรับปรุง
ถนนซอยนายอําไพนานายสมนึก หมูที่
1

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ปรับปรุงถนนซอยยานยาว หมูที่
1 กวาง 4.00 เมตร ยาว 300
เมตร
ปรับปรุงถนนสายบานนายเชิญ
– บานตนงิ้ว หมูที่ 1 กวาง 4.00
เมตร ยาว 1,000 เมตร

9

10

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนซอยนายอําไพ-นา
ไดรับความสะดวก นายสมนึก หมูที่ 1 กวาง 4.00
ในการสัญจร
เมตร ยาว 2,000 เมตร

40,000

-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
60,000

-

2564
(บาท)
-

ระยะทาง
200 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
300 เมตร

150,000

-

-

-

ระยะทาง
1,000 เมตร

-

-

450,000

-

ระยะทาง
2,000 เมตร
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ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

11

โครงการปรับปรุง
ถนนตอจาก
โครงการเดิมจากที่
นายปลื้ม-ที่นายแสง
หมูที่ 1
โครงการปรับปรุง
ถนนสายปกครอง
พัฒนา หมูที่ 1
โครงการปรับปรุง
ถนนสายปกครอง
พัฒนา หมูที่ 1
โครงการปรับปรุง
ถนนสายมิยาซาวา
เกาะโพธิ์ หมูที่ 2

12

13

14

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนตอจากโครงการ
ไดรับความสะดวก เดิมจากที่นายปลื้ม-ที่นายแสง
ในการสัญจร
หมูที่ 1 กวาง 4.00 เมตร ยาว
500 เมตร
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ปรับปรุงถนนสายปกครอง
พัฒนา หมูที่ 1 กวาง 4.00 เมตร
ยาว 300 เมตร
ปรับปรุงถนนสายปกครอง
พัฒนา หมูที่ 1 กวาง 4.00 เมตร
ยาว 600 เมตร
ปรับปรุงถนนสายมิยาซาวาเกาะ
โพธิ์ หมูที่ 2 กวาง 4.00 เมตร
ยาว 1,500 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

2564
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

-

-

60,000

-

ระยะทาง
200 เมตร

-

-

120,000

-

ระยะทาง
300 เมตร

150,000

-

-

-

ระยะทาง
1,500 เมตร
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ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

15

โครงการปรับปรุง
เหมืองบานนาย
ปญญาบานเกาะโพธิ์
หมูที่ 2
โครงการปรับปรุง
ถนนสายบานสาย
สวัสดิ-์ บานนาย
ประยูร วันทะไชย
หมูที่ 2
โครงการบุกเบิก
ถนนหนาบานนาย
จรูญ สุขเกื้อ – สวน
นางเหวียน บัวเพชร
หมูที่ 2

16

17

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงเหมืองบานนายปญญา
ไดรับความสะดวก บานเกาะโพธิ์ หมูที่ 2 กวาง
ในการสัญจร
4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร

งบประมาณและทีผ่ านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
150,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
1,500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนสายบานสาย
ไดรับความสะดวก สวัสดิ-์ บานนายประยูร วันทะ
ในการสัญจร
ไชย หมูท ี่ 2 กวาง 4.00 เมตร
ระยะทาง 400 เมตร

80,000

-

-

-

ระยะทาง
1,500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

เพื่อใหประชาชน บุกเบิกถนนหนาบานนายจรูญ
ไดรับความสะดวก สุขเกื้อ – สวนนางเหวียน บัว
ในการสัญจร
เพชร หมูที่ 2 กวาง 4.00 เมตร
ยาว 1,500 เมตร

300,000

-

-

-

ระยะทาง
1,500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

53

ที่

โครงการ

18

โครงการปรับปรุง
ถนนขอบเหมืองหัว
ปาเริ่มจากโรงสูบน้ํา
– นานายชวย
สุวรรณเหม หมูที่ 2
โครงการปรับปรุง
ถนนขอบเหมืองที่นา
นายเสงคลองแผว
หมูที่ 2
โครงการปรับปรุง
ขอบเหมือง
พระราชดําริจาก
บานนายเพื่อมจด
เหมือง รพช. หมูที่ 2

19

20

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนขอบเหมืองหัวปา
ไดรับความสะดวก เริ่มจากโรงสูบน้าํ – นานายชวย
ในการสัญจร
สุวรรณเหม หมูท ี่ 2 กวาง 4.00
เมตร ยาว 1,500 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
50,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
400 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนขอบเหมืองที่นา
ไดรับความสะดวก นายเสงคลองแผว หมูที่ 2 กวาง
ในการสัญจร
4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร

150,000

-

-

-

ระยะทาง
1,500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงขอบเหมืองพระราชดําริ
ไดรับความสะดวก จากบานนายเพื่อมจดเหมือง
ในการสัญจร
รพช. หมูท ี่ 2 กวาง 4.00 เมตร
ระยะทาง 2,000 เมตร

-

-

400,000

-

ระยะทาง
2,000 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

54

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

21

โครงการปรับปรุง
ถนนซอย รพ.สต.
บานวัดลาว หมูที่ 2
โครงการปรับปรุง
ถนนซอยเกาะแก
สามัคคี หมูที่ 2
โครงการปรับปรุง
ถนนซอยบางอายเข
หมูที่ 2
โครงการปรับปรุง
ถนนซอยสะพาน
เหล็ก-ถนนเกาะโพธิ์
หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ปรับปรุงถนนซอย รพ.สต. บาน
วัดลาว หมูที่ 2 กวาง 4.00
เมตร ยาว 300 เมตร
ปรับปรุงถนนซอยเกาะแก
สามัคคี หมูที่ 2 กวาง 4.00
เมตร ยาว 1,000 เมตร
ปรับปรุงถนนซอยบางอายเข หมู
ที่ 2 กวาง 4.00 เมตร ยาว 480
เมตร
ปรับปรุงถนนซอยสะพานเหล็กถนนเกาะโพธิ์ หมูที่ 2 กวาง
4.00 เมตร ยาว 480 เมตร

22

23

24

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
60,000
-

2561
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
300 เมตร

-

-

200,000

-

ระยะทาง
1,000 เมตร

-

95,000

-

-

ระยะทาง
480 เมตร

-

95,000

-

-

ระยะทาง
480 เมตร

55

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

25

โครงการปรับปรุง
ขอบคลองแผวบาน
ทอนจาก ทั้ง 2 ฝง
หมูที่ 2
โครงการปรับปรุง
ถนนขอบหนองโอ
หลอด ทั้ง 2 ฝง หมู
ที่ 2
โครงการปรับปรุง
ถนนขอบเหมืองบาน
หัวปาฝงตะวันตก
หมูที่ 2
โครงการปรับปรุง
ถนนขอบเหมืองบาน
หัวปาฝงตะวันออก
หมูที่ 2

26

27

28

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงขอบคลองแผวบาน
ไดรับความสะดวก ทอนจาก ทั้ง 2 ฝง หมูที่ 2 กวาง
ในการสัญจร
4.00 เมตร ระยะทาง 2,500
เมตร
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนขอบหนองโอ
ไดรับความสะดวก หลอด ทั้ง 2 ฝง หมูที่ 2 กวาง
ในการสัญจร
4.00 เมตร ยาว 2,120 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

2564
(บาท)
580,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
2,500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

-

-

500,000

-

ระยะทาง
2,120 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนขอบเหมืองบานหัว
ไดรับความสะดวก ปาฝง ตะวันตก หมูที่ 2 กวาง
ในการสัญจร
4.00 เมตร ยาว 700 เมตร

-

-

-

150,000

ระยะทาง
700 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนขอบเหมืองบานหัว
ไดรับความสะดวก ปาฝง ตะวันออก หมูที่ 2 กวาง
ในการสัญจร
4.00 เมตร ยาว 700 เมตร

-

-

-

150,000

ระยะทาง
700 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

56

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

29

โครงการปรับปรุง
ถนนสายปากลวยหนําหยอม หมูที่ 2
โครงการปรับปรุง
ถนนสายปากลวยหนําหยอม หมูที่ 2
โครงการปรับปรุง
ถนนสายบานนาย
บุญเสริม-เหมืองนาย
ปญญา หมูที่ 2
โครงการปรับปรุง
ถนนซอยบานบุญแล
หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

30

31

32

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงถนนสายปากลวย-หนํา
หยอม หมูที่ 2 กวาง 4.00 เมตร
ยาว 2,400 เมตร
ปรับปรุงถนนสายปากลวย-หนํา
หยอม หมูที่ 2 กวาง 4.00 เมตร
ระยะทาง 2,400 เมตร
ปรับปรุงถนนสายบานนายบุญ
เสริม-เหมืองนายปญญา หมูที่ 2
กวาง 4.00 เมตร ยาว 500
เมตร
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนซอยบานบุญแล
ไดรับความสะดวก หมูที่ 2 กวาง 4.00 เมตร ยาว
ในการสัญจร
500 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000

2561
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
2,400 เมตร

-

-

-

480,000

ระยะทาง
2,400 เมตร

-

-

100,000

-

ระยะทาง
500 เมตร

-

100,000

-

-

ระยะทาง
500 เมตร

57

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

33

โครงการปรับปรุง
ถนนขอบเหมืองมิยา
ซาวาหัวปา หมูที่ 2
โครงการปรับปรุง
ถนนขอบเหมืองมิยา
ซาวาหัวปาฝงตะวัน
ตก (ตอจากโครงการ
เดิม) หมูที่ 2
ปรับปรุงถนนขอบ
เหมืองมิยาซาวา
บานคลองแผว หมูที่
2

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

โครงการ

วัตถุประสงค

34

35

ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนขอบเหมืองมิยาซา
วาหัวปา หมูที่ 2 กวาง 4.00
เมตร ยาว 800 เมตร
ปรับปรุงถนนขอบเหมืองมิยาซา
วาหัวปาฝงตะวันตก (ตอจาก
โครงการเดิม) หมูที่ 2 กวาง
4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนขอบเหมืองมิยาซา
ไดรับความสะดวก วาบานคลองแผว หมูที่ 2 กวาง
ในการสัญจร
4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

2564
(บาท)
160,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
ระยะทาง
800 เมตร

-

-

100,000

-

ระยะทาง
1,000 เมตร

-

-

-

300,000

ระยะทาง
1,500 เมตร

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

58

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

ผลทีค่ าดวาจะไดรับ

กองชาง

หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
36

37

38

ที่

ปรับปรุงถนนจาก
สวนนายสุธรรม ไชย
สุวรรณ-คลองใหม
วัดลาว หมูที่ 2
ปรับปรุงถนนจากที่
บานนางสนิท มาก
ผล-ที่บานนางหวย
พรรณรังสี หมูที่ 2
โครงการปรับปรุง
ถนนซอยบานเกาะ
โพธิ์-บานนางจัด
เกตุแกว หมูที่ 2

โครงการ

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนจากสวนนายสุ
ไดรับความสะดวก ธรรม ไชยสุวรรณ-คลองใหมวัด
ในการสัญจร
ลาว หมูที่ 2 กวาง 4.00 เมตร
ยาว 500 เมตร
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนจากที่บานนาง
ไดรับความสะดวก สนิท มากผล-ที่บานนางหวย
ในการสัญจร
พรรณรังสี หมูที่ 2 กวาง 4.00
เมตร ยาว 500 เมตร
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนซอยบานเกาะโพธิ-์
ไดรับความสะดวก บานนางจัด เกตุแกว หมูที่ 2
ในการสัญจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 500
เมตร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
-

-

-

100,000

-

-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

2561

59

(KPI)

รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

-

ระยะทาง
500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

120,000

ระยะทาง
500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

39

40

41

ที่

โครงการปรับปรุง
ถนนขอบคลอง
สะพานเหล็ก-ถนน
เกาะโพธิ์ หมูที่ 2
โครงการปรับปรุง
ถนนสายหัวปาฝง
ตะวันตก (ตอจาก
โครงการเดิม) หมูที่
2
โครงการปรับปรุง
ถนนหนองโอหลอด
ทั้ง 2 ฝง หมูที่ 2

โครงการ

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนขอบคลองสะพาน
ไดรับความสะดวก เหล็ก-ถนนเกาะโพธิ์ หมูที่ 2
ในการสัญจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 600
เมตร
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนสายหัวปาฝง
ไดรับความสะดวก ตะวันตก (ตอจากโครงการเดิม)
ในการสัญจร
หมูที่ 2 กวาง 4.00 เมตร ยาว
500 เมตร
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนหนองโอหลอดทั้ง
ไดรับความสะดวก 2 ฝง หมูที่ 2 กวาง 4.00 เมตร
ในการสัญจร
ยาว 2,120 เมตร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)
-

(บาท)
120,000

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

100,000

-

-

500,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

60

ระยะทาง
600 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

-

ระยะทาง
500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

-

ระยะทาง
2,120 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

42

43

44

ที่
45

โครงการปรับปรุง
ถนนสายคลองใหม
ทานมุย-หนํานาย
สันติ หมูที่ 3
ปรับปรุงถนน
ทางเขาคอกหมูจาก
บานนายวิเชียร –
บานนายสหัส หมูที่
3
ปรับปรุงถนนเหมือง
ราชดําริจากบาน
นายวิเชียร-หนํานาย
ปรีชา พรอมวางทอ
คสล. จํานวน 12
ทอน หมูที่ 3

โครงการ
โครงการปรับปรุง

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนสายคลองใหม
ไดรับความสะดวก ทานมุย -หนํานายสันติ หมูที่ 3
ในการสัญจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,500
เมตร
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนทางเขาคอกหมู
ไดรับความสะดวก จากบานนายวิเชียร – บานนาย
ในการสัญจร
สหัส หมูที่ 3 กวาง 4.00 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนเหมืองราชดําริจาก
ไดรับความสะดวก บานนายวิเชียร-หนํานายปรีชา
ในการสัญจร
พรอมวางทอ คสล. จํานวน 12
ทอน หมูที่ 3 กวาง 4.00 เมตร
ยาว 300 เมตร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน

ปรับปรุงถนนเหมืองมิยาซาวา-

300,000

-

-

-

ระยะทาง
1,500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

150,000

-

-

-

ระยะทาง
1,500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

-

60,000

-

-

ระยะทาง
300 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
400,000

2561
(บาท)
-

61

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน

กองชาง

46

47

ที่
48

ถนนเหมืองมิยาซา
วา-นานายหยวด หมู
ที่ 3
โครงการปรับปรุง
ถนนเหมืองราชดําริ
ในนบ-บานวิเชียร
หมูที่ 3
โครงการปรับปรุง
ถนนวัดโดน-สะพาน
เกาะโพธิ์ หมูที่ 3

โครงการ
โครงการปรับปรุง
ถนนสายบานนาย

ไดรับความสะดวก นานายหยวด หมูที่ 3 กวาง
ในการสัญจร
4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร

300 เมตร

ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนเหมืองราชดําริใน
ไดรับความสะดวก นบ-บานวิเชียร หมูที่ 3 กวาง
ในการสัญจร
4.00 เมตร ยาว 300 เมตร

-

60,000

-

-

ระยะทาง
300 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนวัดโดน-สะพาน
ไดรับความสะดวก เกาะโพธิ์ หมูที่ 3 กวาง 4.00
ในการสัญจร
เมตร ยาว 3,000 เมตร

-

-

-

600,000

ระยะทาง
3,000 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนสายบานนาย
ไดรับความสะดวก เพียน-สะพานวัดโดน หมูที่ 3

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000

2561
(บาท)
-

62

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
1,500 เมตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชน
ไดรับความสะดวก

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

49

50

ที่
51

เพียน-สะพานวัด
โดน หมูที่ 3
โครงการปรับปรุง
ถนนสายหนํานานาย
ปรีชา-นานางวาส
หมูที่ 3
โครงการปรับปรุง
ถนนเหมืองราชดําริ
บานลุงชี-บานนาย
สันติ หมูที่ 3

โครงการ
โครงการปรับปรุง
ถนนจากบานนาย
อุดร-นานาย

ในการสัญจร

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,500
เมตร
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนสายหนํานานาย
ไดรับความสะดวก ปรีชา-นานางวาส หมูที่ 3 กวาง
ในการสัญจร
4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนเหมืองราชดําริ
ไดรับความสะดวก บานลุงชี-บานนายสันติ หมูที่ 3
ในการสัญจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,500
เมตร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนจากบานนายอุดรไดรับความสะดวก นานายปราโมทย หมูที่ 3 กวาง
ในการสัญจร
4.00 เมตร ยาว 150 เมตร

ในการสัญจร
-

-

300,000

-

ระยะทาง
1,500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

-

-

-

500,000

ระยะทาง
2,500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
-

2561
(บาท)
-

63

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
150 เมตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

52

53

ที่
54

ปราโมทย หมูที่ 3
โครงการปรับปรุง
ถนนเหมือ
พระราชดําริประตูน้ําคลองเกาะ
โพธิ์ หมูที่ 3
โครงการปรับปรุง
ถนนสายพัฒนาการ
ขางโรงเรียนวัดปาก
เนตร พรอมวางทอ
ระบายน้ําที่นานาย
เสนอ ครุฑจร
หมูที่ 4

โครงการ

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนเหมือพระราชดําริไดรับความสะดวก ประตูน้ําคลองเกาะโพธิ์ หมูที่ 3
ในการสัญจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,000
เมตร

-

-

400,000

-

ระยะทาง
2,000 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนสายพัฒนาการขาง
ไดรับความสะดวก โรงเรียนวัดปากเนตร พรอมวาง
ในการสัญจร
ทอระบายน้ําที่นานายเสนอ
ครุฑจร หมูที่ 4 กวาง 4.00
เมตร ยาว 2,000 เมตร

250,000

-

-

-

ระยะทาง
2,000 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการปรับปรุง
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนสายบานในอาว
ถนนสายบานในอาว ไดรบั ความสะดวก หมูท ี่ 4 กวาง 4.00 เมตร ยาว
หมูที่ 4
ในการสัญจร
1,900 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
200,000

64

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
1,900 เมตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

55

56

57

ที่
58

โครงการปรับปรุง
ถนนซอยบานนาย
สุนทร-นอกนา หมูที่
4
โครงการปรับปรุง
ถนนซอยบานนาย
ระเบียบ แสงแกว
หมูที่ 4
โครงการปรับปรุง
ถนนพัฒนาการฝง
ทิศตะวันออก หมูที่
4

โครงการ

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนซอยบานนาย
ไดรับความสะดวก สุนทร-นอกนา หมูที่ 4 กวาง
ในการสัญจร
4.00 เมตร ยาว 300 เมตร

60,000

-

-

-

ระยะทาง
300 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนซอยบานนาย
ไดรับความสะดวก ระเบียบ แสงแกว หมูที่ 4 กวาง
ในการสัญจร
4.00 เมตร ยาว 120 เมตร

25,000

-

-

-

ระยะทาง
120 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนพัฒนาการฝงทิศ
ไดรับความสะดวก ตะวันออก หมูที่ 4 กวาง 4.00
ในการสัญจร
เมตร ยาว 500 เมตร

100,000

-

-

-

ระยะทาง
500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

วัตถุประสงค

โครงการปรับปรุง
เพื่อใหประชาชน
ถนนสายขอบเหมือง ไดรบั ความสะดวก
พระราชดําริจากนา ในการสัญจร
นายเยื้อง-นานาย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนสายขอบเหมือง
พระราชดําริจากนานายเยื้อง-นา
นายคลอย หมูที่ 4 กวาง 4.00
เมตร ยาว 980 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2561
(บาท)
-

65

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
980 เมตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

59

60

ที่
61

62

คลอย หมูที่ 4
โครงการปรับปรุง
ถนนจากสามแยก
บานนายถาวร –
บานนายอวม
หมูที่ 5
โครงการปรับปรุง
ถนนสายบานตนงิ้ว
– หนําหยอม
หมูที่ 5

โครงการ
โครงการปรับปรุง
ถนนซอยสุขสวัสดิ์
หมูที่ 5
โครงการปรับปรุง

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนจากสามแยกบาน
ไดรับความสะดวก นายถาวร – บานนายอวม หมูที่
ในการสัญจร
5 กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,500
เมตร

150,000

-

-

-

ระยะทาง
1,500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนสายบานตนงิ้ว –
ไดรับความสะดวก หนําหยอม หมูที่ 5 กวาง 4.00
ในการสัญจร
เมตร ยาว 2,300 เมตร

250,000

-

-

-

ระยะทาง
2,300 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อใหประชาชน

ปรับปรุงถนนซอยสุขสวัสดิ์ หมูที่
5 กวาง 4.00 เมตร ยาว 200
เมตร
ปรับปรุงถนนสายนานายตั้ง –

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
40,000

160,000

-

66

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
200 เมตร
ระยะทาง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

63

ที่
64

ถนนสายนานายตั้ง
– นานายเอื้อม หมูที่
5
โครงการปรับปรุง
ขอบเหมือง
พระราชดําริจากนา
นายคลอย – นานาย
เยื้อง หมูที่ 5

โครงการ

ไดรับความสะดวก นานายเอื้อม หมูที่ 5 กวาง 4.00
ในการสัญจร
เมตร ยาว 800 เมตร
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงขอบเหมืองพระราชดําริ
ไดรับความสะดวก จากนานายคลอย – นานาย
ในการสัญจร
เยื้อง หมูที่ 5 กวาง 4.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

วัตถุประสงค

โครงการปรับปรุง
เพื่อใหประชาชน
ถนนสายราชดําริ
ไดรบั ความสะดวก
จากบานนายถาวร – ในการสัญจร
นานายณรงค หมูที่
5

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนสายราชดําริจาก
บานนายถาวร – นานายณรงค
หมูที่ 5 กวาง 4.00 เมตร ยาว
1,200 เมตร

100,000

-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
120,000

67

-

2564
(บาท)
-

800 เมตร

ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ระยะทาง
1,000 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
1,200 เมตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

65

66

โครงการปรับปรุง
ถนนสายซอยประปา
หมูที่ 5
โครงกาปรับปรุง
ถนนจากนานายสุ
ชาติ-นานางอวยพร
หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ปรับปรุงถนนสายซอยประปา
หมูที่ 5 กวาง 4.00 เมตร ยาว
200 เมตร
ปรับปรุงถนนจากนานายสุชาตินานางอวยพร หมูที่ 5 กวาง
4.00 เมตร ยาว 300 เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

67

โครงการปรับปรุง
ถนนซอยนายเติมบานนายพิ้ม หมูที่ 5
โครงการปรับปรุง
ถนนเหมือง
พระราชดําริจากคอ

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ปรับปรุงถนนซอยนายเติม-บาน
นายพิ้ม หมูที่ 5 กวาง 4.00
เมตร ยาว 100 เมตร
ปรับปรุงถนนเหมืองพระราชดําริ
จากคอสะพาน-บานนายเผียน
หมูที่ 5 กวาง 4.00 เมตร ยาว

68

40,000

-

-

-

ระยะทาง
200 เมตร

-

65,000

-

-

ระยะทาง
300 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
30,000

-

-

68

100,000

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
100 เมตร
ระยะทาง
1,000 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

69

สะพาน-บานนาย
เผียน หมูที่ 5
โครงการปรับปรุง
ถนนสายจากสวน
นายสถิต – สวน
ปาลมนางจิรา หมูที่
6

ที่

โครงการ

70

โครงการปรับปรุง
ถนนหลังวัดลาว –
บานนายจรัญ หมูที่
6
โครงการปรับปรุง
ถนนของคลองจาก
บานนายชลิต –

71

1,000 เมตร
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนสายจากสวนนาย
ไดรับความสะดวก สถิต – สวนปาลมนางจิรา หมูที่
ในการสัญจร
6 กวาง 4.00 เมตร ยาว 700
เมตร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนหลังวัดลาว – บาน
ไดรับความสะดวก นายจรัญ หมูที่ 6 กวาง 4.00
ในการสัญจร
เมตร ยาว 200 เมตร
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนของคลองจากบาน
ไดรับความสะดวก นายชลิต – บานนายบุญริน หมู
ในการสัญจร
ที่ 6 กวาง 4.00 เมตร ยาว 700

140,000

-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
40,000

140,000

-
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-

-

2564
(บาท)
-

-

ระยะทาง
700 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
200

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

ระยะทาง
700 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

72

บานนายบุญริน หมู
ที่ 6
โครงการปรับปรุง
เพื่อใหประชาชน
ถนนจากสวนปาลม ไดรบั ความสะดวก
นางจา – สวนปาลม ในการสัญจร
นายถาวร หมูที่ 6

ที่

โครงการ

73

โครงการปรับปรุง
ถนนจากสวนปาลม
นางจิรา – สวน
ปาลมนางสุมาลี หมู
ที่ 6
โครงการปรับปรุง
ถนนฝงทิศเหนือจาก
นานายบัณฑิต – นา

74

วัตถุประสงค

เมตร
ปรับปรุงถนนจากสวนปาลมนาง
จา – สวนปาลมนายถาวร หมูที่
6 ยาว 600 เมตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนจากสวนปาลมนาง
ไดรับความสะดวก จิรา – สวนปาลมนางสุมาลี หมู
ในการสัญจร
ที่ 6 กวาง 4.00 เมตร ยาว
1,200 เมตร
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนฝงทิศเหนือจากนา
ไดรับความสะดวก นายบัณฑิต – นานายเสวก หมู
ในการสัญจร
ที่ 6 กวาง 4.00 เมตร ยาว 600

120,000

-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
140,000

120,000

-
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-

-

2564
(บาท)
-

-

ระยะทาง
600 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
1,200 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

ระยะทาง
600 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

75

นายเสวก หมูที่ 6
โครงการปรับปรุง
ถนนขอบเหมือง
พระราชดําริบาง
มะพราว – นานาย
รุง หมูที่ 6

เมตร
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนขอบเหมือง
ไดรับความสะดวก พระราชดําริบางมะพราว – นา
ในการสัญจร
นายรุง หมูที่ 6 กวาง 4.00 เมตร
ยาว 1,500 เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

76

โครงการปรับปรุง
ถนนศรีสมบูรณ-ที่
นานายบวง หมูที่ 6
โครงการปรับปรุง
ถนนสายบาง
มะพราว – ตนงิ้ว
หมูที่ 6
โครงการปรับปรุง

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ปรับปรุงถนนศรีสมบูรณ-ที่นา
นายบวง หมูที่ 6 กวาง 4.00
เมตร ยาว 500 เมตร
ปรับปรุงถนนสายบางมะพราว –
ตนงิ้ว หมูที่ 6 กวาง 4.00 เมตร
ยาว 2,800 เมตร

เพื่อใหประชาชน

ปรับปรุงถนนสายบานนาย

77

78

200,000

-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
80,000
-

2561
(บาท)
-

-

2564
(บาท)
-

-

-

-

280,000

-

160,000

-

-
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ระยะทาง
1,500 เมตร

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
ระยะทาง
500 เมตร
ระยะทาง
2,800 เมตร

ระยะทาง

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

ประชาชน

กองชาง

กองชาง

79

ถนนสายบานนาย
เอื้อม-เหมือง
พระราชดําริ หมูที่ 6
โครงการปรับปรุง
ถนนสายเมืองแกวที่นานายแลบ หมูที่
6

ที่

โครงการ

80

โครงการปรับปรุง
ถนนขอบเหมืองจาก
บานบางไมมูก-บาน
ดอนหลา หมูที่ 6
โครงการปรับปรุง
ถนนเหมืองนายรุง
จากนานายถาวร-นา
นายนิคมตอนที่ 2
หมูที่ 6

81

ไดรับความสะดวก เอื้อม-เหมืองพระราชดําริ หมูที่
ในการสัญจร
6 กวาง 4.00 เมตร ยาว 800
เมตร
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนสายเมืองแกว-ที่นา
ไดรับความสะดวก นายแลบ หมูที่ 6 กวาง 4.00
ในการสัญจร
เมตร ยาว 500 เมตร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนขอบเหมืองจาก
ไดรับความสะดวก บานบางไมมูก-บานดอนหลา
ในการสัญจร
หมูท ี่ 6 กวาง 4.00 เมตร ยาว
1,000 เมตร
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนเหมืองนายรุงจาก
ไดรับความสะดวก นานายถาวร-นานายนิคมตอนที่
ในการสัญจร
2 หมูที่ 6 กวาง 4.00 เมตร ยาว
1,000 เมตร

-

100,000

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

2561
(บาท)
-

-

-
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-

-

2564
(บาท)
-

100,000

800 เมตร

ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ระยะทาง
500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
1,000 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

ระยะทาง
1,000 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

82

โครงการปรับปรุง
เพื่อใหประชาชน
ถนนสายจากนานาย ไดรบั ความสะดวก
บัณฑิต-สวนปาลม ในการสัญจร
นางจา หมูที่ 6

ที่

โครงการ

83

โครงการปรับปรุง
ถนนสายบานนาย
นิยม – สามแยกหัว
เกาะ หมูที่ 7
โครงการปรับปรุง
ถนนสายบานนาย
นิยม – สามแยกหัว
เกาะ หมูที่ 7
โครงการปรับปรุง
ถนนสายหนองเคียน

84

85

วัตถุประสงค

ปรับปรุงถนนสายจากนานาย
บัณฑิต-สวนปาลมนางจา หมูที่
6 กวาง 4.00 เมตร ยาว 500
เมตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนสายบานนายนิยม
ไดรับความสะดวก – สามแยกหัวเกาะ หมูที่ 7
ในการสัญจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,400
เมตร
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนสายบานนายนิยม
ไดรับความสะดวก – สามแยกหัวเกาะ หมูที่ 7
ในการสัญจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,400
เมตร
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนสายหนองเคียน
ไดรับความสะดวก หมูที่ 4 ตําบลดอนตรอ หมูที่ 7

-

100,000

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
250,000

-

2564
(บาท)
-

ระยะทาง
500 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
2,400 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

250,000

-

-

-

ระยะทาง
2,400 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

100,000

-

-

-

ระยะทาง
1,000 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก

กองชาง

73

หมูที่ 4 ตําบล
ดอนตรอ หมูที่ 7

ที่

โครงการ

86

โครงการปรับปรุง
ถนนสายบานนาย
สวง – หัวเกาะ หมูที่
7
โครงการปรับปรุง
ถนนสายคลองใหม
สุรินทรจากบานนาย
ชิต – บานนายมวด
หมูที่ 7
โครงการปรับปรุง
ถนนสายบานนาย

87

88

ในการสัญจร

วัตถุประสงค

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000
เมตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนสายบานนายสวง
ไดรับความสะดวก – หัวเกาะ หมูที่ 7 กวาง 4.00
ในการสัญจร
เมตร ยาว 1,300 เมตร

ในการสัญจร

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
150,000

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนสายคลองใหม
ไดรับความสะดวก สุรินทรจากบานนายชิต – บาน
ในการสัญจร
นายมวด หมูที่ 7 กวาง 4.00
เมตร ยาว 800 เมตร

100,000

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนสายบานนายนอมไดรับความสะดวก บานนายประสาท หมูที่ 7 กวาง

-

100,000

74

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
1,300 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

-

-

ระยะทาง
800 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

-

-

ระยะทาง
1,000 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก

กองชาง

นอม-บานนาย
ประสาท หมูที่ 7

ที่

โครงการ

89

โครงการปรับปรุง
ถนนจากสวนปาลม
นายสุระภักดี-นา
นายสุเทพ พรอมฝง
ทอ
โครงการปรับปรุง
ถนนสายคอกหมูบานนายฝาก หมูที่
7
โครงการปรับปรุง
ถนนสายสามแยก
สระ-นานายประโลม

90

91

ในการสัญจร

วัตถุประสงค

4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนจากสวนปาลมนาย
ไดรับความสะดวก สุระภักดี-นานายสุเทพ กวาง
ในการสัญจร
4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร
พรอมฝงทอ จํานวน 1 จุด จาก
ที่นายสุเทพ-ที่นายเจริญ หมูที่ 7
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนสายคอกหมู-บาน
ไดรับความสะดวก นายฝาก หมูที่ 7 กวาง 4.00
ในการสัญจร
เมตร ยาว 2,200 เมตร
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนสายสามแยกสระไดรับความสะดวก นานายประโลม หมูที่ 7 กวาง
ในการสัญจร
4.00 เมตร ยาว 800 เมตร

ในการสัญจร

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
250,000

2561
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
1,700 เมตร
และฝงทอ
จํานวน 1 จุด

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

-

-

-

100,000

ระยะทาง
2,200 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

-

-

-

160,000

ระยะทาง
800 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

75

92

ที่
93

94

หมูที่ 7
โครงการปรับปรุง
ถนนสายบานนาย
สะอาด หมูที่ 7

โครงการ

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนสายบานนาย
ไดรับความสะดวก สะอาด หมูที่ 7 กวาง 4.00
ในการสัญจร
เมตร ยาว 300 เมตร

วัตถุประสงค

โครงการปรับปรุง
เพื่อใหประชาชน
ถนนสายจากคอ
ไดรับความสะดวก
สะพานบานผูใหญ ในการสัญจร
สมศักดิศ์ รี-บานนาย
จิตรมากลับ หมูที่ 7
โครงการปรับปรุง
เพื่อใหประชาชน
ถนนสายหนา
ไดรับความสะดวก
อนามัย-สามแยกหัว ในการสัญจร
เกาะ หมูที่ 7
รวมจํานวน 94 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนสายจากคอสะพาน
บานผูใหญสมศักดิ์ศรี-บานนาย
จิตรมากลับ หมูที่ 7 กวาง 4.00
เมตร ยาว 2,000 เมตร
ปรับปรุงถนนสายหนาอนามัยสามแยกหัวเกาะ หมูที่ 7 กวาง
4.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร

60,000

-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

-

2564
(บาท)
400,000

-

-

500,000

-

5,955,000

1,435,000

5,920,000

4,280,000
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ระยะทาง
300 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
2,000 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

ระยะทาง
2,700 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

-

-

-

ที่

1

2

3

4

โครงการ
งานยกระดับถนน
โครงการยกระดับ
ถนนสายบางเหมื้อย
หมูที่ 1
โครงการยกระดับ
ถนนซอยนายแสง
พัฒนา หมูที่ 1
โครงการยกระดับ
ถนนสายปกครอง
พัฒนา หมูที่ 1
โครงการยกระดับ
ถนนสายปากลวย –
หนําหยอม หมูที่ 2

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน ยกระดับถนนสายบางเหมื้อย
ไดรับความสะดวก หมูที่ 1 กวาง 4.00 เมตร ยาว
ในการสัญจร
200 เมตร
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ยกระดับถนนซอยนายแสง
พัฒนา หมูที่ 1 กวาง 4.00 เมตร
ยาว 180 เมตร
ยกระดับถนนสายปกครอง
พัฒนา หมูที่ 1 กวาง 4.00 เมตร
ยาว 600 เมตร
ยกระดับถนนสายปากลวย –
หนําหยอม หมูที่ 2 กวาง 4.00
เมตร ยาว 2,400 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
50,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
200 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

-

40,000

-

-

ระยะทาง
180 เมตร

-

-

150,000

-

ระยะทาง
600 เมตร

-

1,000,000

-

-

ระยะทาง
2,400 เมตร
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ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

5

โครงการยกระดับ
ถนนสายจากบาน
นายชม – บานนาย
ประเสริฐ หมูที่ 3
โครงการยกระดับ
ถนนจากบานนาง
ประคิ่น-บาน ดต.
สมใจ หมูที่ 3
โครงการยกระดับ
ถนนสายทางเขา
ประปาหมูบานบาน
บางมูลนาก หมูที่ 3
โครงการยกระดับ
ถนนซอยบานนาย

6

7

8

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน ยกระดับถนนสายจากบานนาย
ไดรับความสะดวก ชม – บานนายประเสริฐ หมูที่ 3
ในการสัญจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,000
เมตร
เพื่อใหประชาชน ยกระดับถนนจากบานนาง
ไดรับความสะดวก ประคิ่น-บาน ดต.สมใจ หมูที่ 3
ในการสัญจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 800
เมตร
เพื่อใหประชาชน ยกระดับถนนสายทางเขาประปา
ไดรับความสะดวก หมูบานบานบางมูลนาก หมูที่ 3
ในการสัญจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 500
เมตร
เพื่อใหประชาชน ยกระดับถนนซอยบานนายสวน
ไดรับความสะดวก หมูที่ 4 กวาง 4.00 เมตร ยาว

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,500,000

2561
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
2,000 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

-

-

350,000

-

ระยะทาง
800 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

-

-

200,000

-

ระยะทาง
500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

60,000

-

-

-

ระยะทาง
300 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก

กองชาง
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สวน หมูที่ 4

ในการสัญจร

300 เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9

โครงการยกระดับ
ถนนซอยบานนาย
ทิม เจริญชัย หมูที่ 4
โครงการยกระดับ
ถนนสายในอาว
หมูที่ 4
โครงการยกระดับ
ถนนสายบานตนงิ้ว
–บางมะพราว
หมูที่ 5
โครงการยกระดับ
ถนนสายขางบริษัท
เซลเทลลา – สวน
ปาลมนายแกว

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ยกระดับถนนซอยบานนายทิม
เจริญชัย หมูที่ 4 กวาง 4.00
เมตร ยาว 120 เมตร
ยกระดับถนนสายในอาว หมูที่ 4
กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,900
เมตร
ยกระดับถนนสายบานตนงิ้ว –
บางมะพราว หมูที่ 5 กวาง 4.00
เมตร ยาว 1,200 เมตร

10

11

12

เพื่อใหประชาชน ยกระดับถนนสายขางบริษัทเซล
ไดรับความสะดวก เทลลา – สวนปาลมนายแกว
ในการสัญจร
หมูที่ 5 กวาง 4.00 เมตร ยาว
2,000 เมตร

ในการสัญจร

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
25,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
120 เมตร

-

-

-

500,000

ระยะทาง
1,900 เมตร

-

180,000

-

-

ระยะทาง
1,200 เมตร

200,000

-

-

-

ระยะทาง
2,000 เมตร
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ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

กองชาง

กองชาง

หมูที่ 5

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

13

โครงการยกระดับ
ถนนบานตนงิ้ว-ทวด
ลุง หมูที่ 5
โครงการยกระดับ
ถนนสายจากปาก
ทางเขาบานนาย
สวาท หมูที่ 6
โครงการยกระดับ
ถนนสายบาง
มะพราว หมูที่ 6
โครงการยกระดับ
ถนนซอยศรี
สมบูรณ-สวนปาลม
นายชูศักดิ์ หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

14

15

16

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยกระดับถนนบานตนงิ้ว-ทวดลุง
หมูที่ 5 กวาง 4.00 เมตร ยาว
300 เมตร
ยกระดับถนนสายจากปาก
ทางเขาบานนายสวาท หมูที่ 6
กวาง 4.00 เมตร ยาว 400
เมตร
เพื่อใหประชาชน ยกระดับถนนสายบางมะพราว
ไดรับความสะดวก หมูที่ 6 กวาง 4.00 เมตร ยาว
ในการสัญจร
1,000 เมตร
เพื่อใหประชาชน ยกระดับถนนซอยศรีสมบูรณไดรับความสะดวก สวนปาลมนายชูศักดิ์ หมูที่ 6
ในการสัญจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,500
เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

2561
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
300 เมตร

80,000

-

-

-

ระยะทาง
400 เมตร

100,000

-

-

-

ระยะทาง
1,000 เมตร

-

-

-
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1,500,000 ระยะทาง
2,500 เมตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

17

โครงการยกระดับ
ถนนซอยมะลิวลั ย
พรอมวางทอระบาย
น้ํา หมูที่ 6
โครงการยกระดับ
ถนนสายบาง
มะพราว-บานตนงิ้ว
หมูที่ 6
โครงการยกระดับ
ถนนสายหนา
อนามัย – สามแยก
หัวเกาะ หมูที่ 7

18

19

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน ยกระดับถนนซอยมะลิวัลย
ไดรับความสะดวก พรอมวางทอระบายน้ํา หมูที่ 6
ในการสัญจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 150
เมตร
เพื่อใหประชาชน ยกระดับถนนสายบางมะพราวไดรับความสะดวก บานตนงิ้ว หมูที่ 6 กวาง 4.00
ในการสัญจร
เมตร ยาว 3,500 เมตร
เพื่อใหประชาชน ยกระดับถนนสายหนาอนามัย –
ไดรับความสะดวก สามแยกหัวเกาะ หมูที่ 7 กวาง
ในการสัญจร
4.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
250,000

2561
(บาท)
-

-

-

-

700,000

-

-
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2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
150 เมตร

4,000,000 ระยะทาง
3,500 เมตร

-

ระยะทาง
800 เมตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

ที่
20

21

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการยกระดับ
เพื่อใหประชาชน ยกระดับถนนซอยบานนาย
ถนนซอยบานนาย ไดรับความสะดวก สะอาด หมูที่ 7 กวาง 4.00
สะอาด หมูที่ 7
ในการสัญจร
เมตร ยาว 2,700 เมตร
โครงการยกระดับ
เพื่อใหประชาชน ยกระดับถนนสายนายนิยม –
ถนนสายนายนิยม – ไดรับความสะดวก สามแยกหัวเกาะ หมูที่ 7 กวาง
สามแยกหัวเกาะ
ในการสัญจร
4.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร
หมูที่ 7
รวมจํานวน 21 โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
60,000

2564
(บาท)
-

-

-

500,000

-

18,175,000

1,220,000

4,050,000

6,000,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
280 เมตร
ระยะทาง
2,400 เมตร

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

-

ที่

1

2

3

โครงการ
งานบุกเบิกถนน
โครงการบุกเบิก
ถนนราชดําริจาก
ถนนสายทอนวัง –
ซอยศรีสมบูรณ ทั้ง
2 ฝง หมูที่ 1
โครงการบุกเบิก
ถนนราชดําริจาก
ถนนสายทอนวัง –
ถนนสายปกครอง
ทั้ง 2 ฝง หมูที่ 1
โครงการบุกเบิก
ถนนราชดําริจาก
สวนนายสุนทร –
สวนนางเหียบ เสง
โสด หมูที่ 1

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อใหประชาชน บุกเบิกถนนราชดําริจากถนน
ไดรับความสะดวก สายทอนวัง – ซอยศรีสมบูรณ
ในการสัญจร
ทัง้ 2 ฝง หมูที่ 1 กวาง 4.00
เมตร ยาว 2,000 เมตร

-

400,000

-

-

ระยะทาง
2,000 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

เพื่อใหประชาชน บุกเบิกถนนราชดําริจากถนน
ไดรับความสะดวก สายทอนวัง – ถนนสายปกครอง
ในการสัญจร
ทัง้ 2 ฝง หมูที่ 1 กวาง 4.00
เมตร ยาว 1,500 เมตร

-

-

300,000

-

ระยะทาง
1,500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

เพื่อใหประชาชน บุกเบิกถนนราชดําริจากสวน
ไดรับความสะดวก นายสุนทร – สวนนางเหียบ เสง
ในการสัญจร
โสด หมูที่ 1 กวาง 4.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

150,000

-

-

-

ระยะทาง
1,000 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

83

ที่

โครงการ

4

โครงการบุกเบิก
ถนนจากหนาบาน
นายเรียง แผเต็ม –
ขอบเหมืองหัวปา
หมูที่ 2
โครงการบุกเบิก
ถนนสายจากบาน
นางแดง-หนําหยอม
หมูที่ 2
โครงการบุกเบิก
ถนนขอบคอสะพาน
บานนายมณฑล
หลอนุย-นานางนวล
คงจันทร หมูที่ 2

5

6

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน บุกเบิกถนนจากหนาบานนาย
ไดรับความสะดวก เรียง แผเต็ม – ขอบเหมืองหัว
ในการสัญจร
ปา หมูที่ 2 กวาง 4.00 เมตร
ยาว 500 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
120,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

เพื่อใหประชาชน บุกเบิกถนนสายจากบานนาง
ไดรับความสะดวก แดง-หนําหยอม หมูที่ 2 กวาง
ในการสัญจร
4.00 เมตร ยาว 600 เมตร

-

150,000

-

-

ระยะทาง
600 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

เพื่อใหประชาชน บุกเบิกถนนขอบคอสะพานบาน
ไดรับความสะดวก นายมณฑล หลอนุย-นานางนวล
ในการสัญจร
คงจันทร หมูที่ 2 กวาง 4.00
เมตร ยาว 800 เมตร

-

-

250,000

-

ระยะทาง
800 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

84

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
7

8

9

ที่

โครงการบุกเบิก
ถนนขอบคลองวัด
ลาว-นานายสุทัศน
หมูที่ 2
โครงการบุกเบิก
ถนนทางสาธารณะ
ประโยชนเหมือง
นายเพื่อม-นอกนา
หมูที่ 2
โครงการบุกเบิก
ถนนทางสาธารณะ
ประโยชนจากที่นา
นางหอง-คลองแผว
หมูที่ 2

โครงการ

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)

เพื่อใหประชาชน บุกเบิกถนนทางสาธารณะ
ไดรับความสะดวก ประโยชนเหมืองนายเพื่อม-นอก
ในการสัญจร
นา หมูที่ 2 กวาง 4.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

-

-

-

เพื่อใหประชาชน บุกเบิกถนนทางสาธารณะ
ไดรับความสะดวก ประโยชนจากที่นานางหองในการสัญจร
คลองแผว หมูที่ 2 กวาง 4.00
เมตร ยาว 1,000 เมตร

-

-

-

เพื่อใหประชาชน บุกเบิกถนนขอบคลองวัดลาวไดรับความสะดวก นานายสุทัศน หมูที่ 2 กวาง
ในการสัญจร
4.00 เมตร ยาว 200 เมตร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

2561

85

(KPI)

รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
200 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

400,000

ระยะทาง
1,000 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

400,000

ระยะทาง
1,000 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

10

11

12

ที่

โครงการบุกเบิก
ถนนจากขอบคลอง
แผว-ถนนหนําหยอม
ปากลวย หมูที่ 2
โครงการบุกเบิก
ถนนหนาบานนาย
จรูญ สุขเกื้อ-สวน
นางเหวียน บัวเพ็ชร
หมูที่ 2
โครงการบุกเบิก
ถนนสาธารณะ
ประโยชนจากบา
นายขาว – เหมือง
ราชดําริ หมูที่ 3

โครงการ

เพื่อใหประชาชน บุกเบิกถนนจากขอบคลองแผวไดรับความสะดวก ถนนหนําหยอมปากลวย หมูที่ 2
ในการสัญจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,000
เมตร
เพื่อใหประชาชน บุกเบิกถนนหนาบานนายจรูญ
ไดรับความสะดวก สุขเกื้อ-สวนนางเหวียน บัวเพ็ชร
ในการสัญจร
หมูที่ 2 กวาง 4.00 เมตร ยาว
1,500 เมตร
เพื่อใหประชาชน บุกเบิกถนนสาธารณะประโยชน
ไดรับความสะดวก จากบานายขาว – เหมืองราช
ในการสัญจร
ดําริ หมูที่ 3 กวาง 4.00 เมตร
ยาว 200 เมตร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)
-

(บาท)
300,000

(บาท)
-

(บาท)
-

300,000

-

-

40,000

-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

86

ระยะทาง
2,000 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

-

ระยะทาง
1,500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

-

ระยะทาง
200 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

13

14

15

โครงการบุกเบิก
ถนนสายจากนานาย
สุนทร-เหมือง
พระราชดําริ หมูที่ 3
โครงการบุกเบิก
ถนนทางสาธารณะ
ประโยชนจากบาน
นางจําปา-ที่นานาง
เลียบ หมูที่ 3
โครงการบุกเบิก
ถนนทางสาธารณะ
ประโยชนจากที่นา
นางวันดี-ที่นานาง
สําลี ขาวปลอด
หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชน บุกเบิกถนนสายจากนานาย
ไดรับความสะดวก สุนทร-เหมืองพระราชดําริ หมูที่
ในการสัญจร
3 กวาง 4.00 เมตร ยาว 800
เมตร
เพื่อใหประชาชน บุกเบิกถนนทางสาธารณะ
ไดรับความสะดวก ประโยชนจากบานนางจําปา-ที่
ในการสัญจร
นานางเลียบ หมูที่ 3 กวาง 4.00
เมตร ยาว 300 เมตร

-

180,000

-

-

50,000

-

เพื่อใหประชาชน บุกเบิกถนนทางสาธารณะ
ไดรับความสะดวก ประโยชนจากที่นานางวันดี-ที่นา
ในการสัญจร
นางสําลี ขาวปลอด หมูที่ 3
กวาง 4.00 เมตร ยาว 400
เมตร

-

80,000

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16

โครงการบุกเบิก

เพื่อใหประชาชน

(16) บุกเบิกถนนสายอวยพร

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
50,000

87

ระยะทาง
800 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

-

ระยะทาง
300 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

-

ระยะทาง
400 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน

กองชาง

17

18

ที่
19

ถนนสายอวยพร
พัฒนา หมูที่ 5
โครงการบุกเบิก
ถนนสายจากสวน
นางจิรา-ถนนสาย
บานนายเอื้อม
หมูที่ 6
โครงการบุกเบิก
ถนนจากบานนาย
พริ้ม-นานายสถิต
หมูที่ 6

โครงการ
โครงการบุกเบิก
ถนนขอบเหมือง

ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

พัฒนา หมูที่ 5 กวาง 4.00 เมตร
ยาว 500 เมตร
บุกเบิกถนนสายจากสวนนางจิ
รา-ถนนสายบานนายเอื้อม หมูที่
6 กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000
เมตร

เพื่อใหประชาชน บุกเบิกถนนจากบานนายพริม้ ไดรับความสะดวก นานายสถิต หมูที่ 6 กวาง 4.00
ในการสัญจร
เมตร ยาว 800 เมตร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน บุกเบิกถนนขอบเหมือง
ไดรับความสะดวก พระราชดําริปากทางนานาย

500 เมตร
150,000

-

-

-

-

160,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
150,000
-

2561
(บาท)
-

88

ระยะทาง
1,000 เมตร

-

2564
(บาท)
-

ระยะทาง
800 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
1,200 เมตร

ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชน
ไดรับความสะดวก

กองชาง

กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

20

ที่
21

พระราชดําริปาก
ทางนานายถาวร-นา
นายถาวรสุดสาย
พรอมวางทอ
หมูที่ 6
โครงการบุกเบิก
ถนนจากสานปาลม
นางเลี่ยน-สวนปาลม
นายเวช สงเสมอ จด
เหมืองพระราชดําริ
หมูที่ 6

โครงการ
โครงการบุกเบิก
ถนนขอบเหมือง
พระราชดําริจาก

ในการสัญจร

ถาวร-นานายถาวรสุดสาย
พรอมวางทอ หมูที่ 6 กวาง
4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร

เพื่อใหประชาชน บุกเบิกถนนจากสานปาลมนาง
ไดรับความสะดวก เลีย่ น-สวนปาลมนายเวช สง
ในการสัญจร
เสมอ จดเหมืองพระราชดําริ หมู
ที่ 6 กวาง 4.00 เมตร ยาว
1,500 เมตร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน บุกเบิกถนนขอบเหมือง
ไดรับความสะดวก พระราชดําริจากสะพานที่นาย
ในการสัญจร
เวช-สวนปาลมนายชอบ หมูที่ 6

ในการสัญจร

-

-

300,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
200,000

89

-

2564
(บาท)
-

ระยะทาง
1,500 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
1,000 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

22

ที่
23

สะพานที่นายเวชสวนปาลมนายชอบ
หมูที่ 6
โครงการบุกเบิก
ถนนจากนานาย
เลื่อน-ดอนหลา
หมูที่ 6

โครงการ

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000
เมตร
เพื่อใหประชาชน บุกเบิกถนนจากนานายเลื่อนไดรับความสะดวก ดอนหลา หมูที่ 6 กวาง 4.00
ในการสัญจร
เมตร ยาว 500 เมตร

วัตถุประสงค

โครงการบุกเบิก
เพื่อใหประชาชน
ถนนเหมืองพระราช ไดรบั ความสะดวก
ดําริจากบานนาย
ในการสัญจร
วิโรจน-รพ.สต.บาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บุกเบิกถนนเหมืองพระราชดําริ
จากบานนายวิโรจน-รพ.สต.บาน
บางมูลนาก หมูที่ 7 กวาง 4.00
เมตร ยาว 1,500 เมตร

-

-

100,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

90

-

2564
(บาท)
400,000

ระยะทาง
500 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
1,500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

24

25

ที่
26

บางมูลนาก หมูที่ 7
โครงการบุกเบิก
ถนนสายเหมืองพระ
ราชดําริ-หมูที่ 7
ตําบลเกาะทวด
หมูที่ 7
โครงการบุกเบิก
ถนนสายสามแยกนา
นายฉิ้ม-นานาย
เจริญ หมูที่ 7

โครงการ

เพื่อใหประชาชน บุกเบิกถนนสายเหมือง
ไดรับความสะดวก พระราชดําริ-หมูที่ 7 ตําบลเกาะ
ในการสัญจร
ทวด หมูที่ 7 กวาง 4.00 เมตร
ยาว 1,500 เมตร

-

100,000

-

-

ระยะทาง
1,500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

เพื่อใหประชาชน บุกเบิกถนนสายสามแยกนานาย
ไดรับความสะดวก ฉิ้ม-นานายเจริญ หมูที่ 7 กวาง
ในการสัญจร
4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร

-

200,000

-

-

ระยะทาง
1,000 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการบุกเบิก
เพื่อใหประชาชน บุกเบิกถนนสายสี่แยกนายเพื่อม
ถนนสายสี่แยกนาย ไดรบั ความสะดวก – หนองควายตาย หมูที่ 7 กวาง
เพื่อม – หนองควาย ในการสัญจร
4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร
ตาย หมูที่ 7

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
200,000
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2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
1,000 เมตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

27

โครงการบุกเบิก
ถนนสายบานนาย
เพิ่อม-บานนายฝาก
หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชน บุกเบิกถนนสายบานนายเพิ่อมไดรับความสะดวก บานนายฝาก หมูที่ 7 กวาง
ในการสัญจร
4.00 เมตร ยาว 500 เมตร
รวมจํานวน 27 โครงการ

100,000

-

-

-

1,360,000

1,610,000

1,110,000

1,200,000

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (ดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐานใหครบถวนและครอบคลุม)
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
งานกอสรางสะพาน
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2564
(บาท)

ระยะทาง
500 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

2

ที่

1

โครงการกอสราง
เพื่อใหประชาชน
สะพาน คสล. ขาม ไดรับความสะดวก
คลองซอยทารักในการสัญจร
บางรักตําบลบาง
จาก หมูที่ 4
โครงการกอสราง
เพื่อใหประชาชน
สะพาน หมูที่ 7
ไดรับความสะดวก
ตําบลชะเมา เชื่อม ในการสัญจร
ตอ หมูที่ 11 ตําบล
เชียรเขา หมูที่ 7
รวมจํานวน 2 โครงการ

โครงการ
งานวางทอ
ระบายน้ํา
โครงการวางทอ
ระบายน้ํา คสล. ที่
สวนปาลมนายชม –
สามแยกบาน ผญบ.

วัตถุประสงค

กอสรางสะพาน คสล. ขามคลอง
ซอยทารัก-บางรักตําบลบางจาก
หมูที่ 4 กวาง 6.00 เมตร ยาว
40.00 เมตร

-

-

-

กอสรางสะพาน หมูที่ 7 ตําบล
ชะเมา เชื่อมตอ หมูที่ 11 ตําบล
เชียรเขา หมูที่ 7 กวาง 6.00
เมตร ยาว 20.00 เมตร

-

1,500,000

-

-

-

1,500,000

-

1,400,000

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหมีการ
วางทอระบายน้ํา คสล. ที่สวน
ระบายน้ําทีด่ ี และ ปาลมนายชม – สามแยกบาน
เพื่อแกไขปญหา ผญบ. หมูที่ 1 จํานวน 1 จุด
น้ําทวมขัง

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

30,000

-
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-

1,400,000 ความยาว
40.00 เมตร

2564
(บาท)

-

ความยาว
20.00 เมตร

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวน 1 จุด

มีการระบายน้ําที่ดี
และเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

2

3

หมูที่ 1
โครงการวางทอ
ระบายน้ํา คสล.
โรงเรียนวัดชมพู
ประดิษฐ หมูที่ 1
โครงการวางทอ
ระบายน้ํา คสล.
จากที่นายเฉลียว –
ทีน่ างยินดี หมูที่ 1

ที่

โครงการ

4

โครงการวางทอ
ระบายน้ําถนนสาย
เหมืองน้ําจากที่นาย
เชิญ–นายริ่น
หมูที่ 1
โครงการวางทอ

5

เพื่อใหมีการ
ระบายน้ําทีด่ ี และ
เพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง
เพื่อใหมีการ
ระบายน้ําทีด่ ี และ
เพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

วัตถุประสงค

วางทอระบายน้ํา คสล. โรงเรียน
วัดชมพูประดิษฐ หมูที่ 1
จํานวน 1 จุด

20,000

-

-

-

จํานวน 1 จุด

มีการระบายน้ําที่ดี
และเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

วางทอระบายน้ํา คสล. จากที่
นายเฉลียว – ที่นางยินดี
หมูที่ 1 จํานวน 1 จุด

25,000

-

-

-

จํานวน 1 จุด

มีการระบายน้ําที่ดี
และเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหมีการ
วางทอระบายน้ําถนนสายเหมือง
ระบายน้ําทีด่ ี และ น้ําจากทีน่ ายเชิญ – นายริ่น
เพื่อแกไขปญหา หมูที่ 1 จํานวน 1 จุด
น้ําทวมขัง
เพื่อใหมีการ

วางทอระบายน้ํา คสล. ปาก

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
-

2561
(บาท)
-

60,000

-
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-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

จํานวน 1 จุด

มีการระบายน้ําที่ดี
และเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

-

จํานวน 2 จุด

มีการระบายน้ําที่ดี

กองชาง

ระบายน้ํา คสล.ปาก ระบายน้ําทีด่ ี และ คลองแผวทิศตะวันตกติดคลอง
คลองแผวทิศตะวัน เพื่อแกไขปญหา ชะเมาหลังบานนายชํานาญ บุญ
ตกติดคลองชะเมา น้ําทวมขัง
นายก หมูท่ี 2 จํานวน 2 จุด
หลังบานนาย
ชํานาญ บุญนายก
หมูที่ 2

ที่

โครงการ

6

โครงการวางทอ
ระบายน้ํา คสล.
จากปากทางบาน
นายประทิน แซลิ่ม
หมูที่ 2
โครงการวางทอ
ระบายน้ํา คสล.

7

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหมีการ
วางทอระบายน้ํา คสล. จากปาก
ระบายน้ําทีด่ ี และ ทางบานนายประทิน แซลมิ่ หมู
เพื่อแกไขปญหา ที่ 2 จํานวน 1 จุด
น้ําทวมขัง
เพื่อใหมีการ
วางทอระบายน้ํา คสล. ซอย
ระบายน้ําทีด่ ี และ เกาะแกสามัคคี หมูที่ 2 จํานวน

และเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
30,000

-

-
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40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

จํานวน 1 จุด

มีการระบายน้ําที่ดี
และเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

-

จํานวน 1 จุด

มีการระบายน้ําที่ดี
และเพื่อแกไขปญหา

กองชาง

8

ซอยเกาะแกสามัคคี
หมูที่ 2
โครงการวางทอ
ระบายน้ํา คสล.
ปากคลองใหมวัด
ลาว หมูที่ 2

เพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง
เพื่อใหมีการ
ระบายน้ําทีด่ ี และ
เพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

9

โครงการวางทอ
ระบายน้ํา คสล.
ปากคลองเกาะโพธิ์
หมูที่ 2
โครงการวางทอ
บลอคเหลี่ยมสูบน้ํา
เขานา หมูที่ 2

เพื่อใหมีการ
ระบายน้ําทีด่ ี และ
เพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง
เพื่อใหมีการ
ระบายน้ําทีด่ ี และ
เพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

10

1 จุด
วางทอระบายน้ํา คสล. ปาก
คลองใหมวัดลาว หมูที่ 2
จํานวน 1 จุด

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
วางทอระบายน้ํา คสล. ปาก
คลองเกาะโพธิ์ หมูที่ 2 จํานวน
1 จุด
วางทอบลอคเหลี่ยมสูบน้ําเขานา
หมูที่ 2 จํานวน 3 จุด
จุดแรก ปากเหมืองมิยาซาวาทั้ง
สองฝง

น้ําทวมขัง
-

30,000

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000

2561
(บาท)
-

-

100,000
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-

-

จํานวน 1 จุด

ตัวชี้วัด
(KPI)

มีการระบายน้ําที่ดี
และเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

จํานวน 1 จุด

มีการระบายน้ําที่ดี
และเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

-

จํานวน 3 จุด

มีการระบายน้ําที่ดี
และเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

11

โครงการวางทอ
ระบายน้ํา คสล.
สะพานเกาะโพธิ์
หมูที่ 3

จุดที่สอง ปากเหมืองที่นานาย
ชวยทั้งสองฝง
จุดที่สาม ปากเหมืองเกาะโพธิ์ที่
นายเสง
เพื่อใหมีการ
วางทอระบายน้ํา คสล.สะพาน
ระบายน้ําทีด่ ี และ เกาะโพธิ์ หมูที่ 3 จํานวน 1 จุด
เพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

12

โครงการวางทอ
ระบายน้ํา คสล.
ถนนสายวัดโดน
หมูที่ 3
โครงการวางทอ
ระบายน้ํา คสล.
คลองใหมปากทอที่
นายสุเทพ หมูที่ 3

เพื่อใหมีการ
ระบายน้ําทีด่ ี และ
เพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง
เพื่อใหมีการ
ระบายน้ําทีด่ ี และ
เพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

13

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
วางทอระบายน้ํา คสล. ถนนสาย
วัดโดน หมูที่ 3 จํานวน 1 จุด

วางทอระบายน้ํา คสล. คลอง
ใหมปากทอที่นายสุเทพ หมูที่ 3
จํานวน 1จุด

-

-

30,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
30,000

-

30,000
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-

-

จํานวน 1 จุด

ตัวชี้วัด
(KPI)

มีการระบายน้ําที่ดี
และเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

จํานวน 1 จุด

มีการระบายน้ําที่ดี
และเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

-

จํานวน 1 จุด

มีการระบายน้ําที่ดี
และเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

14

โครงการวางทอ
ระบายน้ํา คสล.
เหมืองพระราชดําริปากเหมืองมิยาซาวา
หมูที่ 3

เพื่อใหมีการ
วางทอระบายน้ํา คสล. เหมือง
ระบายน้ําทีด่ ี และ พระราชดําริ-ปากเหมืองมิยาซา
เพื่อแกไขปญหา วา หมูท ี่ 3
น้ําทวมขัง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15

โครงการวางทอ
บล็อกเหลีย่ มสูบน้ํา
เขานาขามเหมือง
พระราชดําริ ตรง
บานนายพิทักษ
หมูที่ 3
โครงการวางทอ
ระบายน้ํา คสล.
สามแยกเกาะโพธิ์

เพื่อใหมีการ
ระบายน้ําทีด่ ี และ
เพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

วางทอบล็อกเหลี่ยมสูบน้ําเขานา
ขามเหมืองพระราชดําริ ตรง
บานนายพิทักษ หมูที่ 3 จํานวน
1 จุด

16

เพื่อใหมีการ
วางทอระบายน้ํา คสล. สามแยก
ระบายน้ําทีด่ ี และ เกาะโพธิห์ นํานายหยวด หมูที่ 3
เพื่อแกไขปญหา จํานวน 1 จุด

-

-

30,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

-

30,000

98

-

-

จํานวน 1 จุด

ตัวชี้วัด
(KPI)

มีการระบายน้ําที่ดี
และเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
30,000

จํานวน 1 จุด

มีการระบายน้ําที่ดี
และเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

-

จํานวน 1 จุด

มีการระบายน้ําที่ดี
และเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

17

ที่

หนํานายหยวด
หมูที่ 3
โครงการวางทอ
ระบายน้ํา คสล.
เหมืองพระราชดําริที่นายประชวน
หมูที่ 3

โครงการ

18

โครงการวางทอ
ระบายน้ํา คสล.
ถนนสายวัดโดน
เกาะโพธิ์ หมูที่ 3

19

โครงการวางทอ
บลอคเหลี่ยมสูบน้ํา
เขานา หมูที่ 3

น้ําทวมขัง
เพื่อใหมีการ
วางทอระบายน้ํา คสล. เหมือง
ระบายน้ําทีด่ ี และ พระราชดําริ-ที่นายประชวน หมู
เพื่อแกไขปญหา ที่ 3 จํานวน 15 ทอน
น้ําทวมขัง

วัตถุประสงค
เพื่อใหมีการ
ระบายน้ําทีด่ ี และ
เพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วางทอระบายน้ํา คสล. ถนนสาย
วัดโดนเกาะโพธิ์ หมูที่ 3 จํานวน
3 จุด
จุดแรก ที่นายอนันต
จุดที่สอง ที่นายสมบูรณ
จุดที่สาม ที่นายกําพล
เพื่อใหมีการ
วางทอบลอคเหลี่ยมสูบน้ําเขานา
ระบายน้ําทีด่ ี และ หมูที่ 3 จํานวน 4 จุด
เพื่อแกไขปญหา จุดแรก คอสะพานที่นางประทีป
ประทุมสุวรรณ
น้ําทวมขัง

30,000

-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

2561
(บาท)
-

-

-
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-

-

จํานวน 1 จุด

ตัวชี้วัด
(KPI)

มีการระบายน้ําที่ดี
และเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

จํานวน 3 จุด

มีการระบายน้ําที่ดี
และเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

150,000

จํานวน 4 จุด

มีการระบายน้ําที่ดี
และเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

จุดที่สอง เหมืองซอยที่นาย
จําลอง หนูศรี
จุดที่สาม ที่นายหนูเรียง คงศรี
นวล
จุดที่สี่ ปากเหมืองซอยที่นาย
โสภณ ซอมแกว

ที่

โครงการ

20

โครงการวางทอ
ระบายน้ํา คสล.
จากที่นานาย
ประเสริฐ – นานาย
ธานิน หมูที่ 4
โครงการวางทอ
ระบายน้ํา คสล.
จากที่นานาย
ประเสริฐ หมูที่ 4
โครงการวางทอ
ระบายน้ํา คสล. จุด

21

22

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหมีการ
วางทอระบายน้ํา คสล. จากที่นา
ระบายน้ําทีด่ ี และ นายประเสริฐ – นานายธานิน
เพื่อแกไขปญหา หมูที่ 4 จํานวน 1 จุด
น้ําทวมขัง
เพื่อใหมีการ
ระบายน้ําทีด่ ี และ
เพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง
เพื่อใหมีการ
ระบายน้ําทีด่ ี และ

วางทอระบายน้ํา คสล. จากที่นา
นายประเสริฐ หมูที่ 4 จํานวน 1
จุด
วางทอระบายน้ํา คสล. จุดคอ
สะพาน 2 ฝง เหมือง

2561
(บาท)
25,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

จํานวน 1 จุด

มีการระบายน้ําที่ดี
และเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

25,000

-

-

-

จํานวน 1 จุด

มีการระบายน้ําที่ดี
และเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

-

-

50,000

-

จํานวน 1 จุด

มีการระบายน้ําที่ดี
และเพื่อแกไขปญหา

กองชาง

100

คอสะพาน 2 ฝง
เหมืองพระราชดําริ
หมูที่ 4

เพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

23

โครงการวางทอ
ระบายน้ํานานาย
เสนอซอยขาง รร.วัด
ปากเนตร หมูที่ 4
โครงการวางทอ
pvc ขามถนนสาย
บานบางมะพราว
หมูที่ 6

เพื่อใหมีการ
ระบายน้ําทีด่ ี และ
เพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง
เพื่อใหมีการ
ระบายน้ําทีด่ ี และ
เพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

24

25

โครงการวางทอ
บลอคเหลี่ยมสูบน้ํา
เขานา หมูที่ 6

พระราชดําริ หมูที่ 4 จํานวน 1
จุด

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
วางทอระบายน้ํานานายเสนอ
ซอยขาง รร.วัดปากเนตร หมูที่
4 จํานวน 1 จุด

วางทอ pvc ขามถนนสายบาน
บางมะพราว หมูที่ 6 จํานวน 2
จุด
จุดแรก ที่นางกัลยา รักษาพล
จุดที่สอง ที่นายเยื้อง จุยเชื้อ
เพื่อใหมีการ
วางทอบลอคเหลี่ยมสูบน้ําเขานา
ระบายน้ําทีด่ ี และ หมูที่ 6 จํานวน 2 จุด
เพื่อแกไขปญหา จุดแรก ที่นายบวง รักแกว

น้ําทวมขัง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

จํานวน 1 จุด

มีการระบายน้ําที่ดี
และเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

-

60,000

-

-

จํานวน 2 จุด

มีการระบายน้ําที่ดี
และเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

-

-

60,000

-

จํานวน 2 จุด

มีการระบายน้ําที่ดี
และเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง
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น้ําทวมขัง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

26

โครงการวางทอ
ระบายน้ํา คสล.
ถนนสายนายนิยม –
หัวเกาะ หมูที่ 7
โครงการวางทอ
บลอคเหลี่ยมสูบน้ํา
เขานา หมูที่ 7

เพื่อใหมีการ
ระบายน้ําทีด่ ี และ
เพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง
เพื่อใหมีการ
ระบายน้ําทีด่ ี และ
เพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

27

จุดที่สอง ที่ประพันธ สิงหนุย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
วางทอระบายน้ํา คสล. ถนนสาย
นายนิยม – หัวเกาะ หมูที่ 7
จํานวน 1 จุด
วางทอบลอคเหลี่ยมสูบน้ําเขานา
หมูที่ 7 จํานวน 3 จุด
จุดแรก ที่นางสมนึก ผุดสุวรรณ
จุดที่สอง ที่นายอนนต มีมะแม
จุดที่สาม ที่นายฉลวย ศรีสุรางค

รวมจํานวน 27 โครงการ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวน 1 จุด

มีการระบายน้ําที่ดี
และเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

กองชาง

-

-

100,000

-

จํานวน 3 จุด

มีการระบายน้ําที่ดี
และเพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

275,000

330,000

440,000

210,000

-

-
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หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
30,000

-

ที่

1

2

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งานขยายเขตไฟฟา
โครงการขยายเขต เพื่อใหประชาชนมี ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 1 - 7
ไฟฟา หมูที่ 1 - 7
ไฟฟาสองสวาง
จํานวน 5 ราย/ป
เวลากลางคืน
โครงการติดตั้งไฟฟา เพื่อใหประชาชนมี ติดตั้งไฟฟาสองสวาง หมูที่ 1 –
สองสวาง หมูที่ 1 – ไฟฟาสองสวาง
7 จํานวน 5 จุด/ป
7
เวลากลางคืน
รวมจํานวน 2 โครงการ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวน 5 ราย
ตอป

มีไฟฟาสองสวางเวลา
กลางคืน

กองชาง

25,000

25,000

25,000

25,000

จํานวน 1 จุด

กองชาง

75,000

75,000

75,000

75,000

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาสองสวางเวลา
กลางคืน
-
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-

-

ที่

1

2

3

โครงการ
งานวางทอ และ
ระบบประปา
โครงการเปลี่ยนทอ
เมนประปา (ทอ PE)
หมูที่ 1 - 7
กอสรางถังเก็บ
น้ําประปา หมูที่ 1-7

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมี เปลี่ยนทอเมนประปา (ทอ PE)
น้ําสะอาดในการ หมูที่ 1 – 7 จํานวน 7 หมูบาน
อุปโภค บริโภค
เพื่อใหประชาชนมี กอสรางถังเก็บน้ําประปา หมูที่
น้ําสะอาดในการ 1-7 จํานวน 2 ถัง
อุปโภค บริโภค
กอสรางถังกรองน้ํา เพื่อใหนักเรียน
กอสรางถังกรองน้ําใหกับ
ใหกับโรงเรียนวัด
นักศึกษา มีน้ํา
โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ
ชมพูประดิษฐ
สะอาดในการ
อุปโภค บริโภค
รวมจํานวน 3 โครงการ
รวมโครงการยุทธศาสตรที่ 1 จํานวน 174 โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

500,000

500,000

500,000

500,000

300,000

-

-

-

1,800,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

51,110,000 23,015,000 37,180,000

111,305,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวน 7
หมูบาน

ประชาชนมีน้ํา
กองชาง
สะอาดในการ
อุปโภค บริโภค
ถังเก็บน้ําประปา ประชาชนมีน้ํา
กองชาง
จํานวน 2 ถัง สะอาดในการ
อุปโภค บริโภค
ถังกรองน้ํา
นักเรียน นักศึกษา มี กองชาง
จํานวน 1 ถัง น้ําสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค
-

-

-

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ดานการสงเสริมการศึกษา)
2.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสงเสริม
เพื่อสงเสริม
เยาวชน และบุคคลทั่วไป
15,000
15,000
15,000
15,000
การศึกษานอกระบบ การศึกษาสําหรับ
(กศน.)
ผูพลาดโอกาสทาง
การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา,
ม.ตน , ม. ปลาย
2 โครงการรถรับ – สง เพื่อใหนักเรียนมี นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตําบล
100,000
100,000
100,000
100,000
นักเรียน
รถรับ – สง
ชะเมา
เดินทางที่
ปลอดภัย
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ตัวชี้วัด
(KPI)
เยาวชน และ
บุคคลทั่วไป

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เยาวชน และ
สํานักปลัด
ประชาชนทั่วไป ไดรับ
การศึกษาไดอยาง
ทั่วถึง

นักเรียนใน
นักเรียนมีรถรับ – สง
โรงเรียนในพื้นที่ เดินทางที่ปลอดภัย

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

3

อบรมคุณธรรม
จริยธรรม
รร.วัดชมพูประดิษฐ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหนักเรียนมี นักเรียน 150 คน ปละ 1 ครั้ง
จิตสํานึกในหลัก
คุณธรรม และ
จริยธรรม
รวมจํานวน 3 โครงการ

2561
(บาท)
15,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000

130,000

130,000
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130,000

2564
(บาท)
15,000

130,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

นักเรียน และครู นักเรียนมีจติ สํานึกใน
หลักคุณธรรม และ
จริยธรรม
-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

-

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ดานการสงเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น)
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดงาน
เพื่อสืบทอด
จัดงานประเพณีวันสําคัญ วัน
150,000
150,000
150,000
150,000
ประเพณีวันสําคัญ วัฒนธรรม และ
สงกรานต รดน้ําดําหัวผูส ูงอายุ
วันสงกรานต รดน้ํา ประเพณี และเพื่อ
ปละ 1 ครั้ง
ดําหัวผูส ูงอายุ
แสดงถึงความ
กตัญูกตเวที
รวมจํานวน 3 โครงการ

150,000

150,000

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน

107

150,000

150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผูสูงอายุ
ลูกหลาน
ในพื้นที่ตําบล
ชะเมา และ
ประชาชนทั่วไป
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ลูกหลาน ประชาชน สํานักปลัด
ทั่วไปไดแสดงถึงความ
กตัญูกตเวที อีกทั้ง
ไดรวมกันรักษา สืบ
ทอดประเพณี และ
วัฒนธรรมทองถิ่นไว
-

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ดานการสงเสริมการกีฬา และนันทนาการ)
2.3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสงเสริม
เพื่อสงเสริมให
จัดอบรมสงเสริมกิจกรรมตานยา 30,000
30,000
30,000
30,000
กิจกรรมตานยาเสพ นักเรียน นักศึกษา เสพติด ใหกับนักเรียน
ติด
เยาวชน ประชา
นักศึกษา เยาวชน และ
ชนทั่วไป หางไกล ประชาชนทั่วไป
ยาเสพติด และใช หางไกลยาเสพติด
เวลาวางใหเกิด
ประโยชน
2 โครงการกอสราง
เพื่อใหนักเรียน
กอสรางศูนยกีฬาประจําตําบล
3,000,000
ศูนยกีฬาประจํา
นักศึกษา เยาวชน จํานวน 1 แหง
ตําบล
ประชาชนทั่วไป มี
สุขภาพแข็งแรง
หางไกลยาเสพติด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
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2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียน
เยาวชน
นักศึกษา
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

นักเรียน นักศึกษา
สํานักปลัด
เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป หางไกลยาเสพ
ติด และใชเวลาวางให
เกิดประโยชน

จํานวน 1 แหง

นักเรียน นักศึกษา
เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป มีสุขภาพ
แข็งแรง หางไกลยา
เสพติด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

สํานักปลัด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

3

โครงการจัดซื้อ
อุปกรณกีฬาใหกับ
หมูบาน

เพื่อสงเสริมให
จัดซื้ออุปกรณกีฬาใหกับหมูบาน
นักเรียน นักศึกษา หมูที่ 1-7 ตําบลชะเมา
เยาวชน
ประชาชนทั่วไป มี
อุปกรณกีฬาใน
การออกกําลังกาย
รวมจํานวน 3 โครงการ

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

3,080,000

80,000

80,000

80,000

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ดานการสงเสริมการกีฬา และนันทนาการ)
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นักเรียน
เยาวชน
นักศึกษา
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป
หมูที่ 1-7
-

นักเรียน นักศึกษา
เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป มีอุปกรณกีฬา
ในการออกกําลังกาย

-

สํานักปลัด

-

2.3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
1

โครงการ
โครงการจัดการ
แขงขันกีฬา รัก
สามัคคี ปกปอง
สถาบัน
พระมหากษัตริย

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเปนการแสดง จัดการแขงขันกีฬา รักสามัคคี
ความจงรักภักดี
ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย
และสํานึกในพระ ปละ 1 ครั้ง
มหากรุณาธิคณ
ุ
และความสมาน
สามัคคี
รวมจํานวน 1 โครงการ

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000

2564
(บาท)
200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ดานการสงเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข)
2.4 แผนงานสาธารณสุข
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ตัวชี้วัด
(KPI)
นักเรียน
เยาวชน
นักศึกษา
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียน นักศึกษา
เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป มีความ
จงรักภักดี สํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
และมีความสามัคคี
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1

โครงการจายเงิน
สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบล
ชะเมา
โครงการอบรมรม
กลุม อสม. และทัศน
ศึกษาดูงาน

เพื่อสรางโอกาส
ทางสุขภาพใหแก
ประชาชนใน
ทองถิ่น

จายเงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบลชะเมา

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานใน
พื้นที่ใหกับ อสม.

จัดอบรมรมกลุม อสม. และทัศน
ศึกษาดูงาน ปละ 1 ครั้ง

2

ที่
3

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการจัดซื้อ
เพื่อใหประชาชน
เครื่องพนหมอกควัน ปราศจากยุงซึ่ง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
90,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
90,000
90,000

2564
(บาท)
90,000

ปละ 1 ครั้ง

ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยทีส่ มบูรณ
แข็งแรง

สํานักปลัด

150,000

150,000

150,000

ปละ 1 ครั้ง

อสม.ในพื้นที่มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น

สํานักปลัด

2561
(บาท)
60,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-
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150,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวน 1 เครื่อง ปราศจากยุงซึ่งเปน
พาหะนําโรค

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

4

โครงการควบคุม
ปองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน

ที่

โครงการ

5

โครงการสนับสนุน
เวชภัณฑในศูนย
บริหารสาธารณสุข

เปนพาหะนําโรค
ไขเลือดออก
เพื่อใหเด็ก สตรี
ควบคุมปองกันโรคขาดสาร
ตั้งครรภ และ
ไอโอดีน ใหแกประชาชน
ประชาชนทั่วไป
หมูที่ 1-7
ไดรับสารอาหาร
ไอโอดีนที่เพียงพอ
ตอรางกาย

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเปนการรักษา สนับสนุนเวชภัณฑในศูนย
เบื้องตนใหกับ
บริหารสาธารณสุขมูลฐาน
ประชาชนในพื้นที่ ประจําหมูบาน หมูท ี่ 1-7

ไขเลือดออก
35,000

2561
(บาท)
35,000

35,000

35,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
35,000
35,000
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35,000

2564
(บาท)
35,000

ปละ 1 ครั้ง

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนทั่วไป

เด็กและหญิงตั้งครรภ
ไมขาดสารอาหาร
ไอโอดีน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนไดรับการ
รักษาในเบื้องตน

สํานักปลัด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

6

7

ที่
8

มูลฐานประจํา
หมูบาน
โครงการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก

โครงการรณรงค
ปองกันโรคเลปโตส
ไปโรซิส (ฉี่หนู)

โครงการ

เพื่อใหผูหญิงวัย
เจริญพันธ ตั้งแต
อายุ 18 ปขึ้นไป
ตรวจภายใน
ประจําปทุกป
เพื่อปองกันการ
แพรระบาดของ
โรค

วัตถุประสงค

โครงการปองกันและ เพื่อใหประชาชน
ควบคุมโรคพิษสุนัข สามารถปองกัน
บา
ภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา

คัดกรองมะเร็งปากมดลูก สตรี
วัยเจริญพันธ ตั้งแตอายุ 18 ป
ขึ้นไป

15,000

15,000

15,000

15,000

สตรีวยั เจริญ
สตรีวยั เจริญพันธ
สํานักปลัด
พันธ ตั้งแตอายุ ตั้งแตอายุ 18 ปขึ้นไป
18 ปขึ้นไป
ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก

รณรงคปองกันโรคเลปโตสไปโร
ซิส (ฉี่หนู) จัดกิจกรรมและ
อบรม ปละ 1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

อสม. และ
ประชาชนทั่วไป

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ฉีดวัคซีนปองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบา

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
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2564
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนทั่วไป

ประชาชนสามารถ
ปองกันไมใหเปนโรค
เลปโตสไปโรซิส
(ฉี่หนู) ได

ผลที่คาดวาจะไดรับ

สํานักปลัด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนสามารถ
สํานักปลัด
ปองกันภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา

9

โครงการปองกันและ เพื่อใหประชาชน
ควบคุมโรค
สามารถปองกัน
ไขเลือดออก
ภัยจากโรคได

10

โครงการรณรงค
กําจัดลูกน้ํายุงลาย

ปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก ไดดังนี้
- จางพนหมอกควัน
- จัดซื้อทรายอะเบท
- จัดซื้อน้ํายาเคมีตางๆ
รณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย

เพื่อใหประชาชน
ปราศจาก
โรคติดตอ
ไขเลือดออก
รวมจํานวน 10 โครงการ

50,000

50,000

50,000

50,000

ประชาชนทั่วไป

ประชาชนสามารถ
ปองกันภัยจากโรค
ไขเลือดออกได

สํานักปลัด

20,000

20,000

20,000

20,000

ประชาชนทั่วไป

ประชาชนสามารถ
ปองกันภัยจากโรค
ไขเลือดออกได

สํานักปลัด

505,000

445,000

445,000

445,000

-

-

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูดอยโอกาส ผูประสบสาธารณภัย และผูปวยเอดส)
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสงเคราะห เพื่อใหผูสูงอายุที่มี จายเบี้ยยังผูสูงอายุที่มีอายุ 60
6,100,000 6,250,000 6,400,000 6,400,000 ความพึงพอใจ ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ป
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-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด ทต.

2

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

อายุ 60 ปขึ้นไป
ไดรับการพัฒนา

ปขึ้นไปตามหลักเกณฑที่กรม
สงเสริมฯกําหนด

โครงการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อดูแลใหความ
ชวยเหลือคนพิการ
ใหมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

จายเบี้ยยังชีพคนพิการคนละ
800.- บาท/เดือน ตาม
หลักเกณฑที่กรมสงเสริมฯ
กําหนด

ที่

โครงการ

3

โครงการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส

4

วัตถุประสงค

เพื่อดูแลใหความ
ชวยเหลือผูปวย
เอดสใหไดรับการ
ดูแลชวยเหลือ
อยางเหมาะสม
โครงการจัดกิจกรรม เพื่อเพิ่ม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส คนละ
500.-บาท/เดือน ตาม
หลักเกณฑที่กรมสงเสริมฯ
กําหนด
จัดกิจกรรมวันสตรีสากล

1,750,000

2561
(บาท)
48,000

1,800,000

1,850,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
60,000
72,000

20,000

20,000
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20,000

รอยละ 70 ของ
ผูเขารวม
โครงการ
1,850,000 ความพึงพอใจ
รอยละ 70 ของ
ผูเขารวม
โครงการ

2564
(บาท)
75,000

20,000

ขึ้นไป ไดรับการเลี้ยงดู
ทําใหมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
คนพิการไดรับการ
ดูแลชวยเหลืออยาง
เหมาะสมและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัด ทต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความพึงพอใจ
รอยละ 70 ของ
ผูเขารวม
โครงการ

ผูปวยเอดสไดรับการ
ดูแลชวยเหลืออยาง
เหมาะสมและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัด ทต.

กลุมสตรีตําบล

ประสิทธิภาพการ

สํานักปลัด ทต.

วันสตรีสากล
5

โครงการฟนฟู และ
พัฒนาการของเด็ก
พิการ

ประสิทธิภาพการ
ทํางานของสตรี
เพื่อฟนฟู
พัฒนาการเด็ก
พิการ

จํานวน 50 คน
ฟนฟู และพัฒนาการของเด็ก
พิการ จํานวน 48 ครั้ง/ป

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

6

โครงการสงเสริม
อาชีพสําหรับ
ผูดอยโอกาส
โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพ
ติด

เพื่อสงเสริมอาชีพ
ผูดอยโอกาส

สงเสริมอาชีพสําหรับ
ผูดอยโอกาส ปละ 1 ครั้ง

เพื่อใหประชาชน
และเยาวชน ไดมี
ความรูเกี่ยวกับ
โทษและอันตราย

ปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด ปละ 1 ครั้ง

7

100,000

100,000

100,000

100,000

2561
(บาท)
10,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000

2564
(บาท)
10,000

10,000

10,000
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10,000

10,000

ชะเมา

ทํางานของสตรี

เด็กพิการ

เด็กพิการใหรับการ
พัฒนาการที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

สํานักปลัด ทต.

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กพิการ

เพื่อมีรายไดเพิม่ ขึ้น

สํานักปลัด ทต.

เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

เยาวชน แลประชาชน สํานักปลัด
มีความรูเ รื่องโทษ และ
อันตรายจากยาเสพติด

8

โครงการสงเสริม
กิจกรรมตานยาเสพ
ติด

ของยาเสพติด
เพื่อใหประชาชน
และเยาวชน ไดมี
ความรูเกี่ยวกับ
โทษและอันตราย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

9

โครงการทัศนศึกษา
ดูงานของชมรม
ผูสูงอายุตาํ บลชะ
เมา
โครงการติดตั้งกลอง
วงจรปด
(CCTV)

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ
ดําเนินงานชอง
ชมรม
เพื่อปองกัน และ
แกไขปญหายา
เสพติด รวมทั้ง
เพื่อความ

10

สงเสริมกิจกรรมตานยาเสพติด
ปละ1 ครั้ง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทัศนศึกษาดูงานของชมรม
ผูสูงอายุตาํ บลชะเมา จํานวน 1
ครั้ง/ป
ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV)
จํานวน 4 แหง เปนจํานวน 8
ตัว

30,000

2561
(บาท)
100,000

30,000

30,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000

1,000,000

-
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-

30,000

2564
(บาท)
100,000

-

เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

ตัวชี้วัด
(KPI)
ชมรมผูส ูงอายุ

นักเรียน
นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป
ที่สัญจร ผานไป

เยาวชน และ
สํานักปลัด
ประชาชน มี
ความรูเรื่องโทษ และ
อันตรายจากยาเสพติด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ชมรมผูส ูงอายุไดรับ
ความรูเพื่อนามาเปน
แนวทางในการพัฒนา
ชมรม
นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

- กองชาง
- กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถิ่น

11

ปลอดภัยใน
ทรัพยสินของ
ประชาชน
โครงการวันดอก
เพื่อแสดงถึงความ จัดกิจกรรมวันดอกลําดวนบาน
ลําดวนบาน
กตัญูกตเวที แก ใหกับผูสูงอายุ และบุคคล ทั่วไป
ผูสูงอายุ และ
หมูที่ 1,4,5 และตําบลใกลเคียง
บุพการี
ปละ 1 ครั้ง
รวมจํานวน 11 โครงการ

มา

50,000

50,000

50,000

50,000

9,218,000

8,218,000

8,218,000

8,218,000

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสนับสนุน เพื่อแกไขปญหา หมูที่ 1 – หมูที่ 7
300,000
300,000
300,000
300,000
การแกไขปญหาภัย ความเดือดรอน
แลง
ของประชาชน
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ผูสูงอายุ และ
บุคคลทั่วไป

ผูสูงอายุ และบุคคล
ทั่วไปมีกําลังใจในการ
ดํารงชีวิตตอไป

สํานักปลัด

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนผู
ไดรับความ
เดือดรอน

เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนใหกับ
ประชาชนในพื้นที่
ตําบลชะเมา

กองชาง

2

ที่

โครงการสนับสนุน
การแกไขปญหา
อุทกภัย

โครงการ

3

โครงการฝกอบรม
ทบทวน อปพร.

4

โครงการจัดซื้อถัง
ดับเพลิง

เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอน
ของประชาชน

วัตถุประสงค
เพื่อเตรียมความ
พรอมในพื้นที่
สามารถ
ดําเนินการปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยได
เพื่อใหชุมชนมี
เครื่องมือในการ
ดับเพลิงเมื่อเกิด

หมูที่ 1 – หมูที่ 7

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อบรมสมาชิก อปพร. และ
ประชาชนผูสนใจ

จัดซื้อถังดับเพลิง
จํานวน 20 ถัง

500,000

500,000

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

40,000

-
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500,000

-

500,000

2564
(บาท)
-

-

ประชาชนผู
ไดรับความ
เดือดรอน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนใหกับ
ประชาชนในพื้นที่
ตําบลชะเมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สมาชิก อปพร.

เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนใหกับ
ประชาชนในพื้นที่
ตําบลชะเมาได

สํานักปลัด/
สภ.เกาะทวด

หมูบานและ
ชุมชน

หมูบานและชุมชนมี
เครื่องมือในการ
ปองกัน

สํานักปลัด

ไฟไหม
5 โครงการติดตั้งกลอง เพื่อรักษาปลอด ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ใน
วงจรปด (CCTV
ภัยในชีวิตและ
เทศบาลตําบลชะเมา
ทรัพยสินของเทศ
บาลตําบลชะเมา
รวม 5 โครงการ
รวมโครงการยุทธศาสตรที่ 2 จํานวน 118 โครงการ

1,000,000

-

-

-

1,900,000
800,000
800,000
800,000
15,183,000 10,023,000 10,023,000 10,023,000

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ (ดานการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได)
3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสงเสริม
เพื่อสนับสนุน
สงเสริมเมล็ดพันธุขาวคุณภาพ
100,000
100,000
100,000
เมล็ดพันธุขาว
งบประมาณใหกับ ใหกับเกษตรกรผูปลูกขาว
คุณภาพ หมูที่ 1- เกษตรกรจัดซื้อ
หมูที่ 1- หมูที่ 7
หมูที่ 7
เมล็ดพันธุขาว
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2564
(บาท)
100,000

ทรัพยสิน
สํานักงาน
ปลอดภัย

เพื่อรักษา และปกปอง สํานักปลัด
ทรัพยสินของเทศบาล

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เกษตรกรทํานา เกษตรกร
ขาว หมูที่ 1-7 มีพันธุขาวไวปลูก

สํานักปลัด

2

ที่

โครงการสงเสริมการ เพื่อสงเสริมใหมี สงเสริมการทํานา
ทํานา หมูที่ 1 –
การปลูกพืช
หมูท ี่ 1 – หมูที่ 7
หมูที่ 7
เศรษฐกิจ และ
เปนการเพิ่มรายได
ใหกับเกษตรกร

โครงการ

วัตถุประสงค

3

โครงการสงเสริม
แปลงสาธิตทํานา
หมูที่ 1 – หมูที่ 7

4

โครงการสงเสริม
ภาคการเกษตร หมู
ที่ 1 – หมูที่ 7
โครงการสงเสริมการ เพื่อลดรายจาย

5

เพื่อสงเสริมใหมี
การปลูกพืช
เศรษฐกิจ และ
เปนการเพิ่มรายได
ใหกับเกษตรกร
เพื่อลดรายจาย
และเพิ่มรายได

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สงเสริมแปลงสาธิตทํานา
หมูที่ 1 – หมูที่ 7

20,000

2561
(บาท)
20,000

20,000

20,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

20,000

2564
(บาท)
20,000

สงเสริมภาคการเกษตร
หมูที่ 1 – หมูที่ 7

50,000

-

-

-

สงเสริมการเลีย้ งโคพื้นเมือง

10,000

-

-

-
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เกษตรกรทํานา เกษตรกร
ขาว หมูที่ 1-7 มีผลผลิตเพิม่ ขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เกษตรกรmeok เกษตรกร
มีผลผลิตเพิ่มขึ้น

เกษตรกร

สงเสริมอาชีพ ลด
รายจาย เพิม่ รายได

เกษตรกรผูเลี้ยง สงเสริมอาชีพ ลด

สํานักปลัด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

6

เลี้ยงโคพื้นเมือง หมู
ที่ 1- หมูที่ 7
โครงการสราง
อาคารฝกอาชีพ
ของผูพิการประจํา
ตําบลชะเมา

ที่

โครงการ

7

โครงการสงเสริมทํา
ไมกวาดจากทาง
ปาลม
หมูที่ 4
โครงการสงเสริม
กลุมทําเสื่อจากตน
คลา หมูที่ 5

8

และเพิ่มรายได

หมูที่ 1- หมูที่ 7

เพื่อสรางอาคาร กอสรางอาคารฝกอาชีพ ของผู
ฝกอาชีพ ของผู
พิการประจําตําบลชะเมา
พิการประจําตําบล จํานวน 1 หลัง
ชะเมา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อลดรายจาย
และเพิ่มรายได

สงเสริมทําไมกวาดจากทาง
ปาลม หมูที่ 4

เพื่อสงเสริมอาชีพ สงเสริมกลุม ทําเสื้อจากตนคลา
และลดรายจาย
หมูท ี่ 5
เพิ่มรายได
รวม 4 โครงการ

30,000

2561
(บาท)
20,000

30,000

30,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

30,000

โคพื้นเมือง

รายจาย เพิม่ รายได

อาคาร
จํานวน 1 หลัง

ผูพิการมีสถานที่ใน
การฝกอาชีพ

กองชาง
สํานักปลัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
20,000

สมาชิกกลุม

ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน และลด
รายจายเพิ่มรายได

สํานักปลัด

ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน และลด
รายจายเพิ่มรายได
-

สํานักปลัด

20,000

20,000

20,000

20,000

สมาชิกกลุม

270,000

210,000

210,000

210,000

-
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-

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ (ดานการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร)
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
งานขุดลอก
เพื่อใหประชาชน ขุดลอกคลองและเหมือง
1 โครงการขุดลอก
3,000,000 3,000,000 3,000,000
คลอง หมูที่ 1 – หมู ไดเก็บกักน้ําไวใช พระราชดําริ หมูที่ 1 – หมูที่ 7
ที่ 7
ในการเกษตร
กวาง 3.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร
ยาว 5,000 เมตร
2 โครงการขุดลอก
เพื่อใหประชาชน ขุดลอกคลองสายทวดลุง – บาน
250,000
คลองสายทวดลุง – ไดเก็บกักน้ําไวใช ตนงิ้ว หมูที่ 1 กวาง 6.00 เมตร
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

3,000,000

ระยะทาง
5,000 เมตร

ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตรและ
แกไขปญหาน้ําทวมขัง

-

ระยะทาง
2,500 เมตร

ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร

บานตนงิ้ว หมูที่ 1

ในการเกษตร

ลึก 2.00 เมตร ยาว 2,500
เมตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

3

โครงการขุดลอก
เหมืองน้ํา
พระราชดําริสาย
บานนายมณฑล
หลอนุย หมูที่ 2
โครงการขุดลอกคู
น้ําริมถนนลาดยาง
สายปากเนตร –ทาง
พูน พรอมฝงทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตร

ขุดลอกเหมืองน้ําพระราชดําริ
สายบานนายมณฑล หลอนุย
หมูที่ 2 กวาง 4.00 เมตร ลึก
1.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร

เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตร

ขุดลอกคูน้ําริมถนนลาดยางสาย
ปากเนตร –ทางพูน พรอมฝงทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 2 จํานวน 4 จุด

4

อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
150,000
-

100,000

-
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-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
1,500 เมตร

ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร
อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง

จํานวน 4 จุด

ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตรและ
แกไขปญหาน้ําทวมขัง

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
70,000
-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5

โครงการขุดลอก
เหมืองมิยาซาวา –
บานหัวปา หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตร

ขุดลอกเหมืองมิยาซาวา – บาน
หัวปา หมูที่ 2 กวาง 3.00 เมตร
ลึก 1.50 เมตร ยาว 700 เมตร

6

โครงการขุดลอก
หนองโอหลอด
หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตร

ขุดลอกหนองโอหลอด หมูที่ 2
กวาง 32.00 เมตร ลึก 2.20
เมตร ยาว 2,120 เมตร

-

-

8,500,000

-

ระยะทาง
2,120 เมตร

7

โครงการขุดลอก
เหมืองสายหนํา
ปรีชา – บานนาย
ชวน หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตร

ขุดลอกเหมืองสายหนําปรีชา –
บานนายชวน หมูที่ 3 กวาง
3.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว
2,000 เมตร

-

-

100,000

-

ระยะทาง
2,000 เมตร

2561
(บาท)
-
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2564
(บาท)
-

ระยะทาง
700 เมตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร
อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง
ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร
อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง
ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร
อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

8

โครงการขุดลอก
คลองเกาะโพธิ์ –
เหมืองราชดําริ
หมูที่ 3
โครงการขุดลอก
เหมืองจากถนนบาน
นายสุธรรม ขอน
แกว หมูที่ 3
โครงการขุดลอก
เหมืองบานลุงชี –
คลองใหม หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตร

โครงการขุดลอก
เหมืองสายหนํานาย

เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช

9

10

11

เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตร
เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกคลองเกาะโพธิ์ – เหมือง
ราชดําริ หมูที่ 3 กวาง 6.00
เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว
2,000 เมตร
ขุดลอกเหมืองจากถนนบานนาย
สุธรรม ขอนแกว หมูที่ 3 กวาง
3.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว
2,000 เมตร
ขุดลอกเหมืองบานลุงชี – คลอง
ใหม หมูที่ 3 กวาง 3.00 เมตร
ลึก 1.50 เมตร ยาว 2,500
เมตร
ขุดลอกเหมืองสายหนํานาย
ปรีชา หมูที่ 3 กวาง 3.00 เมตร

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
2,000 เมตร

ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตรและ
แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร
อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง
ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร
อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง
ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร

-

-

100,000

-

ระยะทาง
2,000 เมตร

-

100,000

-

-

ระยะทาง
2,500 เมตร

-

-

50,000

-

ระยะทาง
1,000 เมตร
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ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปรีชา หมูที่ 3

ในการเกษตร

ลึก 1.50 เมตร ยาว 1,000
เมตร
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

12

โครงการขุดลอก
เมืองมิยาซาวา หมู
ที่ 3
โครงการขุดลอก
เหมืองสาย
พัฒนาการขาง
โรงเรียนวัดปาก
เนตร หมูที่ 4
โครงการขุดลอก
เหมืองสายในอาว
หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตร
เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตร

ขุดลอกเมืองมิยาซาวา หมูที่ 3
กวาง 3.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร
ยาว 2,200 เมตร
ขุดลอกเหมืองสายพัฒนาการ
ขางโรงเรียนวัดปากเนตร หมูที่
4 กวาง 3.00 เมตร ลึก 1.50
เมตร ยาว 1,500 เมตร

เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตร

13

14

15

โครงการขุดลอก
เพื่อใหประชาชน
คลองหยอมตาศรีรัก ไดเก็บกักน้ําไวใช

อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
250,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
2,200 เมตร

-

-

-

120,000

ระยะทาง
1,500 เมตร

ขุดลอกเหมืองสายในอาว หมูที่
4 กวาง 4.00 เมตร ลึก 2.00
เมตร ยาว 700 เมตร

-

70,000

-

-

ระยะทาง
700 เมตร

ขุดลอกคลองหยอมตาศรีรัก – ที่
นานายจรวย หมูที่ 5 กวาง

-

100,000

-

-

ระยะทาง
1,000 เมตร
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ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตรและ
แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร
อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง
ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร
อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง
ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร

– ที่นานายจรวย
หมูที่ 5

ในการเกษตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

16

โครงการขุดลอก
คลองบานตนงิ้ว
จากบานนายวิโรจน
– คลองบานบาง
มะพราว หมูที่ 5
โครงการขุดลอก
คลองจากบานนาย
จรินทร – เหมือง
พระราชดําริ หมูที่ 6
โครงการขุดลอก
คลองสายนายเอื้อม
– เหมืองนายเลื่อน
หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตร

17

18

เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตร
เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตร

4.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว
1,000 เมตร
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกคลองบานตนงิ้ว จาก
บานนายวิโรจน – คลองบาน
บางมะพราว หมูที่ 5 กวาง 4.00
เมตร ลึก 2.50 เมตร ยาว
2,000 เมตร
ขุดลอกคลองจากบานนายจริ
นทร – เหมืองพระราชดําริ หมูที่
6 กวาง 6.00 เมตร ลึก 2.00
เมตร ยาว 700 เมตร
ขุดลอกคลองสายนายเอื้อม –
เหมืองนายเลื่อน หมูที่ 6 กวาง
4.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว
800 เมตร

อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
2,000 เมตร

ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตรและ
แกไขปญหาน้ําทวมขัง

ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร
อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง
ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร
อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง

-

150,000

-

-

ระยะทาง
700 เมตร

-

-

150,000

-

ระยะทาง
800 เมตร
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ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

19

โครงการขุดลอก
เหมืองจากนานาย
ถาวร – นานาย
ถาวรสุดสาย หมูที่ 6
โครงการขุดลอก
เหมืองพระราชดําริ
– เหมืองสายไกลปน
เที่ยง หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตร

20

21

เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตรและ
แกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง
โครงการขุดลอก
เพื่อใหประชาชน
เหมืองบานบางไม ไดเก็บกักน้ําไวใช
มูก – บานดอนหลา ในการเกษตรและ
หมูที่ 6
แกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกเหมืองจากนานายถาวร
– นานายถาวรสุดสาย หมูที่ 6
กวาง 6.00 เมตร ลึก3.00 เมตร
ยาว 1,200 เมตร
ขุดลอกเหมืองพระราชดําริ –
เหมืองสายไกลปนเที่ยง
หมูที่ 1 กวาง 6.00 เมตร ลึก
2.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร
ขุดลอกเหมืองบานบางไมมูก –
บานดอนหลา หมูที่ 6 กวาง
4.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว
1,000 เมตร

2561
(บาท)
180,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
1,200 เมตร

-

-

-

100,000

ระยะทาง
1,000 เมตร

-

-

100,000

-

ระยะทาง
1,000 เมตร
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ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร
อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง
ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร
อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง
ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร
อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

22

โครงการขุดลอก
เหมืองสายหนา
อนามัย – สามแยก
หัวเกาะ พรอมวาง
ทอระบายน้ํา
หมูที่ 7
โครงการขุดลอก
เหมืองจากบานนาย
ณรงค – เกาะปอ
หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตรและ
แกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง

ขุดลอกเหมืองสายหนาอนามัย –
สามแยกหัวเกาะ พรอมวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 7 กวาง 6.00
เมตร ลึก2.00 เมตร ยาว 5,000
เมตร

เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตรและ
แกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง

ขุดลอกเหมืองจากบานนาย
ณรงค – เกาะปอ หมูที่ 7 กวาง
4.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว
1,000 เมตร

23

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

100,000

130

-

2564
(บาท)
500,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
5,000 เมตร

ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร
อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง

ระยะทาง
1,000 เมตร

ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตรและ
แกไขปญหาน้ําทวมขัง

ที่

โครงการ

24

โครงการขุดลอก
คลองใหมสุรินทร –
หนองเคียน หมูที่ 7

25

ที่

วัตถุประสงค

เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตรและ
แกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง
โครงการขุดลอก
เพื่อใหประชาชน
เหมืองสายบานนาย ไดเก็บกักน้ําไวใช
ประกอบ – เหมือง ในการเกษตรและ
พระราชดําริ หมูที่ 7 แกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกคลองใหมสุรินทร –
หนองเคียน หมูที่ 7 กวาง 4.00
เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว
1,000 เมตร
ขุดลอกเหมืองสายบานนาย
ประกอบ – เหมืองพระราชดําริ
หมูที่ 7 กวาง 4.00 เมตร ลึก
1.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร

เปาหมาย

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

-

-

-

งบประมาณและที่ผานมา
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2564
(บาท)
-

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
1,000 เมตร

ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร
อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง

ระยะทาง
1,000 เมตร

ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร
อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
26

27

ที่

โครงการบุกเบิกขุด
เหมืองจากบานนาย
เลื่อน – สวนปาลม
หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชน บุกเบิกขุดเหมืองจากบานนาย
ไดเก็บกักน้ําไวใช เลื่อน – สวนปาลม หมูที่ 7
ในการเกษตรและ กวาง 4.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร
แกไขปญหาน้ํา
ยาว 700 เมตร
ทวมขัง
โครงการขุดลอก
เพื่อใหประชาชน ขุดลอกเหมืองสงน้ําจากที่นา
เหมืองสงน้ําจากที่ ไดเก็บกักน้ําไวใช นายฉิ้ม – นานายประโลม หมูที่
นานายฉิ้ม – นานาย ในการเกษตรและ 7 กวาง 4.00 เมตร ลึก 1.50
ประโลม หมูท ี่ 7
แกไขปญหาน้ํา
เมตร ยาว 1,000 เมตร
ทวมขัง
รวมจํานวน 27 โครงการ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
60,000

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

-

-

100,000

3,740,000

7,740,000

17,300,000

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
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(KPI)

รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
700 เมตร

ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตรและ
แกไขปญหาน้ําทวมขัง

-

ระยะทาง
1,000 เมตร

ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร
อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง

4,820,000

-

-

-

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

2

ที่

งานกอสรางประตู
ระบายน้ํา
โครงการกอสราง
ประตูระบายน้าํ
เหมืองอําไพ และ
เหมืองพระราชดําริ
หมูที่ 1
โครงการกอสราง
ฝายน้ําลน ใต
สะพานวัดลาว
หมูที่ 2

โครงการ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตรและ
แกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง

กอสรางประตูระบายน้ําเหมือง
อําไพ และเหมืองพระราชดําริ
หมูที่ 1 จํานวน 2 จุด

-

-

1,200,000

-

จํานวน 2 จุด

ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร
อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง

เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตรและ
แกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง

กอสรางฝายน้ําลน ใตสะพานวัด
ลาว หมูที่ 2 จํานวน 1 จุด

-

1,000,000

-

-

จํานวน 1 จุด

ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร
อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

3

โครงการกอสราง
ประตูระบายน้าํ ปาก
คลองเกาะโพธิ์
หมูที่ 2

4

โครงการกอสราง
ประตูระบายน้าํ
ปากคลองแผว
หมูที่ 2

5

โครงการกอสราง
ประตูระบายน้าํ ที่
นางคํานึง หนูฉิม
หมูที่ 3

ที่
6

โครงการ
โครงการกอสราง

เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตรและ
แกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง
เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตรและ
แกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง
เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตรและ
แกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง

กอสรางประตูระบายน้ําปาก
คลองเกาะโพธิ์ หมูที่ 2

-

-

1,200,000

-

จํานวน 2 จุด

ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร
อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง

กอสรางประตูระบายน้ํา ปาก
คลองแผว หมูที่ 2
จํานวน 1 จุด

-

1,000,000

-

-

จํานวน 1 จุด

ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร
อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง

กอสรางประตูระบายน้ํา ที่นาง
คํานึง หนูฉิม หมูที่ 3
จํานวน 1 จุด

-

1,000,000

-

-

จํานวน 1 จุด

ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร
อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน

กอสรางประตูระบายน้ําเหมือง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,000,000
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2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน 1 จุด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง

7

ประตูระบายน้าํ
เหมืองพระราชดําริ
บานนายเอิบ
หมูที่ 4
โครงการกอสราง
ประตูระบายน้าํ
คลองบานตนงิ้ว
บานนายวิโรจน
หมูที่ 5

โครงการ
ที่
8

โครงการกอสราง
ประตูระบายน้าํ

ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตรและ
แกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง
เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตรและ
แกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง

พระราชดําริ บานนายเอิบ
หมูที่ 4

กอสรางประตูระบายน้ําคลอง
บานตนงิ้ว บานนายวิโรจน หมู
ที่ 5 จํานวน 1 จุด

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช

กอสรางประตูระบายน้ําคลอง
บานบางมะพราว บานนางอนงค

ไวใชในการเกษตร
อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง
-

2561
(บาท)
-

-

1,200,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,000,000
-
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-

2564
(บาท)
-

จํานวน 1 จุด

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน 1 จุด

ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร
อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร

9

คลองบานบาง
มะพราว บานนาง
อนงค หมูที่ 6
โครงการกอสราง
ประตูระบายน้าํ
หมูที่ 7

ในการเกษตรและ
แกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง
เพื่อใหประชาชน
ไดเก็บกักน้ําไวใช
ในการเกษตรและ
แกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง

หมูที่ 6 จํานวน 1 จุด

กอสรางประตูระบายน้ํา หมูที่ 7
จํานวน 1 จุด

รวมจํานวน 9 โครงการ
รวมโครงการยุทธศาสตรที่ 3 จํานวน 65 โครงการ

อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง
-

-

-

1,000,000

จํานวน 1 จุด

4,010,000

4,000,000
7,950,000

5,600,000
17,510,000

1,000,000
5,030,000

-

ประชาชนไดเก็บกักน้ํา กองชาง
ไวใชในการเกษตร
อยางทั่วถึงและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง
-

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม (ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ)
4.1 แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2561
2562
2563
2564
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-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1
2

3

โครงการรณรงคการ
กําจัดขยะ
โครงการจัดหาถัง
รองรับขยะในชุมชน
และถนนสาธารณะ

เพื่อรณรงคการ
กําจัดขยะ
เพื่อรักษาความ
สะอาด และ
สิ่งแวดลอม ใหนา
อยู
โครงการชะเมารักษ เพื่อสรางจิตสํานึก
สิ่งแวดลอม
รักษสิ่งแวดลอม
ใหนาอยู นาอาศัย

รณรงคการกําจัดขยะ
หมูที่ 1 – หมูที่ 7
จัดหาถังรองรับขยะในชุมชน
และถนนสาธารณะ
หมูที่ 1 – หมูที่ 7
จัดกิจกรรมชะเมารักษ
สิ่งแวดลอม ปละ 1 ครั้ง

รวมจํานวน 3 โครงการ

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

150,000

150,000

150,000

150,000

20,000

20,000

20,000

20,000

200,000

200,000

200,000

200,000

เยาวชนและ
ประชาชน
พื้นที่สะอาด
ปลอดโรค

ประชาชนมีอนามัย
สํานักปลัด
และสิ่งแวดลอมที่ดี
และ ศอ.11
สถานที่สะอาด และมี สํานักปลัด
สภาพแวดลอม
ที่นาอยู นาอาศัย

ปละ 1 ครั้ง

นักเรียน เยาวชน และ สํานักปลัด
ประชาชนทั่วไปมี
จิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอมใหนาอยู
นาอาศัย

-

-

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม (ดานการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
4.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

137

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

2

ที่

โครงการจัดหา
สถานที่กําจัดขยะ

เพื่อรักษาความ
สะอาด และ
สิ่งแวดลอม ใหนา
อยู
โครงการจัดซื้อและ เพื่อความสะอาด
จัดเตรียมการจัดเก็บ และรักษา
ขยะภายในชุมชน
สิ่งแวดลอมใหนา
หมูบาน โดยรถเก็บ อยูยิ่งขึ้น
ขยะเทศบาลตําบล
ชะเมา

โครงการ

วัตถุประสงค

จัดหาสถานที่กําจัดขยะ
จํานวน 1 แหง

จัดซื้อและจัดเตรียมการจัดเก็บ
ขยะภายในชุมชน หมูบาน โดย
รถเก็บขยะเทศบาลตําบลชะเมา
หมูที่ 1 – หมูที่ 7

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3

โครงการคาย
เยาวชนรักษ
ธรรมชาติ

เพื่อสรางจิตสํานึก จัดกิจกรรมชะเมารักษ
รักษสิ่งแวดลอม สิง่ แวดลอม ปละ 1 ครั้ง
ใหนาอยู นาอาศัย

4

โครงการอนุรักษ

เพื่อเพิ่มปริมาณ

อนุรักษธรรมชาติและ

-

30,000

-

-

สิ่งแวดลอมนา
อยูนาอาศัย

สถานที่สะอาด และมี สํานักปลัด
สภาพแวดลอมที่นาอยู
นาอาศัย

100,000

-

-

-

พื้นที่สะอาด
ปลอดโรค

สถานที่สะอาด และมี สํานักปลัด
สภาพแวดลอมที่
นาอยู นาอาศัย

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

30,000

30,000
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30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
30,000

ปละ 1 ครั้ง

30,000

อากาศดี

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียน เยาวชน และ สํานักปลัด
ประชาชนทั่วไปมีจติ
สํานึกรักษสิ่งแวดลอม
ใหนาอยู นาอาศัย
ประชาชนมีรายไดที่ สํานักปลัด

5

ที่

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเฉลิม
พระเกียรติฯ
โครงการน้ําประปา
ดื่มได

โครงการ

6

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน 2 ขาง
ถนนสายตางๆ
หมูที่ 1 – หมูที่ 7

7

โครงการกอสราง

ตนไม และพื้นที่สี
เขียวในเขตพื้นที่
ตําบลชะเมา
เพื่อใหมีน้ําดื่มที่มี
คุณภาพ และ
ปลอดภัยตอ
สุขภาพ

วัตถุประสงค

สิ่งแวดลอมเฉลิมพระเกียรติฯ
หมูที่ 1 – หมูที่ 7
น้ําประปาดื่มได
หมูที่ 1 – หมูที่ 7

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหพื้นที่มีภูมิ น้ําประปาดื่มได
ทัศนที่สวยงาม
หมูท ี่ 1 – หมูที่ 7
และมีความ
สะดวกในการ
สัญจร
เพื่อใหประชาชนมี กอสรางสวนสาธารณะ

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น
50,000

2561
(บาท)
100,000

50,000

50,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000

-

-
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-

50,000

2564
(บาท)
100,000

300,000

ประชาชน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําดื่มทีด่ ี กองชาง/
ตอสุขภาพ
ศอ.11

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนผู
สัญจร

มีความสะดวกในการ สํานักปลัด
สัญจร

สิ่งแวดลอมนา

สถานที่สะอาด และมี สํานักปลัด

8

ที่
9

สวนสาธารณะพรอม สถานที่ออกกําลัง
สนามกีฬา
ที่มีสภาพแวดลอม
ที่สะอาด และ
สะดวก
โครงการจัดทํา
เพื่อความสะอาด
สวนหยอมปลูก
และรักษา
ตนไมในชุมชน
สิ่งแวดลอมใหนา
อยูยิ่งขึ้น

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการเยาวชนรัก เพื่อใหเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชน
และสิ่งแวดลอม
ทั่วไปเห็นความ
สําคัญ ในการ
อนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม

พรอมสนามกีฬา
จํานวน 1 แหง

จัดทําสวนหยอมปลูกตนไมใน
ชุมชน จํานวน 2 แหง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เยาวชนรักทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ปละ 1 ครั้ง

อยูนาอาศัย

-

2561
(บาท)
30,000

100,000

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
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-

2564
(บาท)
30,000

ชุมชน

ตัวชี้วัด
(KPI)

สภาพแวดลอมที่นาอยู
นาอาศัย

ชุมชนมีสถานที่สะอาด สํานักปลัด
และมีสภาพแวดลอมที่
นาอยู นาอาศัย

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เยาวชน และ เยาวชน และ
สํานักปลัด
ประชาชนทั่วไป ประชาชนทัว่ ไปมี
จิตสํานึกในการรักษ
ปา รักษน้ํา
ตลอดจนลดความรอน
ได

10

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนบริเวณที่ทํา
การเทศบาลตําบล
ชะเมา

เพื่อปรับปรุงให
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณที่ทําการ
บริเวณใหมีความ เทศบาลตําบลชะเมา
สะดวกสวยงาม
หมูที่ 6
และเปนสัดสวน
รวมจํานวน 10 โครงการ
รวมยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน 36 โครงการ

100,000

100,000

100,000

100,000

440,000
640,000

470,000
670,000

340,000
540,000

640,000
840,000

ประชาชนผูเขา ภูมิทัศนบริเวณที่ทํา สํานักปลัด
รับการบริการ การสํานักงานเทศบาล
นาอยูนาอาศัย
-

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวบนพื้นฐานธรรมมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง (ดานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานอยางเปนระบบ)
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดทําแผน เพื่อพัฒนาการ
อบรมการจัดทําแผนทีภ่ าษีและ
50,000
50,000
50,000
50,000
ผูรับผิดชอบการ
ที่ภาษีและทะเบียน จัดทําแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพยสินของ
จัดทําแผนที่ภาษี
ทรัพยสินของ ทต. และทะเบียน
ทต.ชะเมา
และทะเบียน
ชะเมา
ทรัพยสินของ ทต.
ทรัพยสินของ

141

-

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พัฒนาการจัดทําแผน กองคลัง
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินของ ทต.
ชะเมา มีประสิทธิภาพ

2

ปรับปรุงระบบ
เว็บไซตของ ทต.
ชะเมา

ที่

โครงการ

3

โครงการทัศนศึกษา
แกคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน ขาราชการ
และพนักงานจาง

ชะเมา
เพื่อใหการบริการ
ประชาชนสะดวก
รวดเร็ว ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค

ปรับปรุงระบบเว็บไซต
ของ ทต.ชะเมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มความรู ให ทัศนศึกษาแกคณะผูบริหาร
มีประสิทธิภาพใน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
การปฏิบัติงาน
ขาราชการ และพนักงานจาง
และปรับปรุง
ระบบการให
บริการประชาชน
รวมจํานวน 3 โครงการ

30,000

30,000

30,000

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000

380,000

380,000

142

380,000

30,000

2564
(บาท)
300,000

380,000

ทต.ชะเมา
ยิ่งขึ้น
พื้นที่เว็บไซต
การปฏิบัตมิ ี
และความเร็ว
ประสิทธิภาพมาก
ของอินเตอรเน็ต
ยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)
คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล
พนักงาน
ขาราชการ และ
พนักงานจาง
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เพิ่มความรู ใหมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และ
ปรับปรุงระบบการให
บริการประชาชน
-

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง

-

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวบนพื้นฐานธรรมมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง (ดานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร)
5.2 แผนงานบริหารทั่วไป
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการพัฒนา
เพื่อพัฒนา
50,000
50,000
50,000
ขาราชการ
ในการปฏิบัติงานมี
พัฒนาบุคลากรของเทศบาล
50,000
บุคลากรของ
ประสิทธิภาพใน ตําบลชะเมา
พนักงาน
ประสิทธิภาพและ
เทศบาลตําบลชะ
การปฏิบัติงานให
พนักงานจาง ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
เมา
มีประสิทธิภาพ
ลูกจาง
และประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น
รวมจํานวน 1 โครงการ
50,000
50,000
50,000
50,000
-
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หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง

-

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวบนพื้นฐานธรรมมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง (ดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนตามระบอบประชาธิปไตย)
5.3 แผนงานบริหารทั่วไป
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอบรมให
เพื่อรณรงคให
อบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
30,000
30,000
30,000
30,000
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ความรูเกี่ยวกับการ ความรูเกี่ยวกับ
เลือกตั้งตางๆ
เลือกตั้งตางๆ
การเลือกตั้ง
2 โครงการพัฒนา
เพื่อใหประชาชนมี พัฒนาคุณภาพแผนชุมชน
20,000
20,000
20,000
20,000
ประชาชนเขา
คุณภาพแผนชุมชน สวนรวม
รวมประชุม
ประชาคม
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดรับความรูเ กี่ยวกับ
การเลือกตั้งตางๆ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

ประชาชนให
สํานักปลัด
ความสําคัญและเขามา
มีสวนรวมในการ
บริหารงานเพิม่ ขึ้น

ที่

โครงการ

3

โครงการจัดทําเวที
ประชาคมในการ
จัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นหรือกิจการ
ในอํานาจหนาที่
โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

4

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมี จัดทําเวทีประชาคมในการจัดทํา
สวนรวม และมี แผนพัฒนาทองถิ่นหรือกิจการ
ความรู ความ
ในอํานาจหนาที่
เขาใจเกี่ยวกับการ
บริหารงาน
เพื่อใหประชาชนมี จัดกิจกรรมเทศบาลพบ
ความรัก ความ
ประชาชน
สามัคคี
ปละ 1 ครั้ง
จํานวน 4 โครงการ

2561
(บาท)
40,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000

2564
(บาท)
40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ประชาชนเขา
รวมประชุม
ประชาคม

ประชาชนให
สํานักปลัด
ความสําคัญและเขามา
มีสวนรวมในการ
บริหารงานเพิม่ ขึ้น

40,000

40,000

40,000

40,000

ปละ 1 ครั้ง

ประชาชน มีความรัก
ความสามัคคี

130,000

130,000

130,000

130,000

-

-
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หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัด

-

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวบนพื้นฐานธรรมมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง (ดานปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน)
5.4 แผนงานบริหารทั่วไป
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการ
เพื่อใหประชาชน จัดทําปายประชาสัมพันธการ
10,000 10,000
10,000
10,000
ประชาชนผูที่
ประชาสัมพันธการ รับรูการชําระภาษี เสียภาษีบํารุงทองที่ ภาษี
ตองชําระภาษี
เสียภาษีบํารุงทองที่ แตละประเภท
โรงเรือน
ภาษีโรงเรือน
ตามกําหนด
2 โครงการจัดซื้อวัสดุ เพื่อใหการบริการ จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
300,000
300,000
300,000
300,000
ประชาชน
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน ที่สะดวก รวดเร็ว เทศบาล
ผูรับบริการ
เทศบาล
3 โครงการจัดบํารุง
100,000
100,000
ประชาชน
เพื่อใหอยูในสภาพ จัดบํารุง ซอมแซม รักษา
100,000 100,000
ซอมแซม รักษา
ผูรับบริการ
ที่ใชงานได
ทรัพยสินของ ทต.
ทรัพยสินของ ทต. ตลอดเวลาได
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนชําระภาษี
ตามกําหนด และ
เทศบาลมีรายได
เพิ่มขึ้น
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการติดตอ
งานราชการ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการติดตอ
งานราชการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง

ที่
4

5

6

7

โครงการ
โครงการจัดซื้อรถ
กระเชาไฟฟา

วัตถุประสงค

เพื่อใชงานใน
กิจการของ
เทศบาล
โครงการจัดซื้อ
เพื่อใชงานใน
รถบรรทุกน้ํา
กิจการของ
เทศบาล
โครงการปรับปรุง
เพื่อความสะดวก
ปายซอย หมูที่ 1
ของประชาชนผู
สัญจร – ไปมา
ไดรับความสะดวก
โครงการกอสรางโรง เพื่อบริการให
จอดรถสํานักงาน
ประชาชนไดรับ
เทศบาลตําบล
ความสะดวก เปน
ระเบียบ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อรถกระเชาไฟฟา
จํานวน 1 คัน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
1,500,000

จัดซื้อรถบรรทุกน้ํา
จํานวน 1 คัน

-

-

1,000,000

-

ปรับปรุงปายซอย หมูที่ 1

-

50,000

-

-

300,000

-

-

-

กอสรางโรงจอดรถสํานักงาน
เทศบาลตําบล จํานวน 1 แหง
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวน 1 คัน

มีรถสําหรับใชใน
กองชาง
กิจการของเทศบาล
ตําบล
จํานวน 1 คัน มีรถสําหรับใชใน
กองชาง
กิจการของเทศบาล
ตําบล
ผูสญ
ั จรไป – มา ประชาชนไดรับความ กองชาง
สะดวกในการเดินทาง

จํานวน 1 แหง

ประชาชนไดรับความ กองชาง
สะดวกในการเขารับ
บริการ ติดตอราชการ

ที่

โครงการ

8

โครงการกอสราง
สํานักงานเทศบาล
ตําบลชะเมา
โครงการปรับปรุง
สํานักงานเทศบาล
ตําบลชะเมา

9

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
เพื่อใชเปนสถานที่ กอสรางสํานักงานเทศบาลตําบล 10,000,000
ราชการสําหรับ
ชะเมา จํานวน 1 แหง
บริการประชาชน
เพื่อใชเปนสถานที่ ปรับปรุงสํานักงานเทศบาล
ราชการสําหรับ
ตําบลชะเมา จํานวน 1 แหง
บริการประชาชน
10,710,000
รวมจํานวน 9 โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

จํานวน 1 แหง

-

-

500,000

จํานวน 1 แหง

450,000

1,410,000

910,000

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนไดรับความ กองชาง
สะดวกในการเขารับ
บริการ ติดตอราชการ
ประชาชนไดรับความ กองชาง
สะดวกในการเขารับ
บริการ ติดตอราชการ
-

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวบนพื้นฐานธรรมมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง (ดานบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล)
5.5 แผนงานบริหารทั่วไป
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 การจัดวางระบบการ เพื่อใหการ
จัดทํารายงานผลการจัดวาง
5,000
5,000
5,000
5,000
ผลการ
ควบคุมภายใน
ดําเนินงานของ
ระบบการควบคุมภายใน
ดําเนินงานของ
หนวยงานให
เทศบาล
เปนไปตามระบบ
กฎหมายที่กําหนด
2 โครงการติดตาม
เพื่อติดตามผลการ จัดทํารายงานการดําเนินการ
5,000
5,000
5,000
5,000
ผลการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน
ติดตามผลการดําเนินงาน
ดําเนินงานของ
ดําเนินกิจกรรมของ กิจกรรม ของ ทต. กิจกรรมของ ทต.
เทศบาล
ทต. ตามหลักเกณฑ
การบริหารจัดการที่
ดี
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เปนไปตามระบบ
กฎหมายที่กําหนด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

ประเมินผลการดําเนิน สํานักปลัด
กิจกรรมของ ทต. ตาม
หลักเกณฑการบริหาร
จัดการที่ดี

ที่

โครงการ

3

โครงการจัดทําเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป

4

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหเปนไปตาม จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ
กฎหมายใชบังคับ รายจายประจําป จํานวน 40
ในการเบิกจาย
เลม
ของ ทต.
จัดซื้อกลองวงจรปด เพื่อรักษาความ
ติดตั้งกลองวงจรปด
ปลอดภัย และ
จํานวน 3 จุด
ทรัพยสินของ
เทศบาล
รวมจํานวน 4 โครงการ

2561
(บาท)
5,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000

2564
(บาท)
5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

เทศบัญญัติ การเบิกจายของ ทต.
งบประมาณ เปนไปตามระเบียบ
รายจายประจําป กฎหมายกําหนด

60,000

-

-

-

ทรัพยสิน
สํานักงาน
ปลอดภัย

110,000

15,000

15,000

15,000

-

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวบนพื้นฐานธรรมมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง (ดานสงเสริม สนับสนุน หนวยงานภาครัฐ)
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ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

เพื่อรักษาความ
สํานักปลัด
ปลอดภัย และ
ทรัพยสินของเทศบาล
-

-

5.6 แผนงานบริหารทั่วไป
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1

โครงการรณรงคขับ
ขี่ปลอดภัย

เพื่อลดอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุ

2

โครงการตรวจสอบ
แนวเขตที่ดิน หมูที่
1 – หมูที่ 7

เพื่อตรวจสอบแนว ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน
เขตสาธารณะ ใน หมูที่ 1 – หมูที่ 7
พื้นที่ตําบลชะเมา

รณรงคขับขี่ปลอดภัย
จํานวน 1 ครั้ง

รวมจํานวน 2 โครงการ
รวมโครงการยุทธศาสตรที่ 5 จํานวน 66 โครงการ
รวมโครงการตามยุทธศาสตรทั้งหมด 4 ป จํานวน 510 โครงการ

2561
(บาท)
10,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000

30,000

30,000

30,000

2564
(บาท)
10,000

30,000

40,000
40,000
40,000
40,000
11,410,000 1,045,000 16,860,000 1,225,000
69,943,000 34,348,000 64,118,000 64,423,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)
ผูขับขี่

เจาของที่ดิน

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
เจาของที่ดินไดรับ
ความเปนธรรม

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
ทต.ชะเมา
ขนสงจังหวัด
ทต.ชะเมา
สนง.ที่ดิน
จังหวัดสาขา
ปากพนัง
-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลชะเมา
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ดานการสงเสริมการศึกษา)
2.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอาหาร
เพื่อสงเสริมใหเด็ก นักเรียนโรงเรียน ในสังกัด
732,000 732,000 732,000 732,000
กลางวัน อุดหนุน
ไดรับโภชนาการที่ สพฐ. เขตพื้นที่การศึกษาของ
ใหกับโรงเรียนใน
ครบถวน
ตําบลชะเมา เปนเวลา 200
สังกัด สพฐ.
วัน ใหกับโรงเรียนวัดชมพู
ประดิษฐ และโรงเรียนบาน
บางมูลนาก
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ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
รับผิดชอบหลัก

เวลา 200
วัน
จํานวน 2
โรงเรียน

เด็กไดรับประทาน สํานักปลัด
อาหารสะอาด
ปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะ
และไดรับสารอาหาร
ครบ 5 หมู

หนวยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน
โรงเรียนวัด
ชมพูประดิษฐ
และโรงเรียน
บานบางมูล
นาก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

2

โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม)

3

อุดหนุนโครงการจัด เพื่อใหตระหนัก
กิจกรรมงานวันเด็ก และเห็น
แหงชาติ ประจําป ความสําคัญของ
เด็กและเยาวชน

เพื่อใหเด็กไดรับ
สารอาหาร
ครบ 5 หมู

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรียนในพื้นที่ตําบลชะเมา
จํานวน 260 วัน

จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป

งบประมาณและที่ผานมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000 400,000 400,000 400,000

100,000

100,000
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100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
รับผิดชอบหลัก

จํานวน เด็กมีสุขภาพดี
260 วัน และไดรับสารอาหาร
จํานวน 2 ครบ 5 หมู
โรงเรียน

สํานักปลัด

นักเรียน
เยาวชน
ครู และผู
ปก ครอง

สํานักปลัด

นักเรียน เยาวชน ได
สรางสรรคในการ
เขารวมกิจกรรมงาน
วันเด็กแหงชาติ

หนวยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน
โรงเรียนวัด
ชมพูประดิษฐ
และโรงเรียน
บานบางมูล
นาก
โรงเรียนวัด
ชมพูประดิษฐ
และโรงเรียน
บานบางมูล
นาก

ที่

โครงการ

4

โครงการอุดหนุน
งบประมาณเปนคา
พาหนะในการ
เดินทางของนักเรียน
โรงเรียนในเขตพื้นที่
ตําบลชะเมา

รวม 4 โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อลดคาใชจาย นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่
ของผูปกครอง
ตําบลชะเมา
นักเรียน
ในเดินทางเขารวม
กิจกรรมตางๆ
นอกพื้นที่โรงเรียน
ไดสะดวก และ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
-

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
รับผิดชอบหลัก

20,000

20,000

20,000

20,000

นักเรียน
เยาวชน
ครู และผู
ปก ครอง

ลดคาใชจายของ
ผูปกครองนักเรียน
ในเดินทางเขารวม
กิจกรรมตางๆ นอก
พื้นที่โรงเรียนได
สะดวก และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

1,252,000

1,252,000

1,252,000

1,252,000

-

-

-
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หนวยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน
โรงเรียนวัด
ชมพูประดิษฐ
และโรงเรียน
บานบางมูล
นาก

-

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ดานการสงเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น)
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการ จัดกิจกรรมแหหมรับ งาน
12,000
12,000
12,000
12,000
แหหมรับ งาน
ดําเนินงานของที่ ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ
ประเพณีเทศกาล
ทําการปกครอง
ประจําป ของจังหวัด
เดือนสิบ ประจําป อําเภอปากพนัง
นครศรีธรรมราช
ของ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
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ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
รับผิดชอบหลัก

ปละ
1 ครั้ง

ไดรับการประสาน สํานักปลัด
จากสวนราชการที่
เกี่ยวของในการจัด
ทําโครงการใน
ลักษณะบูรณาการ
รวมกัน ระหวางสวน
ราชการ และอปท.

หนวยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน
ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอปาก
พนัง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

2

โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีมาฆบูชา
แหผาขึ้นธาตุ
ประจําป

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของที่
ทําการปกครอง
อําเภอปากพนัง

จัดกิจกรรมประเพณีมาฆบูชา
แหผาขึ้นธาตุ ประจําป

3

โครงการจัดกิจกรรม
งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5
ธันวาคม ของทุกป

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของที่
ทําการปกครอง
อําเภอปากพนัง

จัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวาคม ของ
ทุกป

งบประมาณและที่ผานมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000
15,000
15,000

5,000

5,000
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5,000

5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
รับผิดชอบหลัก

ปละ
1 ครั้ง

ไดรับการประสาน สํานักปลัด
จากสวนราชการที่
เกี่ยวของ ในการ
จัดทําโครงการใน
ลักษณะบูรณาการ
รวมกัน ระหวางสวน
ราชการ และอปท.
ไดรับการประสาน
สํานักปลัด
จากสวนราชการที่
เกี่ยวของ ในการ
จัดทําโครงการใน
ลักษณะบูรณาการ
รวมกัน ระหวางสวน
ราชการ และอปท.

ปละ
1 ครั้ง

หนวยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน
ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอปาก
พนัง

ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอปาก
พนัง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
รับผิดชอบหลัก

ปละ
1 ครั้ง

ไดรับการประสาน
จากสวนราชการที่
เกี่ยวของ ในการ
จัดทําโครงการใน
ลักษณะบูรณาการ
รวมกัน ระหวางสวน
ราชการ และอปท.
ไดรับการประสาน
จากสวนราชการที่
เกี่ยวของ ในการ
จัดทําโครงการใน
ลักษณะบูรณาการ
รวมกัน ระหวางสวน
ราชการ และอปท.
-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

4

โครงการจัดกิจกรรม
งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12
สิงหาคม ของทุกป

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของที่
ทําการปกครอง
อําเภอปากพนัง

จัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม
ของทุกป

5

โครงการจัดกิจกรรม
งานวันปยมหาราช
23 ตุลาคม ของทุก
ป

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของที่
ทําการปกครอง
อําเภอปากพนัง

จัดกิจกรรมงานวันปยมหาราช
23 ตุลาคม ของทุกป

3,000

3,000

3,000

3,000

ปละ
1 ครั้ง

-

-

40,000

40,000

40,000

40,000

-

รวม 5 โครงการ

2561
(บาท)
5,000

157

2564
(บาท)
5,000

สํานักปลัด

สํานักปลัด

-

หนวยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน
ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอปาก
พนัง

ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอปาก
พนัง

-

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ดานการสงเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข)
2.3 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการพัฒนางาน เพื่อสนับสนุน
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 52,500
52,500
52,500
52,500
สาธารณสุขมูลฐาน สาธารณะสุข
ในเขตตําบลชะเมา และ
ในเขตตําบลชะเมา ประจําหมูบาน
กิจกรรมอื่นๆ ที่จําเปน
และกิจกรรมอื่นๆ ที่ (อสม)
จํานวน 7 หมูบาน (หมูบานละ
จําเปน
7,500 บาท)
รวม 1 โครงการ
52,500
52,500
52,500
52,500
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ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
รับผิดชอบหลัก

ปละ
1 ครั้ง

ประชาชนในหมูบาน สํานักปลัด
ไดรับการดูแล และ
รักษาโรคในเบื้องตน

-

-

-

หนวยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน
สาธารณสุข
ประจําหมูบาน
หมูที่ 1- 7
ตําบลชะเมา
-

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ (ดานการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได)
3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสนับสนุน เพื่อใหประชาชน วิสาหกิจชุมชนบานอาวเคียน
50,000
วิสาหกิจชุมชน บาน ผูสนใจ
หมูที่ 7
อาวเคียน หมูที่ 7
รับประทานขาวที่
มีประโยชนและมี
คุณภาพ
2 โครงการสนับสนุน เพื่อลดรายจาย
วิสากิจเลี้ยงโคพื้นเมือง
100,000
วิสาหกิจเลี้ยงโค
และเพิ่มรายได
โคเนื้อ หมูที่ 7
พื้นบาน โคเนื้อ
หมูที่ 7
รวม 2 โครงการ
15,000
15,000
15,000
15,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
รับผิดชอบหลัก

กลุม
วิสาหกิจ
ชุมชนบาน
อาวเคียน

สงเสริมกลุม ใหมี
ความเขมแข็ง

สํานักปลัด

สงเสริม
อาชีพ ลด
รายจาย
เพิ่มรายได
-

โครงการสนับสนุน
วิสาหกิจเลี้ยงโค
พื้นบาน โคเนื้อ
หมูที่ 7
-

สํานักปลัด

-

หนวยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน
กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนบานอาว
เคียน หมูที่ 7

กลุมวิสาหกิจ
เลี้ยงโค
พื้นบาน โค
เนื้อ หมูที่ 7
-

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ (ดานการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได)
3.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 สนับสนุนศูนย
เพื่อพัฒนาความรู อบรมคณะกรรมการศูนย
40,000
40,000
40,000
40,000
ถายทอด
ใหกับเกษตรกร
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษต
ประจําตําบลชะเมา
รประจําตําบลชะเมา

รวม 1 โครงการ

-

-

40,000

40,000
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40,000

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

สํานักปลัด

หนวยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน
ศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการ
เกษตรประจํา
ตําบลชะเมา

-

-

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
รับผิดชอบหลัก

สมาชิก เกษตรกรไดรับ
ศูนย
ความรูใหมๆ
ถายทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ประจํา
ตําบลชะ
เมา
-

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ (ดานการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได)
3.3 แผนงานงบกลาง
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จายสมทบกองทุน เพื่อใหประชาชน สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000
50,000
50,000
50,000
สวัสดีการชุมชนใน ในชุมชนมีสวัสดี ในตําบลชะเมา
ตําบลชะเมา
การที่ดีในการ
ดํารงชีวิต
รวม 1 โครงการ
50,000 50,000
50,000
50,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
รับผิดชอบหลัก

สมาชิก ประชาชนในชุมชนมี
กองทุน สวัสดีการที่ดีในการ
สวัสดีการ ดํารงชีวิต
ชุมชน
-

สํานักปลัด

-

หนวยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน
กองทุนสวัสดี
การชุมชน
ตําบลชะเมา
-

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห
งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
หนวยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ที่ขอรับเงิน
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
อุดหนุน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปราบปราม เพื่อเปนการ
อุดหนุนที่ทําการปกครอง
15,000
15,000
15,000
15,000
นักเรียน ผูคา ผูเสพ ผูตดิ
สํานักปลัด
ศพส.อําเภอ
เฝาระวังปญหายา ปองกันและ
อําเภอปากพนัง ศพส.อําเภอ
นักศึกษา
ลดลง
ปากพนัง
เสพติดและรักษา
ปราบปรามผูคา/ผู ปากพนัง
เยาวชน
ความสงบเรียบรอย ติดยาเสพติดให
ประชาชน
ภายในหมูบาน/
หมดไปจาก
ทั่วไป
ชุมชน อําเภอปาก หมูบาน/ชุมชน
พนัง
รวม 1 โครงการ
15,000
15,000
15,000
15,000
-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการเมือง
5. ยุทธศาสตรการเมือง (ดานสงเสริม สนับสนุน หนวยงานภาครัฐ)
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อุดหนุนองคการ
เพื่อสนับสนุนการ (1) โครงการขอรับเงิน
20,000
20,000
20,000
20,000
บริหารสวนตําบล
ดําเนินงานของที่ งบประมาณสนับสนุนศูนยรวม
ปากแพรก
ทําการ อบต. ปาก ขอมูลขาวสารการซื้อหรือการ
แพรก
จาง ขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ อําเภอปากพนัง
ประจําทุกป
รวม 1 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ

20,000

20,000

20,000

20,000

1,484,500

1,484,500

1,484,500

1,484,500
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ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
รับผิดชอบหลัก

ปละ
1 ครั้ง

ไดรับการประสาน
จากสวนราชการที่
เกี่ยวของ ในการ
จัดทําโครงการใน
ลักษณะบูรณาการ
รวมกัน ระหวางสวน
ราชการ และอปท.
-

-

สํานักปลัด

-

หนวยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน
ที่ทําการ อบต.
ปากแพรก

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลตําบลชะเมา
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (ดานคมนาคม)
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชน
กอสรางถนน คสล. สายปา 10,254,000
คสล. สายปากลวย-หนํา ไดรับความสะดวก กลวย-หนําหยอม หมูที่ 2
หยอม หมูที่ 2
ในการสัญจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว
2,150 เมตร
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2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ระยะทาง ไดรับการประสานจาก
2,150 เมตร สวนราชการที่เกีย่ วของ
ในการจัดทําโครงการใน
ลักษณะบูรณาการ
รวมกัน ระหวางสวน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
อบจ./กรมสง
เสริม

ราชการ และอปท.
ที่

โครงการ

2

โครงการกอสรางถนน
คสล. จากสามแยกบาน
นายถาวร-บานนายอวม
หมูที่ 5

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

รวม 2 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถนน คสล. จากสาม
แยกบานนายถาวร-บานนาย
อวม หมูที่ 5 กวาง 5.00
เมตร ยาว 1,200 เมตร

2561
(บาท)
4,758,000

15,012,000

165

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ระยะทาง ไดรับการประสานจาก
1,200 เมตร สวนราชการที่เกีย่ วของ
ในการจัดทําโครงการใน
ลักษณะบูรณาการ
รวมกัน ระหวางสวน
ราชการ และอปท.
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
อบจ./กรมสง
เสริม

-

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เทศบาลตําบลชะเมา
ที่

แผนงาน

หมวด

1 การรักษาความสงบ
ภายใน
2 บริหารงานทั่วไป
3 สาธารณสุข

คาครุภณ
ั ฑ
คาครุภณ
ั ฑ
คาครุภณ
ั ฑ

4 บริหารงานทั่วไป
5 บริหารงานทั่วไป

คาครุภณ
ั ฑ
คาครุภณ
ั ฑ

6 บริหารงานทั่วไป

คาครุภณ
ั ฑ

ประเภท

วัตถุประสงค

ยานพาหนะและขนสง เพื่อใชในกิจการ
เทศบาลตําบลชะเมา
ยานพาหนะและขนสง เพื่อใชในราชการ
ยานพาหนะและขนสง เพื่อชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉิน
ยานพาหนะและขนสง เพื่อใชในราชการ
ยานพาหนะและขนสง เพื่อใชประโยชนตาม
ภารกิจอื่นๆ
ยานพาหนะและขนสง เพื่อใชประโยชนตาม
ภารกิจอื่นๆ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
3,200,000
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

สํานักปลัด

รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง
เอนกประสงค บรรจุ 8,000 ลิตร
รถยนตสวนกลาง
รถพยาบาลฉุกเฉิน

800,000
1,000,000

-

-

-

สํานักปลัด
สํานักปลัด

รถตู 12 ที่นั่ง
ดัดแปลง รถขยะแบบอัด ของ กทม.

300,000

-

1,294,000
-

-

สํานักปลัด
สํานักปลัด

รถประจําตําแหนงผูบริหารทองถิ่น

-

1,400,000

-

-

สํานักปลัด
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ที่

แผนงาน

หมวด

7 เคหะและชุมชน

คาครุภณ
ั ฑ

8 บริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
เคหะและชุมชน
9 บริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
เคหะและชุมชน
10 บริหารงานทั่วไป

คาครุภณ
ั ฑ

11 บริหารงานทั่วไป

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,600,000
-

2564
(บาท)
-

ยานพาหนะและขนสง เพื่อใชในกิจการ
เทศบาลตําบลชะเมา
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
เพื่อใชในกิจการ
เทศบาลตําบลชะเมา

รถกระเชาไฟฟา
คอมพิวเตอร สวนละ 1 เครื่อง ปละ
3 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท

30,000

30,000

30,000

30,000

คาครุภณ
ั ฑ

ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน

เพื่อใชในกิจการ
เทศบาลตําบลชะเมา

เครื่องปรับอากาศ 10 ตัวตัวละ
30,000

150,000

-

-

-

คาครุภณ
ั ฑ

ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน

เพื่อใชในกิจการ
เทศบาลตําบลชะเมา

โตะประชุม 1 ชุด พรอมเกาอี้
สําหรับผูเขารวมประชุม 20 คน

150,000

-

-

-

คาครุภณ
ั ฑ

ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน

เพื่อใชในกิจการ
เทศบาลตําบลชะเมา

ไมลประชุม พรอมติดตั้งอุปกรณ 10
ตัวๆละ 10,000 บาท

100,000

-

-

-
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หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง
สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
กิจการสภา
สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
กิจการสภา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)
160,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

12 บริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
เคหะและชุมชน
13 บริหารงานทั่วไป

คาครุภณ
ั ฑ

ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน

เพื่อใชในกิจการ
เทศบาลตําบลชะเมา

โตะทํางานพรอมเกาอี้ 20 ชุดๆละ
8,000 บาท

คาครุภณ
ั ฑ

ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน

เพื่อใชในกิจการ
เทศบาลตําบลชะเมา

ตูเอกสาร จํานวน 5 ตัว ตัวละ
6,000 บาท

30,000

-

-

-

14 บริหารงานทั่วไป

คาครุภณ
ั ฑ

ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน

โตะหมูบูชา

10,000

-

-

-

15 บริหารงานทั่วไป

คาครุภณ
ั ฑ

ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน

เพื่อใชในกิจการ
เทศบาลตําบลชะเมา
เพื่อใชประโยชนตาม
ภารกิจอื่นๆ

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
สํานักปลัด

ดัดแปลง รถขยะแบบอัด ของ กทม.

300,000

-

-

-

สํานักปลัด

3,030,000

7,230,000

1,324,000

30,000

รวมจํานวนเงินทั้งสิน้
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-

สวนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้นจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตามและประเมิน
ยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13
และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ. 2561-2564) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตามและประเมิน
ยุทธศาสตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ขอ 13
และในการประเมินแผนนั้นจะตองดําเนินการ ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ. ศ. 2561–2564) ขององค กรปกครองส วนทองถิ่น ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่เทศบาลตําบลชะเมา ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายที่
วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ขอ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ
จะตอ งดํ า เนิ น การกํ า หนดแนวทาง วิ ธี ก ารในการติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ดํ า เนิ น การติ ด ตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดการติดตาม
และประเมินผล 200 ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกป โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพัน ธ 2558 เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 7 การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาทองถิ่น ตาม
นัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน
นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น)
การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพการจัดผลเชิงคุณภาพ ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม
โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต
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(1) เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผานกระบวนการ
หลายขั้นตอน สลับสับซอน
(2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุงยากมากขึ้น
(3) ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําไดยากและบางเรื่องอาจ
ทําไมได
4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน
(2) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ป
(3) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถดําเนินการ
ไดในปงบประมาณนั้น
(4) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะ
ชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม
***************************
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