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ค ำน ำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียรเขำ เป็นส่วนหนึ่งของระบบกำร
วำงแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียรเขำ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชำติ ระดับ
จังหวัด ไปจนถึงอ ำเภอ ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เชียรเขำ ได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำครอบคลุมทั้ง 6 ยุทธศำสตร์ โดยสนับสนุนให้ประชำชนทุกภำคส่วนเข้ำ
ร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น เพ่ือที่จะให้แผนงำน/โครงกำรที่ก ำหนดไว้ สำมำรถแก้ปัญหำและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนให้มำกที่สุด 

 ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนำ(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียรเขำ มีผลบังคับใช้และ
เป็นกรอบในกำรจัดท ำในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

 อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 17(4) จึงขออนุมัติแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565)ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียรเขำ 

  อนุมัติ 
ประพันธ์  นำคแก้ว 

(นำยประพันธ์  นำคแก้ว) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียรเขำ 
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ส่วนที ่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบรหิารส่วนต าบลเชียรเขา 

1. ด้านกายภาพ 
การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา 

      โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลความนัยมาตรา 40 และ 41 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ครั้งที่ 2 โดยให้โอนงบประมาณ
ทรัพย์สินสิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาต าบลไปเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศ เมื่อ
วันที่ 19 มกราคม 2539 นายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอน 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 ล าดับที่ 742 หน้าที่ 79  
โดยให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในวันที่ 28 เมษายน 2539 และการเลือกตั้ง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555  

ประวัติต าบลเชียรเขา 
                  “ต าบลเชียรเขา” ตั้งชื่อต าบลตามลักษณะธรรมชาติส าคัญ โดยสมัยก่อนบริเวณคลองเชียรและ
บริเวณใกล้เคียงมีต้นตะเคียนสูงใหญ่ขึ้นเป็นจ านวนมาก และมีภูเขาสูง ต้นไม้ขึ้นปกคลุมเป็นป่าทึบ ราษฎรได้       
ตั้งบ้านเรือนหนาแน่นบริเวณริมคลองและบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากสมัยก่อนการค้าทางเรือมีความเจริญ 
ราษฎรที่อาศัยอยู่แถบนี้และชาวบ้านที่เดินทางผ่านมาไปมาจะเรียกว่า  “บ้านเคียนเขา” ตามลักษณะของต้น
ตะเคียนและภูเขา แต่ต่อมาได้มีการผิดเพ้ียนและการออกเสียงจากเคียนเขาเป็นเชียรเขา  หลังจากนั้นก็ตั้งชื่อ
เป็นต าบลเชียรเขาจนถึงปัจจุบัน 

1.1 ที่ตั้ง  อาณาเขต 
  ต าบลเชียรเขาตั้งอยู่ทางทิศทิศตะสันออกเฉียงเหนือของอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 6.5 

กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 32 กิโลเมตร 
-  ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลเชียรใหญ่    อ าเภอเชียรใหญ่ 
-  ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต าบลสวนหลวง    อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
-  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลท้องล าเจียก  อ าเภอเชียรใหญ่ 
-  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต าบลดอนตรอ      อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

 
      1.2  เนื้อที ่

พ้ืนที่ต าบลเชียรเขา  มีเนื้อที่ทั้งหมด  39  ตารางกิโลเมตร หรือ  27,467 ไร่ 
-  พ้ืนที่ท าการเกษตร            จ านวน     24,495      ไร่ 
-  พ้ืนที่สาธารณประโยชน์       จ านวน      2,545        ไร่ 
-  พ้ืนที่อยู่อาศัย         จ านวน      427          ไร่ 

 
    1.3  ภูมิประเทศ 

  พ้ืนที่ต าบลเชียรเขาส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มดิน เหนียว เหมาะส าหรับการ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ท านา เลี้ยงโค เลี้ยงปลาน้ าจืด มีบางส่วนในเขตหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10          
มีลักษณะเป็นเนินลาดตามแนวขนานกับถนนทางหลวงแผ่นดินสาย  408 นครศรีธรรมราช-สงขลา             
มีคลองเชียรไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต าบล  
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1.4  ลักษณะภูมิอากาศ   ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดียและพายุโซนร้อนจาก 
ทะเลจีนใต้ที่พัดผ่านทะเลทั้งสองด้านท าให้เกิดฝนตก มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23 – 24 องศาเซลเซียส 

1.5 ลักษณะของดิน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว เหมาะแก่การปลูกข้าว และพ้ืนที่บางส่วนเป็นดิน
ร่วนปนทราย ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชน 

 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง  

   จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  จ านวน  13 หมู่บ้าน  ได้แก่ 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 
1 บ้านบางหาร นายรังสรรค์  บัวทอง 
2 บ้านบางหว้า,บ้านหนองไม้แก่น นายลักษณา  เพชรบูรณ์ 
3 บ้านคลองเตย นายทัศนาวัฒน์  อรชร 
4 บ้านคลองบ่อทราย นายปฐมพงศ์  นาท่ม (ก านัน) 
5 บ้านหนองบ่อ นายธวัช  พรหมสุทธิ์ 
6 บ้านปลายคลอง นายสุเมต  ใจมั่น 
7 บ้านป่าหวาย นายธีระชัย ปานสังข์ 
8 บ้านอ่าวตะเคียน นายจรูญ  นิ่มแก้ว 
9 บ้านสระไคร/เนินล่าง นายอนันต์  ชูแก้ว 

10 บ้านบ่อเงาะ ,คลองเรือ นายจักรกฤษ  บรรจงช่วย 
11 บ้านหน าหย่อม,ดอนลาน นายสมศักดิ์  คล้ายทอง 
12 บ้านคลองแดน นายประพันธ์  เอียดทอง 
13 บ้านเนินใหม/่สระไคร นายสมพงศ์  ศรีทอง 

 
 2.2 การเลือกตั้ง 

           ปัจจุบันมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยตรง ต าบลเชียรเขา  มีจ านวนผู้มี
สิทธิ์เลือกตั้ง 4,740 คน มีผู้มาผู้มาใช้สิทธิ์ จ านวน  3,731  คน (ข้อมูลเลือกตั้ง 20 ตุลาคม 2555) มีเขต
เลือกตั้ง 13  เขต  1  หน่วยเลือกตั้ง  

หมู่ที่ 1 จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 196 คน มีผู้มาผู้มาใช้สิทธิ์ จ านวน  162  คน 
หมู่ที่ 2 จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 235 คน มีผู้มาผู้มาใช้สิทธิ์ จ านวน  200  คน 
หมู่ที่ 3 จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 359 คน มีผู้มาผู้มาใช้สิทธิ์ จ านวน  326  คน 
หมู่ที่ 4 จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 302 คน มีผู้มาผู้มาใช้สิทธิ์ จ านวน  243  คน 
หมู่ที่ 5 จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 281 คน มีผู้มาผู้มาใช้สิทธิ์ จ านวน  217  คน 
หมู่ที่ 6 จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 337 คน มีผู้มาผู้มาใช้สิทธิ์ จ านวน  275  คน 
หมู่ที่ 7 จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 421 คน มีผู้มาผู้มาใช้สิทธิ์ จ านวน  308  คน 
หมู่ที่ 8 จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 271 คน มีผู้มาผู้มาใช้สิทธิ์ จ านวน  230  คน 
หมู่ที่ 9 จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 667 คน มีผู้มาผู้มาใช้สิทธิ์ จ านวน  526  คน 
หมู่ที่ 10 จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 413 คน มีผู้มาผู้มาใช้สิทธิ์ จ านวน  320  คน 
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หมู่ที่ 11 จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 349 คน มีผู้มาผู้มาใช้สิทธิ์ จ านวน  224  คน 
หมู่ที่ 12 จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 362 คน มีผู้มาผู้มาใช้สิทธิ์ จ านวน  269  คน 
หมู่ที่ 13 จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 544 คน มีผู้มาผู้มาใช้สิทธิ์ จ านวน  429  คน 
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 

       สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย  
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

นายอภิรักษ์  ฉิมมี 
   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

นายปิยวัสส์  จันทร์พิทักษ์ 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

นายเกษม  ทองเทพ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

   1. นางสาวนิภรณ์  บุญศิลป์      ส.อบต. หมู่ที่ 1  
   2. นางเยาวนุช  เหมทานนท์     ส.อบต. หมู่ที่ 1 

3. นายแนบ  ศรีนวล  ส.อบต. หมู่ที่ 2 
   4. นายปิยวัสส์  จันทร์พิทักษ์ ส.อบต. หมู่ที่ 3 

5. นายโชคดี  ฉิมมี  ส.อบต. หมู่ที่ 3 
   6. นางผาสุข  ลุยจันทร์  ส.อบต. หมู่ที่ 4 

7. นายครรชิต  นาคเกิด  ส.อบต. หมู่ที่ 4 
   8.  นางกมลมาลย์   ชูทอง ส.อบต. หมู่ที่ 5 

9. นายภิญโญ  สุขคล้าย  ส.อบต. หมู่ที่ 5 
   10. นางอมร  ช่วยเกิด  ส.อบต. หมู่ที่ 6 

11. นายสมชาติ  แก่นทองจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ 6 
   12. นายจ าเริญ  พรหมดวง ส.อบต. หมู่ที่ 7 

13.  นายเกษม  ทองเทพ  ส.อบต. หมู่ที่ 7 
14. นายบุญมี  สายแก้ว  ส.อบต. หมู่ที่ 8 
15. นายศักดิ์สนั่น  เขาทอง ส.อบต. หมู่ที่ 8 

       16. นายบุญเลิศ  ลิจ้วน  ส.อบต. หมู่ที่ 9 
       17. นายพินิจ  เดชเชียร  ส.อบต. หมู่ที่ 9 
   18. นายบุเรง  บรรจงดัด  ส.อบต. หมู่ที่ 10 

19. นายอภิรักษ์  ฉิมมี  ส.อบต. หมู่ที่ 10 
   20. นายสมพงษ์  คล้ายดวง ส.อบต. หมู่ที่ 11 

21. นางสาวสุกัลยา  ระวัง ส.อบต. หมู่ที่ 11 
22. นายอุดร  ชูจันทร์  ส.อบต. หมู่ที่ 12 
23. นางรักกุล  ทองประสูตร ส.อบต. หมู่ที่ 12 
24. นายทนงศักดิ์  ด าแจ่ม ส.อบต. หมู่ที่ 13 
25. นางสุไพรินทร์  ปานรักษ์ ส.อบต. หมู่ที่ 13 
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คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายประพันธ์  นาคแก้ว 

      รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2  คน 
1. นายประสิทธิ์  ทองอุ่น   รองนายกคนที่ 1 
2. นายจักริศ  ทองเกียว   รองนายกคนที่ 2 

     เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  นายปรีชา ศรีทอง 
ข้อมูลบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
  พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง       จ านวน  39   คน  ว่าง  1  คน 

1.  นาย ชินโชติ  แร่ทอง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.  นางสาวอภิญญา  ทรงสุรางค์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
3.  นางสาวจินตนา  ศึกขะชาติ  หัวหน้าส านักปลัด 
4.  นางสาวล าเจียก  โกมัย  ผู้อ านวยการกองคลัง 
5.  นายชนัต  เพชรคงทอง            ผู้อ านวยการกองช่าง 
6. นางสาวปนัดดา  จันธุรต  นักทรัพยากรบุคคล 
7.  นางสาวบุษกร  นวลพลับ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
8. นางอาภรณ์  นามสุข   นักวิชาการศึกษา 
9. นางสายุทธ  กลับรอด   นักพัฒนาชุมชน 
10. นายจ าเริญ  ช านาญเนียม   นักวิชาการเกษตร 
11.  นางสาวอรอนงค์  ขุนวิช่วย เจ้าพนักงานธุรการ 
12.  นางเยาวลักษณ์  พงสกุล  นักวิชาการเงินและบัญชี 
13.  นายณัฐพงศ์  สมทอง  เจ้าพนักงานพัสดุ 
14.  นางสาวสุกิ้น   แซ่ภู่   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
15.  นางสาวอารยา  นาคัน  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
16.  นายสุธา  คงกัน   นายช่างโยธา 
17.  นายโอภาศ  ดีเป็นแก้ว  นักจัดการทั่วไป 
18. ว่าง                เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
19. นายกิจติ   นาคแป้น            พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจ า) 
20. นายวิชาญ   ฉิมทับ            พนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจ า) 
21. นายสมชาย  ไทรทองงาม  คนงานทั่วไป 
22. นายสุพจน์  เถาว์เพ็ง    คนงานทั่วไป (สถานีสูบน้ า) 
23. นายธวสั ฉิมทับ   คนงานทั่วไป 
24. นายมนัสพงษ์  พูลทรัพย์  ยาม 
25. นางสาวพรพิมล บุญชูวงค์       ครูผู้ดูแลเด็ก 
26. นางสุภัทร  แผ้วศร ี   ครูผู้ดูแลเด็ก 
27. นางสาวอัญชลี  ยวนแหล  ผู้ดูแลเด็ก 
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28. นางสาวจริมจิต  ชุมผล  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
29. นางสาวกิตติกานต์  นาคแก้ว  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 
30. นายสรยุทธ์  ลุยจันทร์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
31. นายบัณฑิต  บุญชูวงค์  ผู้ช่วยพนักงานการประปา 
32 นายธีระศักดิ์  จันทร์เพ็ญ  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
33 นายวีระศักด์ิ  ฉิมทับ   ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
3๔. นายกิตติชัย ทองห่อ   คนงานทั่วไป (พนักงานผลิตน้ าประปา) 

 35  นายนุชิต   กรดแก้ว   คนงานทั่วไป (พนักงานผลิตน้ าประปา) 
 36. นายสุรฃัย   เทพบุรี   คนงานทั่วไป (พนักงานจดมาตรวัดน้ า) 
 37. นางสาวสุมาลิน  ลุยจันทร์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 38. นายนครินทร์  ช่วยเกิด  พนักงานขับรถยนต์ 
 39. นางสาวปิยรัตน์  ชุมผล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
ข. ระดับการศึกษา 

-    ประถมศึกษา             -            คน 
- มัธยมศึกษา             7            คน 
- ปวส.     9      คน 
- ปริญญาตรี          19           คน 
- สูงกว่าปริญญาตรี            5           คน      

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
(ข้อมูล การเปรียบเทียบประชากรย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559- พ.ศ. 2562 และการ
คาดการณ์จ านวนประชากรในปี พ.ศ. 2563) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ปี 2559 ปี2560 ปี 2561 ปี 2562 
ณ 31 ม.ค.2562 

แนวโน้มป ี
2563 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 บ้านบางหาร 127 117 123 116 119 113 115 116   
2 บ้านบางหว้า,บ้านหนองไม้

แก่น 
150 175 154 179 154 177 157 175   

3 บ้านโคกกะถิน 255 219 255 218 259 215 255 213   
4 บ้านคลองบ่อทราย 195 185 190 189 188 180 190 187   
5 บ้านเชียรเขา 155 178 159 179 160 177 162 177   
6 บ้านปลายคลอง 210 215 209 208 208 210 209 212   
7 บ้านป่าหวาย 282 270 285 268 285 259 284 257   
8 บ้านอ่าวตะเคียน 161 180 165 182 166 186 167 186   
9 บ้านสระไคร 425 447 425 459 429 455 436 455   

10 บ้านคลองเรือ,บ่อเงาะ  284 279 283 272 277 277 277 276   
11 บ้านหน าหย่อม,ดอนลาน 226 199 222 201 214 198 210 195   
12 บ้านคลองแดน 219 229 220 228 221 227 215 220   
13 บ้านเนินใหม่ 371 376 370 380 364 382 363 386   

รวม 3,056 3,069 3,060 3,079 3,044 3,062 3,040 3,055   
รวมทั้งสิ้น 6,125 6,139 6,106 6,095 ลดลง 

ที่มา : ข้อมูล อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ , พฤษภาคม พ.ศ. ๒562 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา  
- โรงเรียนประถมศึกษา                    6                 แห่ง 
- โรงเรียนมัธยมศึกษา                 -                 แห่ง 
- โรงเรียนอาชีวศึกษา                  -                 แห่ง 
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน     4                แห่ง 
- ห้องสมุดประชาชน                              -                 แห่ง                             
4.2 สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล               2           แห่ง 
- สถานพยาบาลเอกชน                            -                   แห่ง 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                         1                   แห่ง 
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ   100 
4.3 อาชญากรรม 

รายงานจากข้อมูลสถานีต ารวจเฉลิมพระเกียรติในปีงบ พ.ศ.  2561 อาชญากรรม  2 ราย   
4.4 ยาเสพติด 

เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษรวมทั้งสิ้น 42   ราย 
4.5 การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
 

การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชราคนพิการในเขตต าบลเชียรเขา พ.ศ. 2561 
 

ประเภท จ านวนผู้ได้รับการ
ช่วยเหลือ(ราย) 

จ านวนเงินที่ได้รับ 
(บาท) 

เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนชรา 1,193 9,846,500/ป ี
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนพิการ 260 2,160,000/ป ี
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV  25 145,500/ป ี

รวม 1,478 12,152,000 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ  31 ตุลาคม  2561 
 

ช่วงอาย ุ
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน % คน % คน % 
จ านวนประชากรเด็กและเยาวชน 

(ต่ ากว่า 18 ปี) 
545 17.99 507 16.63 1,052 17.18 

จ านวนประชากร (18– 60 ปี 1,984 65.48 1,811 59.38 3,795 61.96 
จ านวนประชากรผู้สูงอาย ุ

(61 ปี ขึ้นไป) 
501 16.54 732 24.00 1,233 20.13 

รวม 3,030 100 3,050 100 6,125 100 
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จ านวนผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์  ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
ประจ าปี  2559  

หมู่ที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 รวม 
(คน) 

ผู้สูงอายุ 63 59 94 73 67 84 108 80 149 101 95 112 108 1,193 

คนพิการ 8 15 17 17 15 18 32 16 32 26 21 19 24 270 

ผู้ป่วย
เอดส์ 

1 1 1 1 2 - 4 - 4 3 1 - 4 22 

รวม 72 75 112 91 84 102 144 96 181 130 114 131 136 1,454 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ  31 ตุลาคม  2561 
 

  4.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- สถานีต ารวจ                            -         แห่ง 
- สถานีดับเพลิง                        -               แห่ง 
- ที่พักสายตรวจประจ าต าบล          1         แห่ง 

5. ระบบบริการการพ้ืนฐาน 
5.1 การคมนาคม  

- ถนน คสล.        จ านวน      10   สาย 
- ถนนลาดยาง     จ านวน      1  สาย 
- ถนนลูกรัง         จ านวน    4             สาย 
- ถนนหินคลุก      จ านวน    10     สาย 
- ถนนหินฝุ่น        จ านวน      2       สาย 
- ถนนดิน            จ านวน     2            สาย 
- ถนนหินผ่านตะแกรง จ านวน     34            สาย 
- ถนน คสล. +หินคลุก   4   สาย 
- ถนน  คสล.+ ถนนลาดยาง   3   สาย 
- ถนน คสล. + ถนนหินผ่ายตะแกรง  5   สาย 
- ถนน คสล. + ถนนลาดยาง + ถนนหินคลุก  1   สาย 
- สะพาน คสล.     จ านวน               31             ตัว 

5.2 การไฟฟ้า 
 - การมีไฟฟ้าใช้ในต าบลเชียรเขา  จ านวน      13           หมู่บ้าน 
 - ประชากรที่ใช้ไฟฟ้า               จ านวน    2,142   ครัวเรือน 
 - ประชากรที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้       จ านวน         9                ครัวเรือน 

5.4  การโทรคมนาคมและการสื่อสาร 
     - ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข                -             แห่ง 
     - โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพ้ืนที่          - หมายเลข 

- โทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่      -            หมายเลข 
     - ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการครอบคลุมร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ 
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1.   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- เครื่องพิมพ์ดีด      1  ตัว 
- ตู้เก็บเอกสาร        5   ตู้ 
- ขาไมโครโฟน  ชนิดตั้งโต๊ะ  2  ตัว 
- ก าปั่นเก็บเงิน  (ตู้นิรภัย)   1  ตู้ 
- โต๊ะท างาน       15  โต๊ะ 
- เครื่องปรับอากาศ    12  เครื่อง 
- ตู้ไม้       3  ตู้ 
- ชุดรับแขก      1  ลูก 
- แท่นกล่าวรายงาน    2  แท่น 
- เครื่องดับเพลิง  ชนิดเคมีแห้ง    4    ถัง 
- เก้าอ้ีส านักงาน      35  ตัว 
- เครื่องโทรสาร  (เครื่องแฟกซ์)  1   เครื่อง 
- เก้าอ้ีบริการประชาชน      2  ตัว 

2.   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
- เครื่องขยายเสียง ภาคส่ง           1   ชุด 
- เครื่องรับกระจายเสียงแบบไร้สาย (ลูกข่าย)        25  ชุด 
- วิทยุสื่อสาร                   10   ตัว 

3.   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 2   ตัว 
- เครือ่งมัลติมีเดีย โปรแจคเตอร์ 1  เครื่อง 

4.   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- คอมพิวเตอร์              28     เครื่อง 
- เครื่องพริ้นเตอร์   8    เครื่อง 
- เครื่องส ารองไฟฟ้า        3  เครื่อง 

5.   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
- เครื่องท าน้ าเย็น              -  ตู้ 
- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  2   เครื่อง 
- เครื่อง(รถ)ตัดหญ้าแบบเข็น       1   เครื่อง 

6.   ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง 
- รถจักรยานยนต์               2   คัน 
- รถจักยานพ่วงข้าง  1   คัน 
- รถยนต์ส่วนกลาง             1  คัน 
- รถจัดเก็บขยะ(กระบะ)      1  คัน 
- รถบรรทุกน้ าดับเพลิง         1  คัน 
-    รถฟาร์มแทร็กเตอร์   1  คัน 
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7.  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
 -ไม่มี- 
8.  ครุภัณฑ์การกีฬา 

- ไม่มี- 
9.  ครุภัณฑ์การเกษตร 

- เครื่องอัดฟางข้าว  2  เครื่อง 
10. ครุภัณฑ์โรงงาน 

- ถังอัดจาระบี       ๑  ตัว 
- ตู้เชื่อม      1   ตู้ 
- เครื่องสูบน้ า เครื่องยนต์เบนซิน    1  ตัว 
- ปั๊มลมพร้อมอุปกรณ์     1  ตัว 

11.  ครุภัณฑ์ส ารวจ 
- เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม  GPS 1  ตัว 

12.  ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
- ถังน้ าพลาสติก  ขนาด  2,000  ลิตร    4   ตัว 
- ถังน้ าพลาสติก  ขนาด  1,000  ลิตร    2   ตัว 
- ป้ายไฟจราจร        4   ป้าย 
- ปั๊มหอยโข่ง         2   ตัว 
- ปั๊มซัมเมอร์ส    4    ตัว 
- ตู้เก็บอุปกรณ์    (CCTV)          1    ตู ้
- กล้องวงจรปิด    (CCTV)          6    ตัว 
- จอแสดงภาพสี  LED    (CCTV)         1    อัน 
- เครื่องควบคุมและสลับสัญญาณ   (CCTV)   6   ตัว 
- อุปกรณ์ควบคุมและสลับสัญญาณ   (CCTV) 1    ตัว 
- อุปกรณ์ขยายสัญญาณ    (CCTV)          1   ตัว 
- เครื่องบันทึกภาพและโปรแกรมการจัดการ    (CCTV)   1   ตัว 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตต าบลเชียรเขา ส่วนใหญ่ท าการเกษตรเป็นอาชีพหลัก  โดยจะ
ปลูกข้าว ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจของต าบล  รองลงมาการท าสวนปาล์ม มีการท าไร่นาสวนสวนผสม ปลูกผัก  
การปศุสัตว์ นอกจากอาชีพเกษตรแล้ว  ยังมีการประกอบอาชีพค้าขาย  อาชีพรับจ้าง  และรับราชการ  

6.1 การเกษตร 
รายละเอียดดังนี้ 

หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน 

เนื้อท่ี (ไร)่ 
เนื้อท่ีท าการเกษตรทั้งหมด 

(ไร)่ 
พื้นที่ปลูกข้าว 

(ไร)่ 
พื้นทีป่ลูกปาล์มน้ ามัน 

(ไร)่ 
พื้นที่ปลูกพืช 

(ไร)่ 

1 บ้านบางหาร 1,177 534 603 6 
2 บ้านบางหว้า,บ้านหนองไม้แก่น 1,144 795 308 13 
3 บ้านโคกกะถิน 1,731 994 628 81 
4 บ้านคลองบ่อทราย 1,503 1,055 410 31 
5 บ้านเชียรเขา 969 600 359 - 
6 บ้านปลายคลอง 1,735 1,086 639 9 
7 บ้านป่าหวาย 1,114 711 341 45 
8 บ้านอ่าวตะเคยีน 729 502 210 6 
9 บ้านสระไคร 1,165 556 537 17 

10 บ้านคลองเรือ,บ่อเงาะ  2,051 929 1,034 20 
11 บ้านหน าหย่อม,ดอนลาน 2,191 1,464 581 97 
12 บ้านคลองแดน 1,653 1,180 459 - 
13 บ้านเนินใหม ่ 863 376 460 - 

รวม 16,294       12,782 6,596 325 
ข้อมูล: ส านักงานเกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ, เมษาน 2561 
 

6.2 การประมง 
 เนื่องจากต าบลเชียรเขาไม่มีพ้ืนที่ติดทะเลหรือมีแหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่จึงไม่มีการประกอบ
อาชีพประมง 
6.3 การปศุสัตว์ 
 ในต าบลเชียรเขามีการเลี้ยงโคเนื้อพันธ์พ้ืนบ้านเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่เลี้ยงเพ่ือขายและ
บริโภคและอีกบางส่วนเลี้ยงไว้เพ่ือแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน (วัวชน) และมีการเลี้ยงสัตว์อ่ืนๆ รายละเอียด
ดังนี้ 
 

เกษตรกร(ราย) โคเนื้อ (ตัว) หมู (ตัว) ไก่ (ตัว) เป็ด (ตัว) แพะ (ตัว) สัตว์อ่ืนๆ(ตัว) พืชอาหารสัตว์ 
(ไร่) 

973 3,591 1,001 24,194 25,756 177 357 - 
ข้อมูล: ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ, เมษายน 2561 
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6.4 บริการ 
- ธนาคาร                          -    แห่ง 
- โรงแรม                            -    แห่ง 
- ปั้มน้ ามันและก๊าซ (ปั้มหลอดแก้วมือหมุน 14 แห่ง และปั้มขนาดกลาง 3 แห่ง) 
- โรงงานอุตสาหกรรม        -     แห่ง 
- โรงส ี                               5    แห่ง 
- สหกรณ์ออมทรัพย์              -    แห่ง 
- ธนาคารหมู่บ้าน                 -    แห่ง 
- ตลาดนัด                            2       แห่ง 

 6.5 การท่องเที่ยว 
  - 
 6.6 อุตสาหกรรม 
  - 
 6.7 การพานิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  - กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปกะลามะพร้าว หมู่ที่ 9 บ้านสระไคร 
  - กลุ่มนวัตรวิถีท่าหว้า หมู่ที่ 12 บ้านคลองแดน 

6.8 แรงงาน 
  ประชาชนในต าบลเชียรเขามีการประกอบอาชีพรับจ้างแรงงานด้านการเกษตร เช่น ตัดปาล์ม
น้ ามัน , รับจ้างกรีดยางพารา เป็นต้น  

7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา 
การนับถือศาสนาของประชากรต าบลเชียรเขา แยกได้ดังนี้ 
1. ศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.86 
2. ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.14 

    7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ราษฎรในพ้ืนที่ต าบลเชียรเขา  มีประเพณีวัฒนธรรมเหมือน ๆ  กับคนในภาคใต้ทั่ว ๆ ไป  ที่
นับถือพระพุทธศาสนา  และมีประเพณีวัฒนธรรม  เช่น  เดือน  ๓  ท าบุญให้ทานไฟ , การกวนข้าวยาโค (ข้าว
มธุปายาส)  เดือน  ๕ อาบน้ าผู้สูงอายุ (วันขึ้นปีใหม่) , เดือน  ๘ วันเข้าพรรษา งานประเพณีตักบาตรวัน
เข้าพรรษา หมู่ที่ 6 บ้านปลายคลอง (สืบทอดประมาณ 100 ปี), เดือน ๑๐ท าบุญอุทิศให้ปู่ย่าตายาย  (วัน
สารท)  ขนมเดือนสิบ , เดือน  ๑๑วันออกพรรษา, ชักพระ , เดือน  ๑๒ ลอยกระทง , ปีใหม่ท าบุญอวยพรปี
ใหม่งานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  วัดสระไคร หมู่ที่ 13 บ้านเนินใหม่   นอกจากนั้นยังมีประเพณี
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในด้านต่าง ๆ ของคนภาคใต้  เช่น การแต่งกาย  ภาษา  อาหาร  วัฒนธรรมพ้ืนถิ่น 
และการละเล่นพ้ืนบ้าน  เป็นต้น 
  ความเชื่อ  ชาวบ้านมีความเชื่อที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นา หนอง คลองบึง  บรรพบุรุษ  
และพระภิกษุ  ซึ่งมีการประกอบพิธี  กราบบูชาสิ่งเหล่านี้ตามฤดูกาล  เช่น  การต้ังเจ้าที่เจ้าทาง การบูชาพระ
แม่โพสพ และยังมีอดีตสมภารของแต่ละวัดในต าบลหลายรูป  พระพุทธรูปที่เป็นพระคู่วัดของแต่ละวัด          
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มีชาวบ้านในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีความเคารพและมีความเชื่อไว้สักการะบูชา เป็นที่พ่ึงทางใจ ยามเมื่อ       
มีความทุกข์มีปัญหาสิ่งเหล่านี้จะช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านจิตใจตั้งแต่ในอดีต  และกลายเป็นความเชื่อที่ปฏิบัติ
สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน  แม้ว่าในปัจจุบันคนรุ่นใหม่จะมีพฤติการณ์ ความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ลดลง  ท าให้
ความเชื่อเดิมลดลง   ซึ่งจะต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิท้องถิ่นให้อุชนคนรุ่นหลังได้ทราบหลายๆด้าน และมี
ความสัมพันธ์กันในชุมชนและหมู่บ้านต่อไป 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 

ที ่ ชื่อ - สกุล ภูมิปัญญาด้าน ที่อยู่ 

1 นายวิโรจน์ วงศ์สุกร หมอยาสมุนไพร,เพลงบอก   หมู่ที่  1  
2 นางจารี คงม่ัน หมอดูดวง หมู่ที่  4  
3 นางฉ้วน ศีลมัย ขับเพลงมโนราห์ หมู่ที่  4  
4 นางสมทรง บุญธรรม บีบนวด  จับเส้น   หมู่ที่  4  
5 นางสมจิตร รอดทองอ่อน เศรษฐกิจพอเพียง   121 หมู่ที่  6  
6 นางถนอมชาติ สุจิตร  จักรสานไม้ไผ่   34/1 หมู่ที่  6  
7 นายนิคม ใจมั่น พิธีกรรมทางศาสนา   1 หมู่ที่  6  
8 นายพ่วง ทิวคง  เพลงบอก  45 หมู่ที่  6  
9 นางจ าเนียร  นาคด า เพลงกล่อมเด็ก   130 หมู่ที่  6  

10 นางพะเยาว์ ใจมั่น นวดแผนไทย   37 หมู่ที่  6  
11 นางอุทัย จงไกรจักร เพลงกล่อมเด็ก 98 หมู่ที่  7  
12 นายจารึก  ทองเทพ หมอยาสมุนไพร หมู่ที่  7  
13 นางประค่ิน  มีซ้าย เครื่องจักรสาน 15  หมู่ที่  8  
14 นายนิกร  ด าแจ่ม เพลงกล่อมเด็ก 88/1หมู่ที่  9  
15 นางจิตรา  ศรีทองสังข์  ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว   46 หมู่ที่  9  
16 นางล ายอง  แก้วไสพร เพลงกล่อมเด็ก 254 หมู่ที่  9  
18 นางวราภรณ์  ชูจันทร์ การท าข้าวซ้อมมือ 109 หมู่ที่  9  
19 นายทนงศักดิ์ สุขแต้ม  ท าว่าว หมู่ที่  9  
20 นายตั๋น ชูจินดา ท าครกสีข้าว 173 หมู่ที่  9  
21 นายครื้น คล้ายดวง  จักรสาน หมู่ที่  11  
22 นางขวัญใจ  ภู่พันธ์ศรี จักรสาน/เปี้ยว 1  หมู่ที่  12  
23 นายกิจ  จันทร์เพ็ญ  เพลงบอก 103  หมู่ที่  12  
24 นายสว่าง  จันทร์เพ็ญ  หมอยาแผนไทย 90  หมู่ที่  12  
25 นางสมจิต ชุมผล  เพลงกล่อมเด็ก 121  หมู่ที่  12  

 
ที่มา : แบบส ารวจปราชญ์ชาวบ้าน พัฒนาชุมชนอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 2562 
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7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ได้แก่   
- ข้าวซ้อมมือบ้านสระไคร หมู่ที่ 9, บ้านหน าหย่อม หมู่ที่ 11  
- ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว  หมู่ที่ 9 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
     8.1 น้ า 

8.1.1  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
- ล าคลอง                          จ านวน         18      สาย 
- ล าน้ า,ล าห้วย                    จ านวน          -        สาย 
- บึง , หนองและอ่ืน ๆ           จ านวน          3       แห่ง     

8.1.2  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
- ฝาย (ไม้)                       จ านวน           4    แห่ง 
- บ่อน้ าตื้น                      จ านวน            100 แห่ง 
- บ่อบาดาล                     จ านวน            16    แห่ง 
- อ่ืน(ระบ)ุ สระน้ า              จ านวน            9   แห่ง 
- เหมืองส่งน้ า                     จ านวน           26   แห่ง    
- สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า         จ านวน             2   แห่ง (หมู่ท่ี 2,12) 

 8.2 ป่าไม้ 
-  ป่าไม้ชุมชน                         จ านวน        -      แห่ง 
-  ป่าไม้ธรรมชาติ                     จ านวน        -             แห่ง 

 8.3  ภูเขา 
  -  ภูเขา    จ านวน         -            แห่ง 
 8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ต้นยางนา ซึ่งข้ึนเองตามธรรมชาติของบริเวณหมู่ที่ 9และหมู่ที่ 10 ต าบลเชียรเขา 
9.  อ่ืนๆ 
  - 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี 
  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของ 
ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว    
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณการ และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจาก
ภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
  (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

  ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้อง
ยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้
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กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 
  (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 
  - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
  - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
  - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
  (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
  (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
  (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
  (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน 
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

  (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อม
ทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพ
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กฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ 
อาท ิ
  (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
  (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน
การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแขง็ 

  ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
   เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ า
ไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
   (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

  ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมี
ความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตั วต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้ มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
   (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

  ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 
   (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
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   (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   (๔) การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒ 
  กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จากสถานะของประเทศ
และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความ
มั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ของประเทศ 
  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น
การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็น
ศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service 
Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมี
นวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมาย 
 ๑) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
   (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
   (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ
ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพ่ิมข้ึนเป็น 
๓๑๗,๐๕๑ บาท และ ๓๐๑,๑๙๙ บาทต่อคนต่อปี 
   (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
   (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
 ๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
   (๑ ) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
   (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
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๓) การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
   (๑) การกระจายรายไดม้ีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
   (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 ๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
   (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 ๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
   (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
   (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

๑.3  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ( พ.ศ.2561 – 2565 ) 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ศูนย์กลางการเกษตร การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวนานาชาติ โลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ 
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และสังคมคุณภาพ” 

นิยาม  :  ศูนย์กลางการเกษตร เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ที่เกี่ยวข้องที่กลุ่ม
จังหวัดมีศักยภาพ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ข้าว ผลไม้ สมุนไพร การประมง ปศุสัตว์ ทั้งด้านการผลิต แปร
รูป เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและการพัฒนาด้นบุคลากรด้าน
การเกษตร 

นิยาม : การค้า การลงทุน เป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุน ด้านการบริหารจัดการ การตลาดใน
สินค้า และการบริการอย่างครบวงจรที่เชื่อมโยงการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ 

นิยาม : ศูนย์กลางการท่องเที่ยวนานาชาติ การมีความโดดเด่นการสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ และความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว 

นิยาม : โลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ การมีระบบการคมนาคมที่เชื่อมโยงทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 
และการพัฒนาระบบเครือข่าย การสื่อสาร การสารสนเทศ และพลังงาน เพ่ือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สนับสนุนการ
พัฒนาด้านต่างๆ ของกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นิยาม : สิ่งแวดล้อมยั่งยืน การพัฒนาในทุกด้านของกลุ่มจังหวัด จะต้องไม่สร้างปัญหาต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ือป้องกัน และการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ ทางธรรมชาติที่มีอยู่ 

นิยาม : สังคมคุณภาพ การด าเนินภารกิจ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ในประเด็นยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางและคงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ความเป็น
วัฒนธรรมท้องถิ่นรวมถึงพหุวัฒนธรรม เพ่ือมุ่งสู่การเป็นสังคมคุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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 เป้าประสงค์รวม 
 ๑) กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูป ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ข้าว ผลไม้ สมุนไพร การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจและการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ 
 ๒) กลุ่มจังหวัดมีมูลค่าการค้า การลงทุนเพ่ิมข้ึน 
 ๓) กลุ่มจังหวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของรูปแบบการ
ท่องเที่ยว 
 ๔) กลุ่มจังหวัดมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัด 
 5) กลุ่มจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสภาพสังคมท่ีดี 

             การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ประเด็นยุทธศาตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร ด้านการผลิต แปรรูป การตลาดและการบริหาร
จัดการพืชเศรษฐกิจหลัก ( ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ข้าว ไม้ผล สมุนไพร ) การประมงและปศุสัตว์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุน การบริหารจัดการ การตลาดในสินค้าและการ
บริการอย่างครบวงจรที่เชื่อมโยงการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ที่มีความหลากหลาย
ของรูปแบบการท่องเที่ยว เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง โลจิสติกส์ พลังงาน ระบบ
เครือข่าย การสื่อสาร สารสนเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ 

แผนพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน์(Vision)“นครแห่งอารยธรรม  น่าอยู่น่าเที่ยว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” 

จุดยืนการพัฒนาจังหวัด (Positioning) 
1. สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม  และอุตสาหกรรมสีเขียว 
3. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
๑. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
๒. การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๔. การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
5. การรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย 
6. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์ 

“องค์กรหลักในการพัฒนา  ยึดหลักธรรมมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  (พ.ศ.๒๕60-

๒๕62) ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตาม
แนวพระราชด าริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ ๖ ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ มาตรา ๓๒(๑) รวมทั้ง ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 พันธกิจ 
     ๑. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  และส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายเกษตรกร 
     ๒. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 
     ๓. ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งท่ีเป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
     ๔. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
     ๕. จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
     ๖. ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด  
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
 ๗. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์  และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
 ๘. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน    
การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ  
ภาคเศรษฐกิจชุมชน 
    9.พัฒนาความเชื่อมระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

 เป้าหมายการพัฒนา 
   ๑. รายได้ของชุมชนเพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ยร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
   ๒. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากขึ้น  
   ๓. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้ 
   ๔. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความส าคัญกับการเพ่ิมมูลค่า

การค้าการลงทุนของจังหวัด 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)        หน้า ๒๑ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 พันธกิจ 
    ๑. ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
    ๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม 
    ๓. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
    ๔. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน การ
สร้างเครือข่ายชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
    ๕. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชนเสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะ
อันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ใน
แหล่งก าเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะ แบบรวม
ศูนย ์
    ๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตส านึก
ของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
    ๗. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
    ๘. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท าแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
    ๙. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

 เป้าหมายการพัฒนา 
    ๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชนมีการ
ด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

๒. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๓. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 

    ๔. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 พันธกิจ 
  ๑. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุกด้าน 
     ๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ  
นอกระบบ สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  ส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 

    ๓. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพ้ืนที่ทางการศึกษาท่ีขาดแคลน 
     ๔. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย  พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
     ๕. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย 
(แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน  และ สถานพยาบาล 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)        หน้า ๒๒ 
 

     6. ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
     7. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเฝ้าระวังป้องกัน
ปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
     8. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย  
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

    9. พัฒนาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา จัดหา
สถานที่จัดกิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 

    10. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา 
ฟ้ืนฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคม
โลก 
              ๑1. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พ่ึงพาตนเองได ้
              ๑2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชนสนับสนุนการจัดท าและใช้แผนชุมชน  
และส่งเสริมกิจกรรมชุมชน  

 เป้าหมายการพัฒนา 
    ๑. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข  
    ๒. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่งถึงเป็นธรรมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธุ์    
ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
    ๔. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น และปัจจัยเสี่ยงต่ อสุขภาพ
ลดลง  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 พันธกิจ 
     ๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
     ๒. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
     ๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
  เป้าหมายการพัฒนา 

๑. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับ
ระบบการขนส่งอื่น รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

๒. มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการข้ันพื้นฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 พันธกิจ 

    1.รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตส านึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)        หน้า ๒๓ 
 

     ๒. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน 
ให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่าปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอน      
การท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
     ๓. พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชน
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตาม
ประเมินผล 
     ๔. เพ่ิมศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

เป้าหมายการพัฒนา 
    ๑. ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  

   ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน 
   ๓. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการ

พัฒนา 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
“การคมนาคมสะดวก เกษตรกรรมก้าวหน้า ชุมชนน่าอยู่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

 

 

 

 
1. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนนทุกสาย ให้ใช้ได้ดีตลอดปี 
2. เพ่ือด าเนินการก่อสร้างถนนสายหลัก สายรองให้ได้มาตรฐานชั้นงานทาง 
3. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านให้ใช้การได้ และก่อสร้างเพ่ิมเติมมีน้ าสะอาดบริโภค 
4. เพ่ือด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ทุกหมู่บ้านและทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

           5. เพ่ือให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินแก่ประชาชน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
  6. เพ่ือบริหารจัดการแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรให้เป็นระบบและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนา ด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2.การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน 
5.การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 

2.1วิสัยทัศน์ 

 

2.2ยุทธศาสตร์ 

 

2.3  เป้าประสงค์ 
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  7. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 8. เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาของประชาชนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีพและเหมาะสม 
 9. เพ่ือช่วยให้ประชาชนได้มีกองทุนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
10. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงโดยการส่งเสริมการกีฬา/ปรับปรุงสนามกีฬา 

 11. เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและสงบภายในชุมชน โดยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สมาชิก   
อปพร. และชุดรักษาหมู่บ้าน ร่วมบูรณาการระหว่างท้องที่ ท้องถิ่น 

๑2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ 
13. เพื่อสืบทอดประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
14. เพ่ือให้การบริหารจัดการงานราชการมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

และสร้างกลไกและค่านิยมทางสังคมที่ดีไว้ตรวจสอบและปลอดการทุจริตคอรัปชั่น  ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
หลักการมาสู่หลักปฏิบัติ เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน  

 

 
 

1.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีอย่างครบครัน 
2.  ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.  ภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า 

  4.  มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.  ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีศิลปวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นท่ีดีงาม 
  6. เกิดกลไกและค่านิยมทางสังคมที่ดีและปลอดการทุจริตคอรัปชั่น 
  

 
  

ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคมนาคมขนส่ง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆใน
พ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ าท่อลอดเหลี่ยม ท่อ 
คสล. ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ  ป้ายจราจร 
กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ 

 
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือ
หน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่
จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อด าเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ  

2.4  ตัวช้ีวัด 

 

2.5  ค่าเป้าหมาย 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)        หน้า ๒๕ 
 

ด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ด าเนินการแก้ไขปัญหายา
เสพติด ปลูกจติส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์ เพื่อความม่ันคงของชาติ พัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน กองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.เชียรเขา ฯลฯ 
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา 
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

เพ่ิมประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ   
เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรใน
หมู่บ้านให้มีความรู้  
งานการแพทย์ฉุกเฉิน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยังยืน 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ า ป่า
สาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า สร้างและ
ซ่อมแซมฝายชะลอน้ า ตามพระราชด าริฯ เป็นต้น 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น  
ประเพณีชักพระ  แห่ผ้าขึ้นธาตุ  สาทรเดือนสิบ ฯลฯ 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 

 

 
  1.๑ การพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  สะพาน   
และอาคารสถานที่  
  1.๒ การพัฒนา ปรับปรุง และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
  1.๓ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาระบบน้ าอุปโภค – บริโภคและน้ าเพื่อการเกษตร 

2.๑  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
2.2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และพัฒนาการเรียนรู้ 
2.3 การพัฒนาสวัสดิการสังคม 

  2.4 การพัฒนาสาธารณสุข 
  2.5 การพัฒนาสร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
  2.6  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  3.1 การสร้างความเข้มแข็งชุมชน  สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

2.6  กลยุทธ์
พัฒนา 
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  4.๑ การพัฒนา  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.๒  การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
  5.1  การส่งเสริม  สนับสนุน  ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๖.๑  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน 
  ๖.๒ การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย  มีประสิทธิภาพในการบริหาร 
                          เพ่ือให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
  ๖.๓ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
  

 
 
 การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา 
ก าหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10   ตุลาคม  2559
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ตอนบน  ประกอบด้วย การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามันพัฒนาการ
ท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพ้ืนที่พัฒนาไม้ผลและการประมงให้ปลอดภัยและมี
ศักยภาพในการส่งออกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่ง ให้รองรับการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา พ.ศ. 2551-2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

การพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพคน 

 
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ความมั่นคง 

การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

การเสริมความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้าในสังคม 

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การเพิ่มประสิทธภิาพและ 
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

ด้านความมั่นคง 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

การพัฒนาสู่การ
เป็นเมืองท่องเที่ยว
ระดับนานาชาต ิฯ                                          

การส่งเสริมการค้า 
การลงทุน การบริหาร

จัดการ ฯ 

การพัฒนาการเกษตร 
ด้านการผลิต แปรรูปฯ 

ยุทธศาสตร์
ของจังหวัด
นครศรีธรรม

ราช 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การบริหารจัด
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคน  

ชุมชน และสังคม 
ให้น่าอยู่ฯ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติสิ่งแวดลอ้มอย่าง

ย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวฯ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด
นครศรีฯ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชวีิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 
4 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตรท์ี่5
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิ

บาล 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
พัฒนาทรัพยากร
ธรรม ชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การพัฒนาด้าน
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การพัฒนา

ด้านการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ฯนันทนาการ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การพัฒนาด้าน

การบริหาร
จัดการองคก์ร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ด้าน

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน

การบริหารจัดการ
และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรม 
ชาติฯ 

 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

เชียรเขา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้าน

พัฒนาสังคม และ
คุณภาพชีวิต 

 

2.8.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา 
 

2.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การรักษาความ
มั่นคงและสงบ

เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การส่งเสริม

ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

การพัฒนา
ระบบ

โครงสร้าง
พื้นฐาน ฯ 

การพัฒนาสู่การ
เป็นเมืองสีเขียว 

และสังคม
คุณภาพ  
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2.8.2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา 

กลยุทธ์ การ
พัฒนา
และ
ฟื้นฟู

อนุรักษ์
ทรัพยา
กรธรร
มชาติ 

ก่อสร้าง
ซ่อมแซม

และ
ปรับปรุง
ระบบน้ า
เพื่อการ
อุปโภค 
บริโภค
และ

การเกษต
ร 

พัฒนา
ปรับปรุง
ระบบ

ไฟฟ้าและ
ติดต้ัง
ไฟฟ้า

สาธารณะ 

ก่อสร้าง
ปรับปรุง  

บ ารุงรักษา
ถนน  ทาง
เท้า  ท่อ
ระบายน้ า  
สะพาน

และอาคาร
สถานที่ 

การพัฒนา
บุคลากรและ

องค์กรให้
ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
เพื่อให้เกิดการ
บริการที่ดีแก่
ประชาชนและ
เป็นองค์กรธรร

มาภิบาล 

การ
พัฒนา 
การ

จัดเก็บ
รายได้
ให้ทัน 
สมัย
และมี
ประสิท
ธิภาพ 

ส่งเสริม
สนับสนุน  
ท านุบ ารุง
ศาสนา 

ศิลปวัฒนธ
รรม  

ประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถ่ิน 

การ
ส่งเสริม

การ
กีฬา
และ

นันทนา
การ 

การ
พัฒนา
สวัสดิ
การ

สังคม 

การ
พัฒนา
สาธาร
ณสุข 

การพัฒนา
สร้าง

จิตส านึก
เพื่อ

ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาหาร

แพร่
ระบาดของ
ยาเสพติด 

ส่งเสริม
และ

พัฒนา
การ

ท่องเที่
ยว 

แผนงาน 
แผนงาน

การเกษตร 
แผนงานงบ

กลาง 
แผนงานเคหะ

และชุมชน 
แผนงานการ

พาณิชย ์
แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง

ชุมชน 

โครงการ 
รายละเอียดปรากฏตามแบบ ผ 01-ผ.0.3 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 
การวิ เค ราะห์ ศั กยภ าพด้ าน โค รงส ร้ า ง พ้ื น ฐ าน   เศ รษ ฐกิ จ   ก ารศึ กษ า  ส าธารณ สุ ข  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของต าบลเชียรเขา  โดยใช้เทคนิค (SWOT Analysis)  เพ่ือ
ประเมินผลสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 

 จุดแข็ง  ( Strengths : S ) 
๑.  เป็นแหล่งปลูกพืชผลทางการเกษตรกรรม (ปลูกข้าว , ปลูกปาล์มน้ ามัน) 
๒.  มีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้หลากหลายด้าน 
๓.  มีระบบสาธารณูปโภคครบครันทั่วถึง (ถนน , ไฟฟ้า , ประปา) 
๔.  มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
๕.  มีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง สามัคคี 
6. อยู่ในเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
7. มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม 
8. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ 

 จุดอ่อน  ( Weaknesses : W ) 
1. เป็นพื้นที่ลุ่มท าให้เป็นข้อจ ากัดในการปลูกพืชผลทางการเกษตร 
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการพัฒนาและน ามาใช้ 
3. ไม่มีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ( การเกษตรกรต้องน าผลผลิตทางการเกษตรไปขายยัง

พ้ืนที่อ่ืนท าให้ต้นทุนทางการผลิตสูงขึ้น ) 
4. ประชากรวัยแรงงานน้อยลง ( ก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ) 
5. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริม นอกจาการท าอาชีพเกษตรกรรม 
6. มีน้ าท่วมขังทุกปี 
7. ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตร 

 โอกาส  ( Opportunities : O ) 
1. มีแม่น้ าสายหลักไหลผ่านพ้ืนที่ท าการเกษตร 
2. มีหน่วยงานราชการต่างๆในพ้ืนที่เพ่ือติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือ 
3. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒  ให้ต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตนเองและรองรับภารกิจถ่ายโอน 

4. นโยบายรัฐบาลเอื้ออ านวยต่อการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ 
5. มีการส่งเสริมด้านการพัฒนาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

 
 
 

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 อุปสรรค  ( Threats : T ) 
1. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน 
2. การเมืองระดับประเทศยังมีปัญหาความขัดแย้งท าให้การบริหารงานด้านนโยบายไม่มีความ

แน่นอน 
3. ปัญหาสภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย  
4. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
5. ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยและยาเสพติดในพ้ืนที่ 
6. ปัญหาด้านเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

 

 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย      
มี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรอง
ต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละ
ประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทาง   
ที่จะให้ AEC เป็นไป คือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขาได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
        การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือ

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
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การอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ 
ที่จ าเป็น เป็นต้น 
 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     การพัฒนาด้านการศึกษา โดยภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีทักษะในการสื่อสารน้อยกว่า
ประเทศอ่ืนๆในอาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน าครู
ชาวต่างชาติจากมูลนิธิกระจกเงาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือน า
ร่องไปสู่โครงการอื่นๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคน
ต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะ
เพ่ิมขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา คนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย องค์การบริหารส่วน
ต าบลเชียรเขาต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจาก
กฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาว
ต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด 
เพ่ิมมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญ
คงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจาก
การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่
ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยังยืน 
  การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากข้ึน ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิด
จากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ มลพิษจากของเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     วัฒนธรรมประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY)    
มีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนา
มนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น 
มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของ
หรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 
             6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร  
        การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความ
ขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง            
ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพังการบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการ
ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมี คู่มือภาษาอังกฤษ จีน 
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เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การ
เสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
 



ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

1 การพัฒนา ด้านคมนาคม ขนส่ง บริการชุมชนแฃะสังคม เคหะชุมชน กองช่าง ส านักงานปลัด

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อุตสาหกรรมและการโยธา กองคลัง

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักงานปลัด กองช่าง

การพาณิชย์ กองช่าง ส านักงานปลัด

กองคลัง

2 การพัฒนาด้านส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต บริหารท่ัวไป การบริหารท่ัวไป ส านักงานปลัด กองช่าง

กองคลัง

บริการชุมชนและสังคม รักษาความสงบภายใน ส านักงานปลัด กองช่าง

สาธารณสุข ส านักงานปลัด กองคลัง

สร้างควมเข้มแข็งชุมชน ส านักงานปลัด กองช่าง

สังคมสงเคราะห์ ส านักงานปลัด กองช่าง

การศึกษา ส านักงานปลัด กองคลัง

การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง ส านักงานปลัด กองช่าง

กองคลัง

3 การพัฒนาด้านการสร้างความ การเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งชุมชน ส านักงานปลัด กองช่าง

เข้มแข็งของชุมชน รักษาความสงบภายใน ส านักงานปลัด กองช่าง

4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักงานปลัด กองคลัง

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ กองช่าง

ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ บริการชุมชนและสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและ ส านักงานปลัด กองช่าง

วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ นันทนาการ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การศึกษา ส านักงานปลัด กองคลัง

6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร การบริหารท่ัวไป การบริหารท่ัวไป ส านักงานปลัด กองคลัง

กองช่าง

การบริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักงานปลัด

กองคลัง

รวม 6 10 17 17 24
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ส่วนท่ี ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน



แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคมนำคมขนส่ง 

สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 22 20,690,200  21 17,713,000 85 103,039,000 111 137,185,000 90 121,009,000 329 399,636,200

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13 11,087,000 15 15,163,000 57 70,674,000 89 78,402,000 67 61,375,000 241 236,701,000

    1.2 แผนงานการพานิชย์ 5 7,698,200 2 550,000 20 22,328,000 11 26,438,000 11 26,749,000 49 83,763,200

    1.3 แผนงานการเคหะชุมชน 2 400,000 3 700,000 4 700,000 4 2,210,000 3 600,000 16 4,610,000

    1.4 แผนงานการเกษตร 2 1,505,000 1 1,300,000 4 9,337,000 7 30,135,000 9 32,285,000 23 74,562,000

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริม

คุณภำพชีวิต 50 6,082,000    35 4,940,000    88 9,883,800    87 9,750,800    81 10,875,400     341 41,682,000     

    2.1 แผนงานการเคหะและชุมชน 2 330,000 1 30,000 3 1,618,000 2 330,000 2 330,000 10 2,638,000

    2.2 แผนงานการเกษตร 15 640,000 2 230,000 24 1,890,000 22 2,040,000 22 4,530,000 85 9,330,000

    2.3 แผนงานการศึกษา 7 2,485,000 14 2,315,000 20 2,815,400 21 2,610,400 17 2,515,000 79 12,740,800

    2.4 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งชุมชน 4 120,000 5 145,000 9 275,000 9 275,000 9 275,000 36 1,090,000

    2.5 แผนงานงบกลาง 4 1,600,000 4 1,600,000 4 1,600,000 4 1,600,000 4 1,600,000 20 8,000,000

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ 7 400,000 5 290,000 10 570,000 9 480,000 10 570,000 41 2,310,000        

        นันทนาการ
    2.7 แผนงานสาธารณสุข 9 507,000 2 180,000 16 965,400 18 2,265,400 15 905,400 60 4,823,200

    2.8 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 10 750,000           

รวม 72 26,772,200  56 22,653,000 173 112,922,800 198 146,935,800 171 131,884,400 670 441,318,200
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ยุทธศำสตร์ รวม ๕ ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียรเขำ

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปื ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕



แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสร้ำง

ควำมเข้มแข็งของชุมชน สังคม และ

กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยเพ่ือควำม

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 13 2,055,000 9 1,615,000 21 2,660,000 18 1,220,000 20 1,530,000 81 9,080,000

    3.1 แผนงานการบริหารท่ัวไป 7 1,445,000 5 1,335,000 14 2,030,000 12 740,000 13 970,000 51 6,520,000

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 610,000 4 280,000 7 630,000 6 480,000 7 560,000 30 2,560,000

4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม 5 65,000 5 65,000 6 145,000 5 65,000 6 145,000 27 485,000

    4.1 แผนงานการเกษตร 5 65,000 5 65,000 6 145,000 5 65,000 6 145,000 27 485,000
5.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม 

จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน 17 655,000 13 435,000 17 675,000 17 675,000 17 675,000 81 3,115,000
    5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 17 655,000 13 435,000 17 675,000 17 675,000 17 675,000 81 3,115,000

        นันทนาการ

6.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 8 1,690,000 6 490,000 13 1,980,000 11 780,000 11 1,720,000 49 6,660,000
    6.1แผนงานการบริหารท่ัวไป 8 1,690,000 6 490,000 13 1,980,000 11 780,000 11 1,720,000 49 6,660,000

รวม 43 4,465,000 33 2,605,000 57 5,460,000 51 2,740,000 54 4,070,000 238 19,340,000

รวมท้ังส้ิน 115 31,237,200 89 25,258,000 230 118,382,800 249 149,675,800 225 135,954,400 908 460,658,200

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

35
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียรเขำ

ยุทธศำสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปื ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างถนนสาดยางแอสฟัสติกส์คอนกรีต เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัสติกส์ 1,250,000 1,250,001 1,250,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการ กองช่าง

สายบ้านเนินล่าง หมู่ท่ี9 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต คอนรีตผิวจราจร กว้าง 4 เมตร พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ขนส่งผลิตทางการเกษตรมี

ทางการเกษตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 820  เมตร ร้อยละ 10 ความสะดวกรวดเร็ว

2 ก่อสร้างถนนคสล.สายถนนคสล.หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร 500,000 500,000 500,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี1, 2ต.เชียรเขา กองช่าง

ต.เชียรใหญ่ ถึงหมู่ท่ี 1,2 .ต.เชียรเขา เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ระยะทาง 600  เมตร พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน และต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1,2 ทางการเกษตร ร้อยละ 20 ไม่น้อยกว่า 70  ครัวเรือน

3  ก่อสร้างถนนคสล. สายางหว้า- ดอนจิก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 500,000 500,000 500,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี 4 ต.เชียรเขา กองช่าง

 หมู่ท่ี 1 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ระยะทาง 3,500  เมตร พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน และต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร ร้อยละ 10 ไม่น้อยกว่า 30  ครัวเรือน

4 ก่อสร้างถนนคสล.สายถนนลาดยาง คลอง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 460,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี 4 ต.เชียรเขา กองช่าง

เชียร - สายบ้านนายพัน  นาคเกิด เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ระยะทาง 230  เมตร - พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน และต าบลใกล้เคียงได้รับประ

หมู่ท่ี 4 ทางการเกษตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. ร้อยละ 8 โยชน์ไม่น้อยกว่า 30 ครัวเรือน

5 ก่อสร้างถนนคสล.สายถนนลาดยาง คลอง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 400,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี 4 ต.เชียรเขา กองช่าง

เชียร - สายบ้านนางเรียม  เดชเชียร เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ระยะทาง 200  เมตร พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน และต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

หมู่ท่ี 4 ทางการเกษตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ร้อยละ 8 ไม่น้อยกว่า 30  ครัวเรือน

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

36

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการเกษตร และท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียว

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างถนนสาดยางแอสฟัสติกส์คอนกรีต เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัสติกส์ 1,250,000 1,250,001 1,250,002 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการ กองช่าง

สายบ้านเนินล่าง หมู่ท่ี9 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต คอนรีตผิวจราจร กว้าง 4 เมตร พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ขนส่งผลิตทางการเกษตรมี

ทางการเกษตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 820  เมตร ร้อยละ 10 ความสะดวกรวดเร็ว

2 ก่อสร้างถนนคสล.สายถนนคสล.หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร 500,000 500,000 500,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี1, 2ต.เชียรเขา กองช่าง

ต.เชียรใหญ่ ถึงหมู่ท่ี 1,2 .ต.เชียรเขา เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ระยะทาง 600  เมตร พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน และต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1,2 ทางการเกษตร ร้อยละ 20 ไม่น้อยกว่า 70  ครัวเรือน

3  ก่อสร้างถนนคสล. สายางหว้า- ดอนจิก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 500,000 500,000 500,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี 4 ต.เชียรเขา กองช่าง

 หมู่ท่ี 1 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ระยะทาง 3,500  เมตร พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน และต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร ร้อยละ 10 ไม่น้อยกว่า 30  ครัวเรือน

4 ก่อสร้างถนนคสล.สายถนนลาดยาง คลอง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 460,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี 4 ต.เชียรเขา กองช่าง

เชียร - สายบ้านนายพัน  นาคเกิด เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ระยะทาง 230  เมตร - พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน และต าบลใกล้เคียงได้รับประ

หมู่ท่ี 4 ทางการเกษตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. ร้อยละ 8 โยชน์ไม่น้อยกว่า 30 ครัวเรือน

5 ก่อสร้างถนนคสล.สายถนนลาดยาง คลอง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 400,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี 4 ต.เชียรเขา กองช่าง

เชียร - สายบ้านนางเรียม  เดชเชียร เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ระยะทาง 200  เมตร พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน และต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

หมู่ท่ี 4 ทางการเกษตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ร้อยละ 8 ไม่น้อยกว่า 30  ครัวเรือน

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

37

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการเกษตร และท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 ก่อสร้างถนนคสล.สายถนนลาดยาง คลอ เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 500,000 500,000 500,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี 4 ต.เชียรเขา กองช่าง

เชียร - สายบ้านนายประหยัด สิลสมัย เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ระยะทาง 200  เมตร พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน และต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ร้อยละ 8 ไม่น้อยกว่า 20  ครัวเรือน

7 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายประเคียง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 500,000 500,000 500,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี 7 ต.เชียรเขา กองช่าง

พรหมดวง -เขตหมู่ท่ี 12 หมู่ท่ี 7 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ระยะทาง 1,000  เมตร พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน และต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ร้อยละ 25 ไม่น้อยกว่า 120  ครัวเรือน

8 ก่อสร้างถนนคสล.สายป่าหวาย-คลอง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 500,000 500,000 500,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี 7 ต.เชียรเขา กองช่าง

ใหม่สุรินทร์   หมู่ท่ี 7  . เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ระยะทาง 900  เมตร พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน และต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,500 ตร.ม. ร้อยละ 20 ไม่น้อยกว่า 100  ครัวเรือน

9 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสุธรรม เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 300,000 300,000 300,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี 7 ต.เชียรเขา กองช่าง

จันทพันธ์ -เขตหมู่ท่ี 12    หมู่ท่ี 7 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ระยะทาง 1,750  เมตร พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน และต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,000 ตร.ม. ร้อยละ 25 ไม่น้อยกว่า 120  ครัวเรือน

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,050 เมตร 500,000 500,000 500,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 8 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

บ้านนางนัฐปราง ย่ังยืน - บ้านนายศรีราม เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทองเทพ - บ้านนายโกวิท  หมู่ท่ี 8 ทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 100   ครัวเรือน

11 ก่อสร้างถนนคสล.สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ เพ่ือให้การสัญจร/ขนส่งผลผลิต  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 400 เมตร การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 8 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

เป่ียม-สะพานคลองใหม่สุรินทร์ หมู่ท่ี 8 ทางการเกษตรสะดวก ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

38

     แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3  เมตร . 130,000 130,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 8 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

สายบ้านนายจ าลอง ชาติเหน้ย-บ้านนาย เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ระยะทาง 250  ม โดยใช้วัสดุหินคลุก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

คล้อย เขมวงศ์ หมู่ท่ี 8 ทางการเกษตร พร้อมยกระดับถนน ไม่น้อยกว่า 30   ครัวเรือน

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 520 เมตร 1,100,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 9 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

บ้านนางรุ่น ด าแจ่ม -บ้านนางนึก นาคเพ็ง เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

บ้านนางสุรีย์ ศรีทอง หมู่ท่ี 9 ทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 70   ครัวเรือน

14 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3  เมตร 350,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 12 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

สายบ้านนางหน่าย - ดอนเลียบ เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ระยะทาง 960  ม. โดยใช้วัสดุหินคลุก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

หมู่ท่ี 12 ทางการเกษตร พร้อมยกระดับถนน ไม่น้อยกว่า 150   ครัวเรือน

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด  กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 53 เมตร 133,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี ต.เชียรเขา/ กองช่าง

สายทางหลวงชนบท - อบต. เชียรเขา - เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 และผูปกครอง ศพด.ได้รับความ

ศพด. เชียรเขา(ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 13 ทางการเกษตร สะดวกในการรับส่งบุตรหลาน

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด  กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 170 เมตร 350,000 350,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 13 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

สายทางหลวงชนบท ,บ้านนายสงวน - เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

บ้านนายเน่ือง - บ้านนายสุวิทย์ (ช่วงท่ี 2) ทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 50   ครัวเรือน

หมู่ท่ี 13  

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

39

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

     แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านบางลิง- เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 130,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 1 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

เชียรเขา - บ้านนางห้วย หมู่ท่ี 1 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 250 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร พร้อมยกระดับถนน ไม่น้อยกว่า 90   ครัวเรือน

18 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายปลายคลองส่ง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 130,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 1 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

น้ าชลประทาน สาย 3R MC1  หมู่ท่ี 1 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 250 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า 80   ครัวเรือน

19 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโรงเรียน เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 650,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 2 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

บ้านหนองไม้แก่น -เขต ต.ท้องล าเจียก เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 1,300  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

หมู่ท่ี 2 ทางการเกษตร พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า 80   ครัวเรือน

20 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองไม้ เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 530,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 2,4 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

แก่น - คลองบ่อทราย(บ้านนายถาวร ม. 4) เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 1,050  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

หมู่ท่ี 2 ทางการเกษตร พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  120   ครัวเรือน

21 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายวีระ เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 390,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 2 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

กูล-คลองส่งน้ าชลประทาน สาย4R MC1 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 770  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

หมู่ท่ี 2 ทางการเกษตร พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  100   ครัวเรือน

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองไม้แก่น- เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 80,000 200,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 2 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

เขตต าบลท้องล าเจียก  หมู่ท่ี 2 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 400 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

(บ้านนายนพพร) ทางการเกษตร พร้อมยกระดับถนน/ท่อระบายน้ า ไม่น้อยกว่า 40   ครัวเรือน

23 17.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 50,000 50,000 50,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 3,4 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

 หนองไม้แก่น - คลองบ่อทราย (บ้านนาย เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 970 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

สังเวียน หมู่ท่ี 4)  หมู่ท่ี 3 ทางการเกษตร พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า 90   ครัวเรือน

24 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคอสะพาน เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 230000 230000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 3 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

ท่มแฉ้-คลองชลประทาน สาย5R MC1 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 450  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

หมู่ท่ี 3 ทางการเกษตร หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า 80   ครัวเรือน

25 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายริมเหมืองน้ า เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 150,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 3 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

บ้านคลองเตยฝ่ังตะวันออก หมู่ท่ี 3 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 300  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  20   ครัวเรือน

26 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสะพานคลอง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 530,000 530,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 3,4 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

เตยถึงคลองชลประทาน สาย5R MC1 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 1,050  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ถึงถนนเชียรเขา ต้นเนียน หมู่ท่ี  3,4 ทางการเกษตร หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  110   ครัวเรือน

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 750,000 750,000 750,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 4 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

บ้านเชียรเขา บางลิง -คลองชลประทาน เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 750 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์ อบต. 

สาย 5R MC1 หมู่ท่ี 4 ทางการเกษตร หินผ่านตะแกรงพร้อมท่อระบายน้ า ไม่น้อยกว่า 50   ครัวเรือน เชียรเขา

28 17.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 300,000 300,000 300,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 4 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

 หนองบ่อ ถึงคลองชลประทาน เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 2,150 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

สาย 7R MC1-คลองบ่อทราย  หมู่ท่ี 4 ทางการเกษตร หินผ่านตะแกรงพร้อมท่อระบายน้ า ไม่น้อยกว่า 190   ครัวเรือน

29 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองบ่อ- เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 100000 60000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 5 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

อ่าวยาว แยก 3สายหลัก 1. แยกสวนปาล์ม เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 2,120  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 40 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

2. แยกบ้านนายประจวบ  3. แยกบ้านนาย ทางการเกษตร หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า 220   ครัวเรือน

จ านัน หมู่ท่ี 5

30 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 30,000 30,000 30,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 5  ต.เชียรเขา/ กองช่าง

ทางหลวงชนบท - สะพานคลองเชียร เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 150  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

หมู่ท่ี  5 ทางการเกษตร พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  40   ครัวเรือน

31 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองบ่อ- เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 150,000 180,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี  5 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

คลองส่งน้ าชลประทาน สาย 7R MC1 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 750  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

หมู่ท่ี  5 ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  110   ครัวเรือน

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

42

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

     แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

32 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเซ้ียง- เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนน กว้าง 3 เมตร 750,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 6  ต.เชียรเขา/ กองช่าง

ถนนสายบ้านปลายคลอง-บ้านคลองแดน เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 1,500  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

หมู่ท่ี 6 ทางการเกษตร พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า 70   ครัวเรือน

33 17.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหน้าโรง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 130,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 6 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

เรียนบ้านปลายคลอง - คลองเชียร เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 250 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

หมู่ท่ี 6 ทางการเกษตร  พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า 40   ครัวเรือน

34 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกทาง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 100,000 100,000 100,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 6 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

หลวงชนบท สายโรงเคร่ือง-คลองพรุ เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 1,000  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ดินลูกรัง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ขวาง 2  หมู่ท่ี 6 ทางการเกษตร หินผ่านตะแกรง พร้อมท่อระบายน้ า ไม่น้อยกว่า 80   ครัวเรือน

35 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกทาง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 100,000 100,000 100,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 6 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

หลวงชนบท สายบ้านายสุจินต์-คลองพรุ เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 1,000  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ดินลูกรัง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ขวาง 2  หมู่ท่ี 6 ทางการเกษตร หินผ่านตะแกรง พร้อมท่อระบายน้ า ไม่น้อยกว่า 60   ครัวเรือน

37 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายถนนลาดยาง- เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 250,000 260,000 260,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี  7 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

คลองใหม่สุรินทร์ถึฃบ้านนายล าไย หมู่ท่ี 7 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 1,540  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  50   ครัวเรือน

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

43

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

     แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

38 17.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายย เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 230,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 7 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

ล าไย- บ้านนายเสง่ียม (คลองหน าหย่อม) เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 450 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

หมู่ท่ี 7 ทางการเกษตร  พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า 30   ครัวเรือน

39 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 370,000 370,000 370,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 9 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

บ้านนายฉาย-ดอนลุงสร้อย-คลองส่งน้ า เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 2,000  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ชลประทาน สาย 6R MC1 หมู่ท่ี 9 ทางการเกษตร หินผ่านตะแกรง พร้อมท่อระบายน้ า ไม่น้อยกว่า 130   ครัวเรือน

41 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองผักฉีด เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 150,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี  10 ต.เชียรเขา/

(คลองส่งน้ าชลประทานน สาย 6R MC1 - เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 2,200  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ถนนสายโคกกะถิน หนองหม้อ) หมู่ท่ี 10 ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  120   ครัวเรือน

42 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายป๊ัมจารึก ต้น เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 100,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี  10 ต.เชียรเขา/

เนียน - บ้านนายทบ หมู่ท่ี 10 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 300  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  20   ครัวเรือน

43 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกถนนชล เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 200,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี  10 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

ประทาน MC1 -บ้านนายนนท์ หมู่ท่ี 10 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 200  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

44

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

     แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

44 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายช่ืน- เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 300,000 60,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี  10 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

เขตต าบลสวนหลวง หมู่ท่ี 10 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 600  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  20   ครัวเรือน

45 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายริมคลองหัว เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 300,000 300,000 300,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 11 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

เกาะ - สะพาสงวน หมู่ท่ี 11 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 1,800 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร  พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า 130   ครัวเรือน

46 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายขอบเหมืองส่ง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 100,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี  11 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

น้ าบ้านนายคล้าย พรหมดวง หมู่ท่ี 11 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 200 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  30   ครัวเรือน

47 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายศิริ- เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 300,000 300,000 300,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี  11 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

ด าแจ่ม - คลองหัวเกาะ  หมู่ท่ี 11 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 1,800  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  120   ครัวเรือน

48 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายขอบเหมืองส่ง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 80,000 80,000 80,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี  11 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

น้ าบ้านนายนิยม -หน านายก่ี หมู่ท่ี 11 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 1,700  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  90   ครัวเรือน

49 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนาย เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 80,000 80,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี  12  ต.เชียรเขา/ กองช่าง

วิโรจน์ -ขน านายประกอบ หมู่ท่ี 12 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 1,600  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร หินผ่านตะแกรง พร้อมฝังท่อระบายน้ า ไม่น้อยกว่า  30   ครัวเรือน

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

     แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

50 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 100,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 13  ต.เชียรเขา/ กองช่าง

ทางหลวงชนบท -บ้านนายน้อม หมู่ท่ี 13 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 200  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร หินผ่านตะแกรง ไม่น้อยกว่า 20   ครัวเรือน

51 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนาง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 100,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 13  ต.เชียรเขา/ กองช่าง

ชวนพิศ - บ้านนางสาคร หมู่ท่ี 13 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 200  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร หินผ่านตะแกรง ไม่น้อยกว่า 25   ครัวเรือน

52 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายจ ารัส- เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 800,000 800,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 13 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

คลองส่งน้ าชลประทาน สาย  MC2 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 1,600 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

หมู่ท่ี 13 ทางการเกษตร  พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า 80   ครัวเรือน

53 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 3 เมตร 225,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี  13 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

นายคล้อง - เหมืองส่งน้ าหมู่ท่ี 5 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 450  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

หมู่ท่ี 13 ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  80   ครัวเรือน

54 บุกเบิกถนนใหม่ท่ีจ าเป็นต้องใช้เพ่ือการ เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด บุกเบิกถนนใหม่ โดยด าเนินการขุดดิน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เส้นทางเพ่ิมข้ึน เกิดความสะดวกในการคมนาคมและ กองช่าง

เกษตรและการชลประทานภายในพ้ืนท่ี เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยกระดับเป็นรูปถนนและท าการลงหิน 1 สายต่อปี ขนส่งผลิตทางการเกษตร

ต าบลเชียรเขาท่ีหน่วยงานกองช่าง อบต. ทางการเกษตร ผ่านตะแกรง/ดินเหนียว พร้อมฝ่ังท่อ

ส ารวจ ระบายน้ า ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

46

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

     แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

55 ขับข่ีสัญจรปลอดภัยถนนในเชียรเขา เพ่ือแก้ปัญหาถนนช ารุด จัดซ้ือวัสดุหินคลุก/หินผ่านตะแกรง 490,000 ปัญหาถนนหลุมบ่อ เกิดความสะดวกในการคมนาคม

ไร้หลุม โดยท าการลงวัสดุและเกล่ียเรียบท่ีเป็น ลดลง และขนส่งผลิตทางการเกษตร

หลุมบ่อ

56 ปรับปรุงถนนสายบ้านปลายคลองถึง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ท าการเกรดเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิม ลงหินผ่านตะแกรง 353,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

คลองพรุขวาง 2 หมู่ท่ี 6 ต.เชียรเขา เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ปริมาณไม่น้อยกว่า 950 ลบ.ม. ท าผิวจราจร พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ทางการเกษตร กว้างโดยเฉล่ีย 3.00 ม.ยาว 2,200 ม. ร้อยละ 30 สะดวก รวดเร็ว

หรือมีพ้ืนท่ีปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า 6,600 ตร.ม. 

พร้อมเกรดเกล่ียและบดอัดผิวจราจรตลอดสาย 

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย

57 ปรับปรุงถนนสายบ้านนายต้องถึงเหมืองส่ง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ท าการเกรดเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิม ลงลูกรังปริมาณ 161,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

น้ าคลองเตยฝ่ังตะวันตก หมู่ท่ี 3 ต.เชียรเขา เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ไม่น้อยกว่า 550 ลบ.ม.ท าผิวจราจรกว้างโดย พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ทางการเกษตร เฉล่ีย 3.00 ม.ยาว 1,000 ม. หรือมีพ้ืนท่ี ร้อยละ 30 สะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. พร้อม

เกรดเกล่ียและบดอัดผิวจราจรตลอดสาย 

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน 1 ป้าย

58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายโรงเรียน เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 250 ม. 490,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

วัดโคกกะถินถึงสะพานคลองเตย หมู่ท่ี 3 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า . พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ต,เชียรเขา ทางการเกษตร 1,000 ตร.ม ร้อยละ 30 สะดวกรวดเร็ว

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

     แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

59 ปรับปรุงถนนสายบ้านนายไวถึงหัวเกาะ เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด โดยใช้หินผ่านตะแกรงปริมาณไม่น้อยกว่า 367,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

หมู่ท่ี 11 ต. เชียรเขา เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต 720.00 ลบ.ม. ท าการปรับปรุงผิวจราจรท่ี พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ทางการเกษตร เป็นหลุมบ่อ กว้างโดยเฉล่ีย 3.00 ม. ร้อยละ 30 สะดวก รวดเร็ว

ยาว 2,400 ม. เกล่ียเรียบตลอดสาย 

รายละเอียดตามผังบริเวร และปริมาณงานท่ี

อบต.เชียรเขาก าหนด พร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ

60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็กสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 250 ม. 490,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

บ้านนายลอยถึงหน านายทิน(สายคลองเรือ) เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

หมู่ท่ี 10ต,เชียรเขา ทางการเกษตร 1,000. ตร.ม. ร้อยละ 30 สะดวก รวดเร็ว

61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 490,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

สายทางบ้านบางหารถึงบ้านบางหว้า เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต 3.00 ม. หนา 0.15 เมตร ยาว 325 ม. พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

หมู่ท่ี 1 ต.เชียรเขา ทางการเกษตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 975 ตร.ม. ราย ร้อยละ 30 สะดวก รวดเร็ว

ละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานท่ี 

อบต.เชียรเขา ก าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

48

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

     แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 490,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

สายคลองใหม่สุรินทร์-บ้านนายล าไย ช่วงท่ี เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนาโดยเฉล่ีย พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

2 ต. เชียรเขา ทางการเกษตร 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 สะดวก รวดเร็ว

800 ตร.ม. และถมหินไหล่ทาง รายละ

เอียดตามแบบแปลนและปริมาณ งานท่ี 

อบต.เชียรเขาก าหนดพร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย

63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 1,500,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

สายบ้านเนินล่าง หมู่ท่ี 9 และหมู่ท่ี 10 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนาโดยเฉล่ีย พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ต. เชียรเขา ทางการเกษตร 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 สะดวก รวดเร็ว

800 ตร.ม. และถมหินไหล่ทาง รายละ

เอียดตามแบบแปลนและปริมาณ งานท่ี 

อบต.เชียรเขาก าหนดพร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

49

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

     แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 490,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

สายบ้านนายลอยถึงสะพานสงวน เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนาโดยเฉล่ีย พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

หมู่ท่ี 11 ต.เชียรเขา ทางการเกษตร 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 สะดวก รวดเร็ว

800 ตร.ม. และถมหินไหล่ทาง รายละ

เอียดตามแบบแปลนและปริมาณ งานท่ี 

อบต.เชียรเขาก าหนดพร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย

65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 490,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

สายบ้านนายสวิส-บ้านนายนุกูล หมู่ท่ี 2 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนาโดยเฉล่ีย พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ต. เชียรเขา ทางการเกษตร 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 สะดวก รวดเร็ว

800 ตร.ม. และถมหินไหล่ทาง รายละ

เอียดตามแบบแปลนและปริมาณ งานท่ี 

อบต.เชียรเขาก าหนดพร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

50

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

     แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 490,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

สายสามแยกบ้านนายประยูร-บ้านอ่าวยาว เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนาโดยเฉล่ีย พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ถึงเหมืองส่งน้ าชลประทาน หมู่ท่ี 6 ทางการเกษตร 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 สะดวก รวดเร็ว

ต. เชียรเขา 800 ตร.ม. และถมหินไหล่ทาง รายละ

(ช่วงท่ี3) เอียดตามแบบแปลนและปริมาณ งานท่ี 

อบต.เชียรเขาก าหนดพร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 497,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

หนองไม้แก่นถึงคลองบ่อทราย  เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต 4.00 ม. ยาว 250 ม. หนาโดยเฉล่ีย พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

(บ้านนายสังเวียน)  หมู่ท่ี 3  ต าบลเชียรเขา ทางการเกษตร 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 สะดวก รวดเร็ว

(ช่วงท่ี 1) 1,000 ตร.ม. และถมหินไหล่ทาง รายละ

เอียดตามแบบแปลนและปริมาณ งานท่ี 

อบต.เชียรเขาก าหนดพร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

51

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

     แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 497,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

สายบ้านนายจวนถึงบ้านนายจันทิพย์ เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต 4.00 ม. ยาว 250 ม. หนาโดยเฉล่ีย พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ถึงต้นเนียน หมู่ท่ี  4  ต าบลเชียรเขา ทางการเกษตร 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 สะดวก รวดเร็ว

1,000 ตร.ม. และถมหินไหล่ทาง รายละ

เอียดตามแบบแปลนและปริมาณ งานท่ี 

อบต.เชียรเขาก าหนดพร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 286,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

ถนนสายหน้าวัดป่าหวายถึง เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต 5.00 ม. ยาว 110 ม. หนาโดยเฉล่ีย พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

เขตอ าเภอปากพนัง หมู่ท่ี 7  ต าบลเชียรเขา ทางการเกษตร 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 สะดวก รวดเร็ว

550 ตร.ม. และถมหินไหล่ทาง รายละ

เอียดตามแบบแปลนและปริมาณ งานท่ี 

อบต.เชียรเขาก าหนดพร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

52

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

     แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 497,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

สายบ้านหน าหย่อมถึงบ้านดอนส าราญ  เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต 4.00 ม. ยาว 250 ม. หนาโดยเฉล่ีย พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

หมู่ท่ี 11 ต าบลเชียรเขา ทางการเกษตร 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 สะดวก รวดเร็ว

1,000 ตร.ม. และถมหินไหล่ทาง รายละ

เอียดตามแบบแปลนและปริมาณ งานท่ี 

อบต.เชียรเขาก าหนดพร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย

71 บุกเบิกถนนทางเข้าอาคารผลิตน้ าประปา เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด เกรดเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิม ลงวัสดุดินลูกรัง 352,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

ระบบประปาบ้านบ่อเงาะ  หมู่ท่ี  10 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ปริมาณไม่น้อยกว่า 680 ลบ.ม. วัสดุหินผ่าน พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ต าบลเชียรเขา ทางการเกษตร ตะแกรง จ านวน 140 ลบ.ม. ท าผิวจราจรกว้าง ร้อยละ 30 สะดวก รวดเร็ว

โดยเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทาง 145 เมตร 

พร้อมเกล่ียเรียบและวางท่อระบายน้ าขนาด 

Ø 1.00 X 1.00 ม.  จ านวน 12 ท่อน

รายละเอียดตามปริมาณงานท่ี อบต.เชียรเขา

ก าหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ  จ านวน  1  ป้าย

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

72 ซ่อมแซมไหล่ทางทรุดตัวถนนคอนกรีต เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ระยะทางท่ีทรุดตัว 940.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 464,000 464,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

เสริมเหล็กสายบ้านเชียรเขาถึงต้นเนียน  เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต 0.75 เมตรกว้างเฉล่ีย 1.00 เมตร ซ่อมแซม พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ถึงป๊ัมจารึก หมู่ท่ี  4  และหมู่ท่ี  10  ทางการเกษตร โดยท าการปักเข็มไม้กันดิน แล้วลงวัสดุดิน ร้อยละ 30 สะดวก รวดเร็ว

ต าบลเชียรเขา ลูกรังบริเวณท่ีไหล่ทางทรุดตัว โดยใช้เข็มไม้

กันดินขนาด Ø 5" ยาว 5.00 เมตร จ านวน

930 ท่อน ใช้วัสดุดินลูกรังจ านวน 700

ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานท่ี อบต.

.เชียรเขาก าหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชา

สัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย

73 ขับข่ีสัญจรปลอดภัยถนนสายบ้านเนินล่าง  เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ถมปรับปรุงบริเวณไหล่ทางถนนคอนกรีต 329,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

หมู่ท่ี  9  และหมู่ท่ี  13  ต าบลเชียรเขา เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต เสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ท่ี 9 และ พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ทางการเกษตร หมู่ท่ี 13 ต าบลเชียรเขาโดยลงวัสดุดินลูกรัง ร้อยละ 30 สะดวก รวดเร็ว

กว้างเฉล่ีย 1.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50เมตร 

ระยะทาง 800 เมตร (ยกเว้นบริเวณทาง

เข้าบ้าน)ใช้วัสดุดินลูกรัง จ านวน 1,050 

ลบ.ม. ปิดทับด้วยวัสดุหินคลุก กว้างเฉล่ีย

1.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ใช้วัสดุ

หินคลุก จ านวน  160  ลบ.ม.

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

74 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก 500,000 500,000 300,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี  1 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

บ้านบางหาร -บ้านบางหว้า เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 900 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

(ท่ีเหลือ) ทางการเกษตร ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

75 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก 5,000,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี  1 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

หลัง อบต.เชียรเขา เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,900 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

(ท่ีเหลือ) ทางการเกษตร ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

76 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนางพร้ิมถึง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 250,000 250,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี  1 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

นายช้ัน ทองแก้ว เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 500  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

77 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก 490,000 ประชาชนหมู่ท่ี  1 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

นายสังเวียน-หนองไม้แก่น(ช่วงท่ี 2) เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

78 ปรับปรุงถนนคอนกรีตสายริมเหมืองน้ า- เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนระยะทาง 500,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี  3 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

บ้านคลองเตยฝ่ังตะวันออก เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 500  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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79 ปรับปรุงถนนคลองบ่อทราย-เหมืองส่งน้ า เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 130,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี  4 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

สาย 5R MC1 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 430  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

80 ปรับปรุงถนนสายบ้านนายวิบูลย์ ฉิมทับ เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 130,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี  4 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

(ซอยประปา) เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 430  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

81 ก่อสร้างถนนสายทางหลวงชนบท-คลองส่ง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก 1,220,000 ประชาชนหมู่ท่ี  5 ต.เชียรเขา/

น้ าชลประทานสาย 7R MC 1 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 820 เมตร การคมนาคมสะดวก หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์ กองช่าง

ทางการเกษตร ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

82 ปรับปรุงถนนสายบ้านนายคล่อง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 235,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี  5 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

คลองส่งน้ าชลประทานสาย 7R MC 1 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 450  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก 1,200,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 6 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

ปลายคลอง - บ้านนายเซ้ียง บ้านปลาย เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 800 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

คลอง หมู่ท่ี 6 ทางการเกษตร ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

84 ปรับปรุงถนนจากชลประทาน - เขตอ่าวยาว เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 300,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 6 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

หมู่ท่ี 5 ต าบลตอนตรอ เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 570  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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85 ปรับปรุงถนนคอนกรีตรอยต่อถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 500,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 11 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

หน าหย่อม-ดอนส าราญ เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 2,000  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

86 ปรับปรุงซ่อมแซฒถนนคอนกรีตสานคอ เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 550,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 11 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

สะพานอ่าวตะเคียนถึงบ้านนายปอง เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 1,100  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

87 ปรับปรุงซ่อมแซฒถนนคอนกรีตสายบ้านนาย เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 800,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 11 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

นิยม - หัวเกาะ เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 1,600  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

88 ปรับปรุงถนนสายบ้านนายร่วง - คลอง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 300,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 6 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

พรุขวาง เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 1,000  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

89 ปรับปรุงถนนสายทางแยกชลประทาน เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 300,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 6 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

สะพาน D2RMC2 ก.ม. 0+525 ถึง เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 1,000  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางแยกบ้านนางปราณี ปานแก้ว หมู่ท่ี 2 ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

ต าบลดอนตรอ

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

90 ปรับปรุงถนนสายทางแยกบ้านนายแนบ - เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 130,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 8 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

สะพาน1 R MC2 ก.ม. 2+46 ถึง เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 250  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางแยกบ้านนางปราณี ปานแก้ว หมู่ท่ี 2 ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

ต าบลดอนตรอ

91 ปรับปรุงถนนสายริมคลองใหม่สุรินทร์ เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 100,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 8 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน-บ้านนายไม่- เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 200  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

บ้านนางฟอ  นาคแก้ว ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

92 ปรับปรุงถนนสายบ้านนายงวด - เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 500,000 500,000 300,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 11 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

คลองใหม่สุรินทร์ เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 2,440  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

จ านวน 4 จุด ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนิน เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก 1,200,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี  10 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

ล่าง บ้านนายเก้ียว - เขตต าบลสวนหลวง เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 900 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก 2,200,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี  10 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

หนองผักฉีด ป้ัมจารึกต้นเนียน - บ้าน เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

นายวีระกูล ยศหมึก ทางการเกษตร ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

95 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบเหมืองส่งน้ า เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 500,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 12 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

จากนานายสุชีพ ถึงหนองนายปอง เขต เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 1,000  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

หมู่ท่ี 7 ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

96 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบเหมืองส่งน้ า เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 600,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 12 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

จากบ้านนายถัด ถึง เขตหมู่ท่ี 7 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 1,200  เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

97 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสุพจน์ เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 300,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 2 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

ชูแก้วร่วง - บ้านนายณรงค์  นาคสุข เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 500 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก 1200000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี  9 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

นางเนียบ - บ้านนา เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 600 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนิน เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก 600,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี10 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

ล่าง จากบ้านนายไกรวิทย์ - สะพาน เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 300 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ชลประทาน MC 1 ทางการเกษตร ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

100 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายกมล เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 600,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี10 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

เนินล่าง - ถนนเหมืองชลประทาน เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 300 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

101 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ช่วงท่ี 1 ว้าง 4 เมตร หนา 0.15  เมตร 655,000 การคมนาคมสะดวก การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

เนินล่าง ถึงเขต ต.ดอนตรอ หมู่ท่ี 13 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว92 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ทางการเกษตร 368ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่ทาง สะดวกและรวดเร็ว

ตามสภาพพ้ืนท่ี

ช่วงท่ี 2 กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว

168 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 672

 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 672 ตา

รางเมตรและลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี

102 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายทบ เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก 490,000 การคมนาคมสะดวก การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

ถึงสวนปาล์มเจ๊รมณ์สายคลองเรือ เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ทางการเกษตร ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร สะดวกและรวดเร็ว

103 ปรับปรุงถนนคอนกรีตสายบ้านเนินล่าง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 300,000 การคมนาคมสะดวก การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

หมู่ท่ี 9,13 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 1.5 ก.ม.  โดยใช้วัสดุหินฝุ่น เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ทางการเกษตร สะดวกและรวดเร็ว

104 ก่อสร้างถนน คสล. สายทางหลวงชนบทถึง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก 4,400,000 การคมนาคมสะดวก การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

ถึงต้นเนียนบ้านายถาวร เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,200 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ทางการเกษตร ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร สะดวกและรวดเร็ว

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
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งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

105 ปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบทถึงหมู่ท่ี 5 เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 250,000 การคมนาคมสะดวก การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

ต.ดอนตรอ เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 500 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย สะดวกและรวดเร็ว

106 ก่อสร้างถนน คสล. สายทางหลวงชนบทถึง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก 400,000 การคมนาคมสะดวก การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

บ้านนายน้อมแก้ว ม.5 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ทางการเกษตร ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร สะดวกและรวดเร็ว

107 ก่อสร้างถนน คสล. สายทางหลวงชนบทถึง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก 900,000 การคมนาคมสะดวก การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

นายคล้อง ม.5 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 450 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ทางการเกษตร ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร สะดวกและรวดเร็ว

108 ก่อสร้างถนน คสล. สายทางหลวงชนบทถึง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก 300,000 การคมนาคมสะดวก การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

บ้านนางมณฑา สายควรเกย หมู่ท่ี 5 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 150 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ทางการเกษตร ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร สะดวกและรวดเร็ว

109 ก่อสร้างถนน คสล. สายทางหลวงชนบทถึง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก 250,000 การคมนาคมสะดวก การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

ถนนชลประทาน เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 500 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ทางการเกษตร ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร สะดวกและรวดเร็ว

110 ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองส่งน้ าชลประทาน เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก 500,000 การคมนาคมสะดวก การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

สาย 7R MC1 57ถึงบ้านนายจ ารัส ถึง เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 250 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

คลองส่งน้ าชลประทานสาย MC2 ทางการเกษตร ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร สะดวกและรวดเร็ว

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

     แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

111 ปรับปรุงถนน สายคลองส่งน้ าชลประทาน เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 650,000 การคมนาคมสะดวก การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

สาย 7R MC1 57ถึงบ้านนายจ ารัส ถึง เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 1,300 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

คลองส่งน้ าชลประทานสาย MC2 ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย สะดวกและรวดเร็ว

112 ปรับปรุงถนนสายทางบ้านนายคล่องถึง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 235,000 การคมนาคมสะดวก การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

คลองส่งน้ าชลประทานสาย7R MC1 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 570 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย สะดวกและรวดเร็ว

113 ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนโคกกะถิน เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก 490,000 การคมนาคมสะดวก การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

ถึงสะพานคลองเตย เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 250 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ทางการเกษตร ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร สะดวกและรวดเร็ว

114 ก่อสร้างถนนคสล.สายหนองไม้แก่น ถึง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก 490,000 การคมนาคมสะดวก การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

คลองบ่อทราย เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 250 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ทางการเกษตร ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร สะดวกและรวดเร็ว

115 ปรับปรุงถนนสายสาะพานท่มแฉ้ ถึง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 490,000 การคมนาคมสะดวก การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 250 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย สะดวกและรวดเร็ว

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

     แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

116 ปรับปรุงถนนสายเหมืองน้ าถึงบ้านคลอง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 250,000 การคมนาคมสะดวก การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

แดนฝ่ังตะวันออก เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 500 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย สะดวกและรวดเร็ว

117 ปรับปรุงถนนสายสะพานคลองเตยถึงคลอง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 600,000 การคมนาคมสะดวก การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

คลองชลประทาน สาย 5R MC1 เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 1,150 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย สะดวกและรวดเร็ว

118 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 400 ม. 800000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี 11 ต.เชียรเขาและ กองช่าง

สายบ้านนายลอย- คอสะพานสงวน เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 ม. พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

หมู่ท่ี 11 ทางการเกษตร ร้อยละ30 ไม่น้อยกว่า 90 ครัวเรือน

119 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 492,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

ทางหลวงชนบทบ้านนางอารีย์ เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนาโดยเฉล่ีย พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ทางการเกษตร 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ร้อยละ30 สะดวกและรวดเร็ว

800 ตร.ม. และถมหินไหล่ทาง รายละ

เอียดตามแบบแปลนและปริมาณ งานท่ี 

อบต.เชียรเขาก าหนดพร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

63

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

     แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

120 ซ่อมแซมไหล่ทางทรุดตัวถนนคอนกรีต เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ระยะทางท่ีทรุดตัว 940.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 464,000 464,000 464,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

เสริมเหล็กสายโรงเรียนวัดโคกกะถินถึงบ้าน เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต 0.75 เมตร กว้างเฉล่ีย 1.00 เมตร ซ่อมแซม พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

บ้านหนองหม้อ หมู่ท่ี 2,3,10 ทางการเกษตร โดยท าการปักเข็มไม้กันดิน แล้วลงวัสดุดินลูกรัง ร้อยละ 30 สะดวก รวดเร็ว

ต าบลเชียรเขา บริเวณท่ีไหล่ทางทรุดตัว โดยใช้เข็มไม้กันดิน 

ขนาด Ø 5" ยาว 5.00 เมตร จ านวนื 930 ท่อน   

ใช้วัสดุดินลูกรัง จ านวน 700 ลบ.ม. 

รายละเอียดตามปริมาณงานท่ี อบต.เชียรเขา

ก าหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ  จ านวน  1  ป้าย

121 ปรับปรุงถนนสายบ้านนายสไว ศรีมีชัย เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 900,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

ถึง ถนนสายวัดจันทร์ เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 1,800 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ร้อยละ 30 สะดวก รวดเร็ว

122 ซ่อมแซมถนนคสล.สายทางหลวงชนบท เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ท าการซ่อมแซมโดยท าการร้ือถอนถนนคอนกรีต 500,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

ถึงบ้านคลองบ่อทราย หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 5 เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต ท่ีแตกร้าว แล้วท าการเทคอนกรีตท าผิวจราจร พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ทางการเกษตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตรหรือมีพ้ืน ร้อยละ 30 สะดวก รวดเร็ว

ท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบและปริมาณท่ีอบตเชียรเขาก าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

64

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

     แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

123 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางหลวง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 265,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

ชนบท -คลองพรุขวาง-คลองชลประทาน เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 950 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

MC 2 ม.6 ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ร้อยละ 30 สะดวก รวดเร็ว

124 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลอง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 300,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

ชลประทาน-อ่าวยาว ม.5 ต.ดอนตรอ เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 1,000 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

(บ้านนางสมจิตร-บ้านนายเสวียน) ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ร้อยละ 30 สะดวก รวดเร็ว

125 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายถัด เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร 300,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

ชูใหม่ - บ้านนายสุธรรมถึงแยกถนนบ้าน เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต ยาว 1,000 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก/ พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

นายฟ้ืน ศรีเพชร ทางการเกษตร  หินผ่านตะแกรง พร้อมปรับเกล่ีย ร้อยละ 30 สะดวก รวดเร็ว

127 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,000 ม. 2,500,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

นายไว-หัวเกาะ เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 ม. พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ทางการเกษตร ร้อยละ 30 สะดวก รวดเร็ว

128 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,000 ม. 2,500,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

หนองไม้แก่น - ดอนจิก เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 ม. พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ทางการเกษตร ร้อยละ 30 สะดวก รวดเร็ว

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

65

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

     แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปา เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ท่อ PVC Ø 2 น้ิว ระยะทางยาว 1,000 ม 240,000 ครัวเรือนท่ีใช้น้ า ประชาชนหมู่ท่ี 2 มีน้ าประ กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ 2 มีน้ าประปาใช้อย่างท่ัวถึง ประปาเพ่ิมข้ึน ปาเพ่ืออุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 30

2 ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปา เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ท่อ PVC Ø 2 น้ิว ระยะทางยาว 1,000 ม 240,000 ครัวเรือนท่ีใช้น้ า ประชาชนหมู่ท่ี 3 มีน้ าประ กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ 3 มีน้ าประปาใช้อย่างท่ัวถึง ประปาเพ่ิมข้ึน ปาเพ่ืออุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 30

3 ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปา เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ท่อ PVC Ø 2 น้ิว ระยะทางยาว 1,000 ม 240,000 ครัวเรือนท่ีใช้น้ า ประชาชนหมู่ท่ี 4 มีน้ าประ กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ 4 มีน้ าประปาใช้อย่างท่ัวถึง ประปาเพ่ิมข้ึน ปาเพ่ืออุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 30

4 ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปา เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ท่อ PVC Ø 2 น้ิว ระยะทางยาว 1,000 ม 240,000 ครัวเรือนท่ีใช้น้ า ประชาชนหมู่ท่ี 5 มีน้ าประ กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ 5 มีน้ าประปาใช้อย่างท่ัวถึง ประปาเพ่ิมข้ึน ปาเพ่ืออุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 30

5 ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปา เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ท่อ PVC Ø 2 น้ิว ระยะทางยาว 1,000 ม 240,000 ครัวเรือนท่ีใช้น้ า ประชาชนหมู่ท่ี 6 มีน้ าประ กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ 6 มีน้ าประปาใช้อย่างท่ัวถึง ประปาเพ่ิมข้ึน ปาเพ่ืออุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 30

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

66

      แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการเกษตร และท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปา เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ท่อ PVC Ø 2 น้ิว ระยะทางยาว 1,000 ม 240,000 ครัวเรือนท่ีใช้น้ า ประชาชนหมู่ท่ี 7 มีน้ าประ กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ 7 มีน้ าประปาใช้อย่างท่ัวถึง ประปาเพ่ิมข้ึน ปาเพ่ืออุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 30

7 ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปา เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ท่อ PVC Ø 2 น้ิว ระยะทางยาว 1,000 ม 240,000 ครัวเรือนท่ีใช้น้ า ประชาชนหมู่ท่ี 3 มีน้ าประ กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ 9 มีน้ าประปาใช้อย่างท่ัวถึง ประปาเพ่ิมข้ึน ปาเพ่ืออุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 30

8 ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปา เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ท่อ PVC Ø 2 น้ิว ระยะทางยาว 1,000 ม 240,000 ครัวเรือนท่ีใช้น้ า ประชาชนหมู่ท่ี 12 มีน้ าประ กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ 12 มีน้ าประปาใช้อย่างท่ัวถึง ประปาเพ่ิมข้ึน ปาเพ่ืออุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 30

9 ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปา เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ท่อ PVC Ø 2 น้ิว ระยะทางยาว 1,000 ม 240,000 ครัวเรือนท่ีใช้น้ า ประชาชนหมู่ท่ี 13 มีน้ าประ กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ 13 มีน้ าประปาใช้อย่างท่ัวถึง ประปาเพ่ิมข้ึน ปาเพ่ืออุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 30

10 ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปา เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ท่อ PVC Ø 2 น้ิว ระยะทางยาว 2,000 ม 480,000 ครัวเรือนท่ีใช้น้ า ประชาชนหมู่ท่ี 5 มีน้ าประ กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ 5 มีน้ าประปาใช้อย่างท่ัวถึง ประปาเพ่ิมข้ึน ปาเพ่ืออุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 30

11 ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปา เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ท่อ PVC Ø 2 น้ิว ระยะทางยาว 2,000 ม 480,000 ครัวเรือนท่ีใช้น้ า ประชาชนหมู่ท่ี 10 มีน้ าประ กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ 10 มีน้ าประปาใช้อย่างท่ัวถึง ประปาเพ่ิมข้ึน ปาเพ่ืออุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 30

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

67

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

      แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

แผนงานการพานิชย์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 ฝ่ังท่อระบายน้ า พ้ืนท่ีถนนและสายเหมืองน้ า เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือการเกษตร ฝ่ังท่อระบายน้ าขนาดขนาด 100*100 บริเวณ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระบบการระบายน้ า ประชาชนต าบลเชียรเขาได้รับ กองช่าง

 ม. 1-13 และการระบายน้ า/ป้องกันน้ า คลองเตย ,บ้านนายเล็ก หรือ พ้ืนท่ีอ่ืน ดีขึน/เพ่ิมข้ึน ประโยชน์

ท่วม ตามท่ี อบต.เชียรเขาส ารวจ

13 ซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 3,5,67,8,9, เพ่ือซ่อมบ ารุงระบบประปาให้ ซ่อมระบบประปาหมู่บ้านท่ีเสียหายจากการใช้ 250,000 250,000 250,000 350,000 350,000 จ านวนระบบประปา ระบบประปาใช้การได้ดีปกติ กองช่าง

11และ13 สามารถใช้งานได้ตามปกติ งาน เช่น การเปล่ียนระบบคสบคุม แนวท่อ ท่ีได้การซ่อมบ ารุง ประชาชนมีน้ าใช้

ระบบไฟฟ้า หรือเป่าล้างบ่อบาดาล

14 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมร้ัว เพ่ือก้ันบริเวณรอบท่ีท าการ ด าเนินก่อสร้างร้ัวคอนกรีตข้าง/หลังท่ีท าการ 500,000 400,000 ความปลอยภัยของ เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สิน กองช่าง

ลวดหนามรอบท่ีท าการ อบต. หมู่ท่ี 13 อบต.เพ่ือความปลอดภัย อบต. ขนาดกว้าง 0.20ม. ทรัพย์สินย์ทางราช ของราชการ

ในทรัพย์สินราชการ ระยะทางประมาณ 800 เมตร การเพ่ิมข้ึน

15 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสภาฯและท่ี เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารท่ีท าการ 200,000 ความปลอดภัย ท่ีท าการและห้องประชุมได้รับ กองช่าง

ท าการ อบตเชียรเขา หมู่ท่ี 13 ท่ีท าการและ ห้องประชุมสภา ห้องน้ า,ประตู,พาติช่ันก้ันห้องและบริเวณฝ้า เพ่ิมข้ึน การปรับปรุงซ่อมแซม ส.ปลัด

อบต. เพดานห้องประชุมสภาและอ่ืนๆท่ีเสียหาย

16 โครงการปรับปรุงท่อเมนต์จ่ายน้ าประปา เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ืออุปโภค ขุดร้ือท่อเมนต์จ่ายน้ าเดิมพร้อมวางท่อเมนต์จ่าย 414,000 414,000 414,000 มีน้ าสะอาดด่ืม/ใช้ ประชาชนหมู่ท่ี 9 และหมู่บ้านใกล้ กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บริโภคเพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือ น้ าใหม่ท่อ PVC ช้ัน8.5 ขนาด 3 น้ิวระยะทาง เพ่ิมข้ึน/ครัวเรือน เคียงมีน้ าสะอาดใช้

การเกษตร รวมไม่น้อยกว่า 576 ม. รายละเอียดตามผัง ร้อยละ 30

บริเวณและปริมาณงานท่ีอบต. เชียรเขาก าหนด 

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

68

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                           

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปา เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ท่อ PVC Ø 2 น้ิว ระยะทางยาว 2,000 ม 480,000 ครัวเรือนท่ีใช้น้ า ประชาชนหมู่ท่ี 8 มีน้ าประ กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ 8 มีน้ าประปาใช้อย่างท่ัวถึง ประปาเพ่ิมข้ึน ปาเพ่ืออุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 30

18 ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปา เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ท่อ PVC Ø 2 น้ิว ระยะทางยาว 2,000 ม 480,000 ครัวเรือนท่ีใช้น้ า ประชาชนหมู่ท่ี 11 มีน้ าประ กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ 11 มีน้ าประปาใช้อย่างท่ัวถึง ประปาเพ่ิมข้ึน ปาเพ่ืออุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 30

19 ขยายแนวท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-13 ขยายแนวท่อ PVC ขนาด W 4 น้ิว และ 300,000 300,000 200,000 มีน้ าสะอาดด่ืม/ใช้ ประชาชนหมู่ท่ี 1-13 กองช่าง

ท่อ PVC ขนาด W 4 น้ิว ตามท่ีส ารวจไว้ เพ่ิมขึน/ครัวเรือน มีน้ าด่ืมสะอาดทุกครัวเรือน

หรืออุดหนุนการประปาภูมิภาค ม.1,2

20 ก่อสร้างโรงผลิตน้ าด่ืมสะอาดส าหรับชุมชน เพ่ือผลิตน้ าด่ืมสะอาด ก่อสร้างโรงผลิตน้ าด่ืมสะอาดเพ่ือประชาชน 810,000 810,000 มีน้ าสะอาดด่ืม/ใช้ ประชาชนหมู่ท่ี 1-13 กองช่าง

ส าหรับบริโภค หน้าท่ีท าการ อบต. ขนาด 2*3 เมตร พร้อม เพ่ิมขึน/ครัวเรือน มีน้ าด่ืมสะอาดทุกครัวเรือน

ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ า และตู้หยอดเหรียญ หมู่ท่ี

2,6,7,8,9,11 และ13 (หน้าท่ีท าการ อบต.)

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

69

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

      แผนงานการพาณิชย์



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ติดต้ัง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง เพ่ือให้แสงสว่างในพ้ืนท่ีต าบล ติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะ ตามจ านวนท่ี 250,000 200,000 จ านวนครัวเรือน เกิดความปลอดภัยขณะสัญจร กองช่าง

หมู่ท่ี 1-13 ม.1-13 ส ารวจหมู่ท่ี 1-13 ซ่อมแซมโคมไฟฟ้า ความสว่างเพ่ิมข้ึน เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและ

สาธารณะ ตามจ านวนทีเสียหาย เกิดความปลอดภัย ทรัพย์ฯ/มีแสงสว่างท่ัวพ้ืนทีต าบล

2 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแก่ 3.1 บ้านโสธร,นายไขแสงหมู่ท่ี 4 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน กองช่าง

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลท่ี 3.2 บ้านนายไสว  บ้านนายมโนช  และ ไม่มีไฟฟ้าใช้ลดลง เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ส านักงาน

ตกค้าง ร.ร.บ้านหนองไม้แก่น หมู่ท่ี 2 และทรัพย์สิน ปลัด

3.3 บ้านนายจันทิพย์  ทองขาว ม. 4,

 บริเวณบ้านนายอ่วม-นายพิชิต ม. 5 800 ม. 

3.5 บริเวณ ม. 6 จ านวน 2จุด 400 ม. 

3.6 บริเวณ ม. 9  จ านวน 9 ครัวเรือน

3.7 หลังสภา อบต.-ส่ีแยกชลประทาน 800 ม. 

และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีไมมีไฟฟ้าสาธารณะใช้ ม.1-13

3  ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า เพ่ือเพ่ิมก าลังไฟฟ้า ติดต้ังไฟฟ้า 3 เฟส/หม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ก าลังไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน อาการไฟฟ้ากระชากหรือไฟฟ้า กองช่าง

ท่ีไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าก าลังไม่พอ หมู่ท่ี 1-13 ตกหมดไป

4 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.4 และ ม.5 เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านนายบัณทิต  บุญชูวงศ์ ม.4 300,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน กองช่าง

แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลท่ี และสายอ่าวยาว ม.5 ไม่มีไฟฟ้าใช้ลดลง เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ส านักงาน

ตกค้าง และทรัพย์สิน ปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

70

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการเกษตร และท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

      แผนงานการเคหะและชุมชน

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 13 เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สาย อบต.เชียรเขา - ถนนสายชนบท 300,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน กองช่าง

แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลท่ี บ้านนายสมบุญ จ านวน 4 ครัวเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้ลดลง เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ส านักงาน

ตกค้าง และทรัพย์สิน ปลัด

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสระโพธ์ิ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีข้ึน บริเวณรอบสระโพธ์ิ หมู่ท่ี 6 50,000 ใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี ภูมิทัศน์สวยงามช้ึน สามารถใช้ กองช่าง

ได้เพ่ิมช้ึน ประโยชน์พ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ส านักงาน

ร้อยละ 20 ปลัด

7 ขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 1,500,000 มีไฟฟ้าใช้ในระบบ มีไฟฟ้าใช้เพ่ือผลิตน้ าประปา กองช่าง

หมู่ท่ี 10 ใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน ประปาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

71

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

      แผนงานการเคหะและชุมชน

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ขุดลอกเหมืองส่งน้ า หมู่ท่ี 1-13 เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือการเกษตร 1) ขุดลอกเหมืองส่งน้ าสายเหมืองน้ าบางหาร - 320,000 การขาดแคลนน้ า ประชาชนพ้ืนท่ีต าบล กองช่าง

เพ่ือการระบายน้ าและป้องกัน ดอนจิก  ม. 1 เดิมกว้าง 4.00 ม. ลึก 1.50 ม. ภาคเกษตรลดลง เชียรเขาได้รับประโยชน์

น้ าท่วมช่วงฤดูน้ าหลาก ยาว 2,000 ม.พร้อมวางท่อระบายน้ า มีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตร

2) ขุดลอกเหมืองส่งน้ าสายเหมืองน้ าบางหว้า - 85,000 น้ าท่วมลดลง

บ้านนายสวิส ม. 1 กว้าง 4.00 ม. ลึก 1.50 ม.

ยาว 1,000 ม.

3) ขุดลอกเหมืองส่งน้ าสายบ้านนายวีระกูล - 700,000

เหมืองน้ า 4R  ม. 2 กว้าง 400 ม. ยาว 800 ม.

4) ขุดลอกเหมืองส่งน้ าสายบ้านนายนุกูล - 17,000

บ้านนายอัมพร  ม. 2 เดิมกว้าง 4 ม.ลึก 

1.5ม ท้องกว้าง 0.5 ม. ขุดลอกใหม่ขนาดกว้าง

4 ม.ลึก 2.5 ม.ท้องกว้าง 1 ม.

ระยะทาง 2,000 ม.

5)  ขุดเหมืองส่งน้ าสายบ้านายซ้วน -บ้านนาย  179,000

ถาวร ม. 2 กว้าง 5 ม. ระยะทาง 2,100   ม.

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การบริหารจัดการเกษตร และ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ขุดลอกเหมืองส่งน้ า หมู่ท่ี 1-13 (ต่อ) เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือการเกษตร 6) ปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองน้ าสาย 4R MC 1 220,000 การขาดแคลนน้ า ประชาชนพ้ืนท่ีต าบล กองช่าง

เพ่ือการระบายน้ าและป้องกัน ม. 3.  ระยะทาง  2,500  ม. ภาคเกษตรลดลง เชียรเขาได้รับประโยชน์

น้ าท่วมช่วงฤดูน้ าหลาก 7) ขุดลอกเหมืองส่งน้ าสายคลองโพธ์ิ-หนองไม้ 260,000 มีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตร

แก่น ม.3 เดิมกว้าง 3 ม.ท้อง 1 ม. ลึก1.5 ม. น้ าท่วมลดลง

ระยะทาง 3,000 ม. ขุดลอกใหม่กว้าง 5 ม.

ท้องกว้าง 1.5 ม. ลึก 2.5.ม.  

ระยะทาง 3,000 ม. พร้อมท าประตูระบายน้ า

8) ขุดคลองเหมืองน้ าสายบ้านนายเป้ียน บัวทอง 220,000

ถึงบ้านางฟอง ประคองเก้ือ หมู่ท่ี 3 กว้าง 4 ม. 

ระยะทาง 2,500   ม.

9) ขุดลอกเหมืองส่งน้ าสายบ้านเชียรเขา -ท่ีท า 190,000

การก านัน ฝัง่ท่อขนาด 80x100 20 ท่อน

10) ขุดลอกเหมืองน้ าสายบ้านปลายคลอง 170,000

หมู่ท่ี 6 เดิมกว้าง 6 ม.ลึก 2.5ม.ท้องกว้าง 

1.5ม. ขุดลอกใหม่ขนาดกว้าง 6 ม.ลึก 3 ม.

ท้องกว้าง 2 ม.ระยะทาง 2,000 ม.

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ขุดลอกเหมืองส่งน้ า หมู่ท่ี 1-13 (ต่อ) เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือการเกษตร 11) ขุดลอกเหมืองน้ าสายพรุขวาง 2-อ่าวยาว 170,000 การขาดแคลนน้ า ประชาชนพ้ืนท่ีต าบล กองช่าง

เพ่ือการระบายน้ าและป้องกัน หมู่ท่ี 6 เดิมกว้าง 6 ม.ลึก 2.5ม.ท้องกว้าง ภาคเกษตรลดลง เชียรเขาได้รับประโยชน์

น้ าท่วมช่วงฤดูน้ าหลาก 1.5 ม. ขุดลอกใหม่ขนาดกว้าง 6 ม.ลึก 3 ม. มีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตร

ท้องกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 2,000 ม. น้ าท่วมลดลง

12) ขุดลอกเหมืองน้ าสายพรุขวาง 2  - 170000

พรุขวาง 1 ม. 6  เดิมกว้าง 6 ม.ลึก 2.5 ม.ท้อง

กว้าง 1.5 ม.ขุดลอกใหม่ขนาดกว้าง 6 ม.

ลึก 3 ม.ท้องกว้าง 2 ม.ระยะทาง 2,000 ม.

13) ขุดลอกเหมืองน้ าสายนายประยูร-อ่าวยาว 

หมู่ท่ี 6 เดิมกว้าง 6 ม.ลึก 2.5ม.ท้องกว้าง 

1.5 ม. ขุดลอกใหม่ขนาดกว้าง 6 ม.ลึก 3 ม.

ท้องกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 400 ม.

14) ขุดเหมืองส่งน้ าสายคลองดอนส าราญ - 39,000

บ้านนายล าใย กว้าง 3 ม. ลึก 1 ม.ยาว450 ม.

15) ขุดลอกคลองส่งน้ า สายบ้านนายคร้ืน 43,,000

คล้ายดวง-บ้านนายเป่ียม พรหมดวง  ม. 7 

ระยะทาง 500  เมตร 

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ขุดลอกเหมืองส่งน้ า หมู่ท่ี 1-13 (ต่อ) เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือการเกษตร 16) ขุดลอกคลองส่งน้ า สายหลังวัดป่าหวาย- 110,000 การขาดแคลนน้ า ประชาชนพ้ืนท่ีต าบล กองช่าง

เพ่ือการระบายน้ าและป้องกัน บ้านนางหน่าย  ม.7,12 เดิมกว้าง 3 ม. ภาคเกษตรลดลง เชียรเขาได้รับประโยชน์

น้ าท่วมช่วงฤดูน้ าหลาก ลึก 1.5 ม.ท้องกว้าง 1 ม.ขุดลอกใหม่กว้าง 3 ม. มีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตร

ลึก 2 ม.ท้องกว้าง 1.5 ม.ระยะทาง 1,200 ม. น้ าท่วมลดลง

17) ขุดลอกเหมืองส่งน้ าสายเหมืองนายสุธรรม- 170000

คลองแดนหน าหย่อมม.7 กว้าง 5.00 ม.

 ลึก 2.00 ม. ระยะทาง 2,000 ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ า

18) ขุดลอกเหมืองส่งน้ าสายบ้านนายคล้าย  170,000

พรหมดวง ม. 7 ระยะทาง 2,000 ม.

19) ขุดลอกเหมืองส่งน้ าสายหน้าวัดป่าหวาย - 179,000

เขต อ.ปากพนัง ม. 7 ระยะทาง 2,100 ม.

20) ขุดลอกเหมืองน้ าสายบ้านนายล าใย ระวัง- 160,000

คลองใหม่สุรินทร์ ม. 7 กว้าง 6 ม.ลึก 2.5 ม.

ยาว 1,800 ม.

21)  ขุดลอกเหมืองน้ าสายบ้านนายลาภ-คลอง 130,000

แดน ม. 8 ขุดลอกกว้าง4 ม.ลึก 2.5 ม.

ยาว 1,500 ม.

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

75

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ขุดลอกเหมืองส่งน้ า หมู่ท่ี 1-13 (ต่อ) เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือการเกษตร 22) ขุดลอกเหมืองส่งน้ าสายแยกชลประทาน D 230,000 การขาดแคลนน้ า ประชาชนพ้ืนท่ีต าบล กองช่าง

เพ่ือการระบายน้ าและป้องกัน 2R MC2 กม.0+525-ถนนสายวัดจันทร์ และ ภาคเกษตรลดลง เชียรเขาได้รับประโยชน์

น้ าท่วมช่วงฤดูน้ าหลาก แยกบ้านนายลาภ น่ิมแก้ว ระยะ 2,700 ม. มีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตร

พร้อมปรับแต่งขอบเหมืองน้ ายกเป็นรูปถนน น้ าท่วมลดลง

23) ขุดลอกเหมืองน้ าสายบ้านนายราม - ชล 160,000

ประทาน ต. ดอนตรอ ม. 8 เดิมกว้าง 4 ม.ลึก 

1.5ม ท้องกว้าง 0.5 ม. ขุดลอกใหม่ขนาดกว้าง

4 ม.ลึก 2.5 ม.ท้องกว้าง 1 ม.ยาว 1,800 ม.

24) ขุดลอกเหมืองส่งน้ าสายเนินล่าง ม. 10 เดิม 170,000

กว้าง  4.00 ม. ลึก 1.50 ม.ระยะทาง 2,000 ม.

ระยะทาง 2,000 ม.พร้อมวางท่อระบายน้ า

ขนาด80x100 ม.จ านวน 8 จุดๆละ 8ท่อน

25) ขุดลอกเหมืองน้ าสายบ้านนายเล็ก หน านาย 85,000

คม ม. 10 ขุดลอกกว้าง4 ม.ลึก 2.5 ม.

ยาว 1,000 ม.

26) ขุดลอกเหมืองน้ าสายบ้านนายวุฒิหนองผัก 77,000

ฉีด  ม. 10 ขุดลอกกว้าง4 ม.ลึก 2.5 ม..

ยาว 900 ม

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

76

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ขุดลอกเหมืองส่งน้ า หมู่ท่ี 1-13 (ต่อ) เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือการเกษตร 27) ขุดลอกเหมืองน้ าสายนานางแพร้ว-นาครู 70,000 การขาดแคลนน้ า ประชาชนพ้ืนท่ีต าบล กองช่าง

เพ่ือการระบายน้ าและป้องกัน โสภณ ม.10 ขุดกว้าง4 ม.ลึก 2.5 ม.ยาว 800ม. ภาคเกษตรลดลง เชียรเขาได้รับประโยชน์

น้ าท่วมช่วงฤดูน้ าหลาก 28) ขุดลอกเหมืองน้ าสายนานายทก-นานายท่ิน 35,000 มีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตร

ม. 10 ขุดกว้าง4 ม.ลึก 2.5 ม.ยาว 400ม. น้ าท่วมลดลง

29) ขุดลอกเหมืองน้ าสายบ้านนายมาย-คอ 85,000

สะพานหนองไม้แก่น ม. 10 ขุดลอกกว้าง4 ม.

ลึก 2.5 ม.ยาว 1,000 ม.

30) ขุดลอกเหมืองส่งน้ าสายหนองผักฉีด - 190,000

หมู่ท่ี 10 เดิมกว้าง 3 เมตร ลึก 1.50 เมตร 

ระยะทาง 2,200 ม.ขุดลอกใหม่กว้าง 4.00 ม. 

ลึก 2.00 ม.ระยะทาง 2,200 ม.พร้อมวางท่อ

ระบายน้ าขนาด80x100 ม.จ านวน 2 จุด

จุดละ 8ท่อน

31) ขุดลอกเหมืองส่งน้ าสายเขต ต. สวนหลวง - 60,000

บ้านนายสหชัยชนะ หมู่ท่ี 10 เดิมกว้าง3 เมตร 

ลึก 1.50 เมตร ระยะทาง 700 ม.ขุดลอกใหม่

กว้าง 4.00 ม.ลึก 2.00 ม.ระยะทาง 700 ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาด 80x100 ม.

10  ท่อน

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

77

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ขุดลอกเหมืองส่งน้ า หมู่ท่ี 1-13 (ต่อ) เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือการเกษตร 32) ขุดลอกเหมืองน้ าสายหน านายก๋อง -บ้านนาย 35,000 การขาดแคลนน้ า ประชาชนพ้ืนท่ีต าบล กองช่าง

เพ่ือการระบายน้ าและป้องกัน มาย  ม. 10 ขุดกว้าง4 ม.ลึก 2.5 ม.ยาว 500ม. ภาคเกษตรลดลง เชียรเขาได้รับประโยชน์

น้ าท่วมช่วงฤดูน้ าหลาก 33). ขุดลอกเหมืองน้ าสายบ้านนายนิยม - หน า 140,000 มีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตร

นายก่ี-บ้านดอนเลียบ เดิมกว้าง 6 ม.ลึก 2.5 ม. น้ าท่วมลดลง

ท้องกว้าง 1.5 ม.ขุดลอกใหม่ขนาดกว้าง 6 ม.

ลึก 3 ม.ท้องกว้าง 2 ม.ระยะทาง 2,200 ม.

34) ขุดลอกเหมืองส่งน้ าสายบ้านนายงวด- คลอง 180,000

ใหม่สุรินทร์ ม. 11  ระยะทาง 2,100 เมตร 

35) ขุดลอกเหมืองส่งน้ าสายบ้านนายศิริ- 160,000

หัวเกาะ ม. 11  ระยะทาง 1,800 เมตร 

36)  ขุดลอกเหมืองน้ าสายบ้านนายไว-บ้าน 180,000

นายอ่ า  ม.11 ระยะทาง  2,100  ม.

37)  ขุดลอกเหมืองน้ าสายบ้านนายนิยม - หน า

นายก่ี-บ้านดอนเลียบ เดิมกว้าง 6 ม.ลึก 2.5 ม.

ท้องกว้าง 1.5 ม.ขุดลอกใหม่ขนาดกว้าง 6 ม.

ลึก 3 ม.ท้องกว้าง 2 ม.ระยะทาง 2,200 ม.

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

78

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ขุดลอกเหมืองส่งน้ า หมู่ท่ี 1-13 (ต่อ) เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือการเกษตร 38) ขุดลอกเหมืองน้ าสายบ้านนายไว-บ้านนาย 230,000 การขาดแคลนน้ า ประชาชนพ้ืนท่ีต าบล กองช่าง

เพ่ือการระบายน้ าและป้องกัน  เจษฎาภรณ์ ม.11 ระยะทาง  2,700  ม. ภาคเกษตรลดลง เชียรเขาได้รับประโยชน์

น้ าท่วมช่วงฤดูน้ าหลาก 39) ขุดลอกเหมืองน้ าสายคลองแดน- หน า 200,000 มีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตร

นายประกอบ ม. 12  เดิมกว้าง 4 ม.ลึก 1.5ม. น้ าท่วมลดลง

ท้องกว้าง 0.5 ม. ขุดลอกใหม่ขนาดกว้าง

4 ม.ลึก 2.5 ม.ท้องกว้าง 1 ม.ระยะทาง 2,300 ม.

40) ขุดลอกเหมืองน้ าสายบ้านนางแบบ-บ้าน 170,000

ดอนเลียบ ม.12,7  ระยะทาง  2,000  ม.

41) ขุดลอกเหมืองส่งน้ าสายบ้านนายเจือ-หน า

นายจิบ ม. 13  ระยะทาง 500 เมตร 

2 ก่อสร้างคู/ทางระบายน้ า คสล. เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือการเกษตร ก่อสร้างทางระบายน้ า ปากกว้า ง3.50 ม. 1,000,000 การขาดแคลนน้ า ประชาชนพ้ืนท่ีต าบล กองช่าง

ขนาดเล็ก บ้านบางหว้า - ปากคลองส่งน้ า เพ่ือการระบายน้ าและป้องกัน ลึก 1.20 ม ท้องกว้าง 0.80 ม.  ยาว 808  ม ภาคเกษตรลดลง เชียรเขาได้รับประโยชน์

หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 น้ าท่วมช่วงฤดูน้ าหลาก มีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตร

3 ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า เพ่ือก่อสร้างระบบผันน้ ามาใช้ 1. ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง 1,500,000 ระบบส่งน้ ามีประ- ประชาชนพ้ืนท่ีต าบล ส.ปลัด

บ้านปลายคลอง และบริเวณพรุขวาง 2 เพ่ือสนับสนุนการเกษตร พร้อมอุปกรณ์ สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เชียรเขาได้รับประโยชน์ กองช่าง

หมู่ท่ี 6 2. ก่อสร้างระบบรางน้ า มีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตร

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

79

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าไฟฟ้าบ้าน  เพ่ือก่อสร้างระบบรางน้ าและ 1. ซ่อมแซมรางน้ า 250,000 ระบบส่งน้ ามีประ- ประชาชนพ้ืนท่ีต าบล ส.ปลัด

บางหว้า ระบบท่อรางระบายน้ า  หมู่ท่ี 2 ขอบทาง ๒. ก่อสร้างขอบทางคูระบายน้ า สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เชียรเขาได้รับประโยชน์ กองช่าง

มีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตร

5 ก่อสร้างประตูระบายน้ า หมู่ท่ี 1-13 เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือการเกษตร 1) ก่อสร้างประตูระบายน้ า ระบบปิดเปิด 1,500,000 1,500,000 การขาดแคลนน้ า ประชาชนพ้ืนท่ีต าบล กองช่าง

เพ่ือการระบายน้ าและป้องกัน หมู่ท่ี 1 กว้าง 6-8 ม.สูง 3 ม.บานประตูกว้าง  ภาคเกษตรลดลง เชียรเขาได้รับประโยชน์

น้ าท่วมช่วงฤดูน้ าหลาก 1 ม.สูง1.5 ม.จ านวน 5 จุด พร้อมวางท่อ น้ าท่วมลดลง

ระบายน้ า ขนาด 1*1 ม.จ านวน 10 ท่อน 

2) ก่อสร้างประตูระบายน้ าระบบปิดเปิดหมู่ท่ี2

กว้าง 6-8 ม.สูง 3 ม.บานประตูกว้าง 1 ม.สูง 

1.5 ม.จ านวน 5 จุด พร้อมวางท่อระบายน้ า

ขนาด 1*1 ม.จ านวน 10 ท่อน 

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

80

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ก่อสร้างประตูระบายน้ า หมู่ท่ี 1-13 (ต่อ) เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือการเกษตร 3) ก่อสร้างประตูระบายน้ าระบบปิด เปิดขนาด การขาดแคลนน้ า ประชาชนพ้ืนท่ีต าบล กองช่าง

เพ่ือการระบายน้ าและป้องกัน 8-10 ม.สูง3 ม.บานประตูกว้าง 1*1.5 ม. ภาคเกษตรลดลง เชียรเขาได้รับประโยชน์

น้ าท่วมช่วงฤดูน้ าหลาก หมู่ท่ี 3 พร้อม ท่อ 8 ท่อน จ านวน 3 จุด น้ าท่วมลดลง

4) ก่อสร้างประตูระบายน้ าระบบปิด เปิด 

 หมู่ท่ี 4 ขนาดกว้าง 8-10 ม.สูง 3 ม.

บานประตูกว้าง 1*1.5 ม. จ านวน 2 จุด

พร้อมวางท่อระบายน้ า

5) ก่อสร้างประตูระบายน้ าระบบปิด เปิด 

 หมู่ท่ี 5  ขนาดกว้าง 8-10 ม.สูง3 ม.บานประตู

กว้าง 1*1.5 ม. จ านวน 3 จุด พร้อมท่อระบายน้ า

6) ก่อสร้างประตูระบายน้ าระบบปิด เปิด 

หมู่ท่ี 6  ขนาดกว้าง 8-10 ม.สูง3 ม.บานประตู

กว้าง 1*1.5 ม. จ านวน 3 จุดพร้อมท่อระบายน้ า

7) ก่อสร้างประตูระบายน้ า ระบบปิดเปิด  หมู่ท่ี 7

กว้าง 6-8 ม.สูง 3 ม.บานประตูกว้าง 1 ม.สูง 

1.5 ม.จ านวน 5 จุด พร้อมวางท่อระบายน้ า

ขนาด 1*1 ม.จ านวน 10 ท่อน 

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

81

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานการเกษตรแผนงานการเกษตร

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ก่อสร้างประตูระบายน้ า หมู่ท่ี 1-13 (ต่อ) เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือการเกษตร 8) ก่อสร้างประตูระบายน้ า ระบบปิดเปิด หมู่ท่ี 9 การขาดแคลนน้ า ประชาชนพ้ืนท่ีต าบล กองช่าง

เพ่ือการระบายน้ าและป้องกัน กว้าง 6-8 ม.สูง 3 ม.บานประตูกว้าง 1 ม.สูง ภาคเกษตรลดลง เชียรเขาได้รับประโยชน์

น้ าท่วมช่วงฤดูน้ าหลาก 1.5 ม.จ านวน 5 จุด พร้อมวางท่อระบายน้ า น้ าท่วมลดลง

ขนาด 1*1 ม.จ านวน 10 ท่อน 

9)  ก่อสร้างประตูระบายน้ าระบบปิด เปิด ม.10

บริเวณบ้านนายลอย และบ้านนายสหชัย

พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาด100*100 ม. 

จ านวน 2 แถว ๆ ละ10 ท่อน 

10) ก่อสร้างประตูระบายน้ าระบบปิดเปิด ม. 11

กว้าง 6-8 ม.สูง 3 ม.บานประตูกว้าง 1 ม.สูง 

1.5 ม.จ านวน 5 จุด พร้อมวางท่อระบายน้ า

ขนาด 1*1 ม.จ านวน 10 ท่อน 

11) ก่อสร้างประตูระบายน้ าระบบปิด เปิด 

บริเวณปากคลองแดน หมู่ท่ี 12

พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาด100*100 ม. 

จ านวน2 แถวๆละ10 ท่อนกว้าง 10-12 ม.สูง

3 ม.บานกว้าง 1*1.3 ม. จ านวน 2 บาน

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

82

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

    แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

    แผนงานการเกษตร

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ก่อสร้างประตูระบายน้ า หมู่ท่ี 1-13 (ต่อ) เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือการเกษตร 12) ก่อสร้างประตูระบายน้ าระบบปิด เปิด การขาดแคลนน้ า ประชาชนพ้ืนท่ีต าบล กองช่าง

เพ่ือการระบายน้ าและป้องกัน บริเวณดอนตาแจ้ง ,ถนน 7R หมู่ท่ี 13 พร้อม ภาคเกษตรลดลง เชียรเขาได้รับประโยชน์

น้ าท่วมช่วงฤดูน้ าหลาก วางท่อระบายน้ าขนาด100*100 ม. จ านวน น้ าท่วมลดลง

2 แถว ๆ ละ10 ท่อน ขนาดกว้าง 10-12 ม.

สูง 3 ม.บานกว้าง 1*1.3 ม. จ านวน 2 บาน

6 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 1-13 เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือการเกษตร ใช้ท่อ PVC W 6 น้ิว ความลึกไม่น้อยกว่า  1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 การขาดแคลนน้ า ประชาชนต าบลเชียรเขามีน้ าใช้ กองช่าง

และการอุปโภคบริโภค 80 เมตร หรือ มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. ส าหรับอุปโภคและ ตลอดท้ังปี

เพ่ือแก้ปัญหาน้ า ต่อช่ัวโมง พร้อมเคร่ืองสูบน้ า  2 แรงม้า พร้อม บริโภคลดลงร้อยละ

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 20/ปี

โดยขุดเจาะ จ านวน  4 ลูก/ปี

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

83

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ก่อสร้างประตูระบายน้ า หมู่ท่ี 1-13 (ต่อ) เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือการเกษตร 12) ก่อสร้างประตูระบายน้ าระบบปิด เปิด การขาดแคลนน้ า ประชาชนพ้ืนท่ีต าบล กองช่าง

เพ่ือการระบายน้ าและป้องกัน บริเวณดอนตาแจ้ง ,ถนน 7R หมู่ท่ี 13 พร้อม ภาคเกษตรลดลง เชียรเขาได้รับประโยชน์

น้ าท่วมช่วงฤดูน้ าหลาก วางท่อระบายน้ าขนาด100*100 ม. จ านวน น้ าท่วมลดลง

2 แถว ๆ ละ10 ท่อน ขนาดกว้าง 10-12 ม.

สูง 3 ม.บานกว้าง 1*1.3 ม. จ านวน 2 บาน

6 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 1-13 เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือการเกษตร ใช้ท่อ PVC W 6 น้ิว ความลึกไม่น้อยกว่า  1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 การขาดแคลนน้ า ประชาชนต าบลเชียรเขามีน้ าใช้ กองช่าง

และการอุปโภคบริโภค 80 เมตร หรือ มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. ส าหรับอุปโภคและ ตลอดท้ังปี

เพ่ือแก้ปัญหาน้ า ต่อช่ัวโมง พร้อมเคร่ืองสูบน้ า  2 แรงม้า พร้อม บริโภคลดลงร้อยละ

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 20/ปี

โดยขุดเจาะ จ านวน  4 ลูก/ปี

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

84

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 บริหารจัดการส่ิงแวดล้อม เพ่ือสร้างเสริมอุปนิสัยในการ ด าเนินการคัดแยกขยะจากต้นทาง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความสะอาดเพ่ิมข้ึน เกิดการคัดแยกขยะจากต้นทาง ส านักงาน

คัดแยกขยะและรักความสะอาด การรณรงค์ก าจัดขยะ ชุมชนสะอาด ปลัด

2 ก าจัดขยะและส่ิงปฎิกูล เพ่ือรักษาความสะอาดชุมชน จัดซ้ือถังขยะ จ านวน 1,750 ใบ 300,000 300,000 300,000 300,000 ส่ิงปฏิกูลลดลง เกิดความสะอาดภายในชุมชน ส านักงาน

หมู่ท่ี 1-13 เชียรเขา ปลัด

3. ก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงท่ีท าการองค์การ เพ่ือต่อเติมปรับปรุงท่ีท าการ ต่อเติมปรับปรุงบริเวรท่ีท าการองค์การ ได้ใชประดยชน์ ได้ใช้พ้ืนท่ีประดยชน์ในส่วนท่ี ส านักงาน

บริหารส่วนต าบลเชียรเขา องค์การบริหารส่วนต าบล บริหารส่วนต าบลเชียรเขาในจุดต่างๆ 1,288,000 เพ่ิมข้ึน ต่อเติมปรับปรุง ปลัด

เชียรเขา

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

85

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ผลิตเสบียงอาหารสัตว์ให้แก่ผู้เล้ียงโค เพ่ือสนับสนุนอาชีพเสริมแก่ สนับสนุนหญ้าอัดฟางแห้งให้แก่กลุ่มเกษตรกร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รายจ่ายลดลง ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักงาน

และกระบือในต าบลเชียรเขา เกษตรกรในต าบลเชียรเขา รายได้เพ่ิมข้ึน ปลัด

2 สนับสนุนพันธ์ุปลาน้ าจืด เพ่ือสนับสนุนอาชีพเสริมแก่ สนับสนุนพันธ์ุปลาน้ าจืด เช่น ปลานิล 50,000 50,000 50,000 มีแหล่งอาหาร เกิดอาชีพการเล้ียงปลาน้ าจืด ส านักงาน

เกษตรกรในต าบลเชียรเขา ปลาทับทิม ปลาแรด ฯลฯแก่เกษตรกรต าบล ปลัด

เชียรเขา

3 ก่อสร้างลานตากข้าวประจ าต าบล เพ่ือสนับสนุนการท านา ก่อสร้างลานตากข้าวประจ าต าบล 1 แห่ง 1,000,000 มีลานตากข้าว ราคาข้าวเพ่ิมข้ึน ส านักงาน

ชุมชน ปลัด

4 สนับสนุนพันธ์ุเป็ด /ไก่พ้ืนเมือง เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน สนับสนุนพันธ์ุเป็ด ไก่พ้ืนเมืองแก่เกษตรกร 10,000 10,000 มีแหล่งอาหาร ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักงาน

ต าบลเชียรเขา ปศุสัตว์ ปลัด

5 ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด าเนิน ประชาชนในต าบลเชียรเขา 10,000 10,000 10,000 10,000 การใช้สารเคมี ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส านักงาน

โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ลดลง ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ปลัด

6 ส่งเสริมสนับสนุนแก่กลุ่มอาชีพเพ่ือ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน จัดต้ังกลุ่มผลิตน้ ามันดีเซลจากน้ ามันท่ีเหลือ 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รายจ่ายลดลง ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักงาน

ผลิตน้ ามันดีเซลจากน้ ามันท่ีเหลือใช้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ใช้ (ไบโอดีเซล) หมู่ท่ี 5 รายได้เพ่ิมข้ึน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ปลัด

(ไบโอดีเซล) เพ่ือน าวัตถุเหลือใช้มาพัฒนา ลดรายจ่ายในครัวเรือน

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

86

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพท านา เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้าวอย่างดีแก่เกษตรกร 30,000 30,000 30,000 30,000 รายจ่ายลดลง ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักงาน

และส่งเสริมการปลูกข้าวสังข์หยด ก าจัดหอยเชอร่ีวัชพืชในนาข้าว รายได้เพ่ิมข้ึน ปลัด

อินทรีย์ ม. 8

8 อบรมวิชาการ/วิทยาการสมัยใหม่ด้าน เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับปาล์มน้ ามันแก่ 30,000 30,000 30,000 30,000 ความรู้เพ่ิมข้ึน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ส านักงาน

การเกษตรให้กับเกษตรกร “องค์ เพ่ือลดรายจ่ายในการจัดการสวนเกษตรกรต าบลเชียรเขา รายได้เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ปลัด

ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต ปาล์มน้ ามัน

ท่ีเหมาะสมในการปลูกปาล์มน้ ามัน” 

9 ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้กลุ่มอาชีพพร้อม เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน ฝึกอบรมให้แก่กลุ่มอาชีต าบลเชียรเขา/ศึกษาดูงาน 30,000 30,000 30,000 30,000 รายได้เพ่ิมข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักงาน

ศึกษาดูงาน และเป็นอาชีพเสริม เช่น ตกแต่งดอกไม้สด-แห้ง การแพ็คสินค้าฯลฯ ปลัด

10 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่มอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน จัดซ้ือวัสดุฝึกและอุปกรณ์ กลุ่มอาชีพ ดังน้ี 30,000 30,000 30,000 30,000 รายจ่ายลดลง ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักงาน

ต่าง ๆในต าบลเชียรเขา  - กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ รายได้เพ่ิมข้ึน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ปลัด

- กลุ่มท านาเกษตรอินทรีย์

- กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า 

- กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ม. 9

- กลุ่มเล้ียงปลาดุกในโอ่งบ่อซีเมนต์

11 ส่งเสริมกลุ่มเล้ียงไก่พ้ืนบ้าน /ไก่ไข่ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน จัดซ้ือพันธ์ุไก่ 30,000 30,000 30,000 30,000 มีแหล่งอาหาร ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักงาน

หมู่ท่ี 2,7,12 จัดซ้ืออาหารไก่ ปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 สนับสนุนกลุ่มเล้ียวด้วงสาคู เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน  จัดหาพันธ์ุด้วงและเงินทุนหมุนเวียน 30,000 30,000 30,000 รายได้เพ่ิมข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักงาน

13 สนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่มอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน จัดซ้ือวัสดุฝึกและอุปกรณ์ กลุ่มอาชีพ ดังน้ี 100,000 100,000 100,000 100,000 รายได้เพ่ิมข้ึน - ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักงานปลัด

ต่าง ๆในต าบลเชียรเขา ท่ีจดทะเบียน สนับสนุนงบประมาณ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ปลัด

จัดต้ังกลุ่มแล้ว หมู่ท่ี 1-13 จัดกิจกรรมอบรม

14 โครงการปรับปรุงเคร่ืองจักรและ เพ่ือปรับปรุงเคร่ืองจักร จัดซ่อมอุปกรณ์และเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีเสีย 100,000 100,000 100,000 100,000 ต้นทุนการผลิต ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักงาน

อุปกรณ์โรงสีข้าวชุมชนบ้าน ให้ใช้การได้ ลดลง สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ปลัด

อ่าวตะเคียน หมู่ท่ี 8,9,11

15 โครงการศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างรายได้ จัดอบรมกลุ่มอาชีพ/และเข้าร่วมหน่วยงานอ าเภอ 10,000 10,000 10,000 10,000 รายจ่ายลดลง ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักงาน

และขยายโอกาส หรือราชการอ่ืน พร้อมศึกษาดูงาน รายได้เพ่ิมข้ึน ร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ปลัด

ทางอาชีพ จัดต้ังศูนย์สาธิตเศรษฐกิจฯอบต.เชียรเขาหมู่ท่ี ความรู้เพ่ิม ด าเนินตามรอยพ่อหลวง

13ขยายศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง1 แห่ง/ปี

16 ส่งเสริมและสนับสนุนออกร้าน เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน จัดส่งกลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรีออกแสดงสิน 30,000 30,000 30,000 30,000 รายได้เพ่ิมข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักงาน

สินค้าเพ่ือการจ าหน่าย ค้าชุมชน ปลัด

17 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ัง เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพสตรี/กลุ่ม 30,000 30,000 30,000 30,000 การรวมกลุ่มเพ่ิม ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักงาน

สหกรณ์ชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เก่ียวกับการจัดต้ังระบบสหกรณ์ชุมชน ข้ึน เกิดการรวมกลุ่ม ปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 ส่งเสริมและสนับสนุนออกร้าน เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน จัดส่งกลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรีออกแสดงสินค้า 30,000 30,000 30,000 30,000 รายได้เพ่ิมข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักงาน

ปลัด

19 เปิดตลาดนัดชุมชน อบต.เชียรเขา เพ่ือส่งเสริมการขายสินค้า จัดต้ังตลาดกลางต าบลเชียรเขา 10000 10000 10000 รายได้เพ่ิม ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักงาน

ภายในชุมชน ข้ึน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ปลัด

20 ก่อสร้างโรงเรือนเพาะช า อบต. เพ่ือก่อสร้างโรงเรือนเพาะช า ก่อสร้างโรงเรือนเพาะช า ขนาด 20*10 เมตร 100,000 100,000 จ านวนกล้าพันธ์ุไม้ ขยายพันธ์ุไม้ส าหรับปลูก/ ส านักงาน

เชียรเขา จ านวน 1 หลัง มากข้ึน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ปลัด

21 ก่อสร้างโรงเก็บอาหารสัตว์และ เพ่ือใช้ส าหรับเก็บอาหารสัตว์ ก่อสร้างอาคารโรงเก็บอาหารสัตว์ 2,500,000 2,500,000 ผลผลิต/อาหาร สร้างความเข้มแข็งชุมชนระยะ ส านักงาน

พืชผลทางการเกษตร และพืชผลทางการกเษตร ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 30 เมตร จ านวนเพียงพอ ยาว ปลัด

22 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ี เพ่ือมีระบบการช่วยเหลือ จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ี 500,000 500,000 ร้อยละของเกษตรกร ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ ส านักงาน

ประชาชน ขนาดท่อ 12 น้ิว จ านวน  4 เคร่ือง ท่ีได้รับการช่วยเหลือ ทันทีและรวดเร็ว ปลัด

23 สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชและท านา เพ่ือสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร เกษตรกรหมู่ท่ี 10 100,000 100,000 100,000 รายได้เพ่ิมข่ึน เกษตรกรมีรายได้ ส านักงาน

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 30 ปลัด

24 โครงการส่งเสริมการปลูกผักในบ่อซีเมนต์ เพ่ือสร้างอาชีพเสริมให้แก่ ประชาชนในพ้ืนท่ี 100,000 100,000 100,000 รายได้เพ่ิมข้ึน ประชาชนมีอาชีพเสริม ส านักงาน

ประชาชนในพ้ืนท่ี ลดรายจ่ายในครัวเรือน ปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 กิจกรรมป้องกันโรคระบาดในสัตว์เล้ียง เพ่ือลดโรคระบาดในสัตว์ สัตว์เล้ียงในต าบลเชียรเขา (โค) 50,000 50,000 50,000 โรคลดลง ลดโรคระบาดในสัตว์ (โค) ส านักงาน

ร้อยละ 30 ปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

90

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือให้เด็ก ศพด.มีอาหารกลางวัน จัดซ้ืออาหารกลางวันให้แก่เด็ก ศพด. 370000 400000 400000 400000 400000 จ านวนเด็ก ศพด./ เด็กได้รับอาหารกลางวันครบ ส านักงาน

บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) รับประทานครบทุกคน จัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนให้แก่เด็ก ศพด. ท่ีได้อาหารและวัสดุ ทุกคน ปลัด

(ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))    เพ่ือพัฒนาทักษะตามวัย  การเรียนการสอน /เกิดการพัฒนาทักษะตามวัย

2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจ าศูนย์พัฒนา 1.เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ วัสดุอุปกรณ์ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย 100,000 100,000 100,000 100,000 วัสดุและสือการเรียน เด็กได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงาน

เด็กเล็ก เด็กวัยก่อนเรียน ต าบลเชียรเขา เพ่ิมข้ึน อย่างท่ัวถึง ปลัด

3 ปรับปรุงหรือต่อเติมศูนย์พัฒนา 1.เพ่ือสนับสนุนโอกาสทางการ อ่างแปรงฟัน 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 มาตรฐานศพด. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีบรรยา- ส านักงาน

เด็กเล็กอบต.เชียรเขา ศึกษาแก่เด็ก ศาลาเอนกประสงค์ท่ีพักเด็ก เพ่ิมข้ึน กาศเหมาะแก่การเรียนรู้ ปลัด

2.เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ ลานจอดรถ/รับส่งนักเรียน

เด็กวัยก่อนเรียน สนามเด็กเล่น/โรงอาหาร

4 จัดหาอาหารเสริม(นม) แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนระดับประถม นักเรียนโรงเรียนวัดบางหว้า,โรงเรียนบ้าน 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 จ านวนเด็กนักเรียน นักเรียนมีอาหารเสริม(นม) ส านักงาน

ศึกษามีอาหารเสริม(นม) หนองไม้แก่น,โรงเรียนวัดโคกกะถิน,โรงเรียน ท่ีได้รับอาหารเสริม รับประทานทุกคน ปลัด

 รับประทานครบทุกคน บ้านปลายคลอง,โรงเรียนวัดป่าหวาย,โรงเรียน นม

บ้านอ่าวตะเคียนและโรงเรียนวัดสระไคร

และ ศพด. อบต. เชียรเขา

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 เสริมสร้างพัฒนาการตามวัยของเด็ก 1.เพ่ือสริมสร้างพัฒนาการตาม เด็ก ศพด. อบต. เชียรเขา จ านวน 67  คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนาการตามวัย เด็กแรกเกิดถึงก่อนเข้าประถม ส านักงาน

ศพด. วัย เพ่ิมข้ึน ศึกษามีพัฒนาการทางด้าน ปลัด

2.เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษา สติปัญญา เหมาะสมตามวัย

6 ห้องสมุดชุมชนส่งเสริมรักการอ่าน เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก/ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หมู่ท่ี 1-13 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนห้องสมุด จ านวนการอ่านหนังสือของเด็ก/ ส านักงาน

ประชาชนรักการอ่าน ชุมชน ประชาชนต าบลเชียรเขาเพ่ิมข้ึน ปลัด

7 โครงการพัฒนาคุณธรรมและ เพ่ือส่งเสริมการท ากิจกรรม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สายใยครอบครัว เด็ก ศพด.มีโอกาสได้ท ากิจกรรม ส านักงาน

จริยธรรม สานสายใยครอบครัว ของเด็ก ศพด. จัดกิจกรรมร่วมครอบครัวชุมชน เพ่ิมข้ึน อย่างต่อเน่ือง เกิดความอบอุ่นใน ปลัด

ครอบครัว

8 โครงการศูนย์ ICT เพ่ือสังคมแห่ง 1. เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในด้าน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 1 คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 การเรียนรู้เพ่ิม เยาวชนและประชาชนเกิดการ ส านักงาน

การเรียนรู้ ต่างๆ เช่น เทคโนโลยี,ข้อมูลต่างๆ ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณืท่ีใช้ส าหรับโครงการ ขึน เกิดค้นค้าและเรียนรู้ด้านต่างๆ ปลัด

2. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่  เช่น คอมพิวเตอร์/วัสดุคอมพิวเตอร์หรืออ่ืนๆ และก่อให้ภูมิคุ้มกันทางสังคม

เยาวชนและประชาชนต าบลเชียรเขาท่ีจ าเป็นต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ

9 วันเด็กแห่งชาติประจ าปี เพ่ือส่งเสริมการท ากิจกรรม เด็กโรงเรียนพ้ืนท่ี 7 โรงเรียน 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 พัฒนาการตามวัย เด็กและเยาวชนพ้ืนท่ีต าบลได้ ส านังานปลัด

เด็กและเยาวชน เด็กศพด.และเยาวชนท้ังต าบล เพ่ิมข้ึน แสดงออก

10 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิม อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านโคกกะถิน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผลสัมฤทธ์ิ ผลการเรียนของนักเรียนเพ่ิมข้ึน โรงเรียน

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ทางการเรียนของเด็กนักเรียน ทางการเรียน วัดโคกกะถิน

กลุ่มครองเชียร ส านังานปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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      แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 ส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมสับสนุนการท า อุดหนุนให้โรงเรียนกลุ่มคลองเชียร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนร้อยละ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียน

กีฬานักเรียนกลุ่มคลองเชียร กิจกรรมของเด็กนักเรียน นักเรียนท่ีเข้าร่วม และมีทักษะตามวัย บ้านปลาย

คลอง , สป

12 พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ สนับสนุนแก่สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผลสัมฤทธ์ิ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สป./สมาคม

นักเรียนในอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ของนักเรียนในพ้ืนท่ี อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ทางการเรียน เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ผู้บริหาร

สถานศึกษา

13 ต้นกล้าคุณธรรม เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน สนับสนุนแก่โรงเรียนวัดสระไคร 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนเด็กนักเรียน ผลทางการเรียนรู้คุณธรรมเพ่ิมข้ึน สป.

มีคุณธรรมและจริยธรรม ท่ีเข้าร่วม รร.วัดสระไคร

14 สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียน สนับสนุนแก่โรงเรียนวัดสระไคร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พัฒนาการด้าน พัฒนาการทางการเรียน สป.

ส่งเสริมศิลปะดนตรีไทย ( ขลุ่ย ) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดนตรีเพ่ิมข้ึน เด็กนักเรียนเพ่ิมข้ึน ( ดนตรี ) รร.วัดสระไคร

15 อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการท า โรงเรียนในต าบลเชียรเขา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ทักษาการใช้ชีวิต นักเรียนได้ท ากิจกรรม สป./สมาคม

กิจกรรมของนักเรียน สนับสนุนแก่สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ิมข้ึน เพ่ิมพูลประสิทธิภาพการเรียนรู้ ผู้บริหาร

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษา

16 ยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์อุดหนุนกิจกรรมอบรมแก่นักเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผลสัมฤทธ์ิทางการ เด็กนักเรียนพ้ืนท่ีต าบลเชียรเขา สป.

แก่นักเรียนเขตพ้ืนท่ีต าบลเชียรเขา๑คร้ัง/ปี โรงเรียนวัดสระไคร/โรงเรียนพ้ืนท่ี เรียนเพ่ิมข้ึน ได้รับกาฝึกฝนวิชา/ยกระดับ ร.ร.วัดสระไคร

ต าบลเชียรเขา

17 เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรม เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม อุดหนุนกิจกรรมอบรมแก่เด็กนักเรียนพ้ืนท่ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 คุณธรรมเพ่ิมข้ึน เด็กได้รับการอบรมบ่มเพาะคุณธรรม ส านักงาน

นักเรียนโรงเรียนกลุ่มคลองเชียร แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนกลุ่ม ลักษณะกิจกรรมเสริม เช่น ค่ายคุณธรรม และจริยธรรมจากกิจกรรม ปลัด

คลองเชียร

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

      แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการส่งเสริมส่ิงแวดล้อมแปลงขยะ เพ่ือสร้างจิตส านึกในการจัด สนับสนุนให้กลุ่มคลองเชียร 25,400 25,400 จ านนวนนักเรียน ระบบการบริหารขยะใน ส านักงาน

เป็นทุน การขยะและการรักษาส่ิง (โรงเรียนบ้านปลายคลอง) ท่ีเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนมีประสิทธิภาพข้ึน ปลัด

แวดล้อมให้กับเด็กนักเรียน จ านวน 25,400 บาท 

19 โครงการ เข้าค่ายการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมทักษะกระบวนการ สนับสนุนให้กลุ่มคลองเชียร 30,000 30,000 จ านนวนนักเรียน ทักษะด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ ส านักงาน

วิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนบ้านปลายคลอง) ท่ีเข้าร่วมโครงการ เพ่ิมข้ึน ปลัด

จ านวน 30,000 บาท 

20 โครงการเข้าค่ายส่งเสริมการเรียนรู้วิชา เพ่ือเพ่ิมทักษะพ้ืนฐานด้าน สนับสนุนให้กลุ่มคลองเชียร 20,000 จ านนวนนักเรียน ทักษะพ้ืนฐานด้านต่างๆ ส านักงาน

ศิลปะ ต่างๆ ของสาระศิลปะ (โรงเรียนบ้านปลายคลอง) ท่ีเข้าร่วมโครงการ ของสาระศิลปะเพ่ิมข้ึน ปลัด

จ านวน 20,000 บาท

21 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรีไทย เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและ สนับสนุนให้โรงเรียนวัดสระไคร 20,000 20,000 จ านนวนนักเรียน นักเรียนมีความสุข ส านักงาน

เห็นความส าคัญของดนตรีไทย จ านวน 20,000 บาท ท่ีเข้าร่วมโครงการ และกล้าแสดงออก ปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

      แผนงานการศึกษา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ/พิการ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการในต าบลเชียรเขา ได้รับการดูแล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนสมาชิก กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิต ส านักงาน

ชีวิตท่ีดีข้ึน ท่ีเข้าร่วม ท่ีดีข้ึน ปลัด

2 สวัสดิการชุมชน เพ่ือสร้างกระบวนการชุมชนให้ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนสมาชิก มีระบบสวัสดิการชุมชนในพ้ืนท่ี ส านักงาน

มีสวัสดิการชุมชน ท่ีเข้าร่วม ปลัด

3 ศูนย์ฟ้ืนฟูผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการในต าบลเชียรเขา 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจ กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิต ส านักงาน

ชีวิตท่ีดีข้ึน กรรมศูนย์ ท่ีดีข้ึน ปลัด

4 เสริมสร้างทักษะชีวิตส าหรับเด็ก เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตส าหรับ เด็กและเยาวชน จ านวน 65 คน 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนผู้เข้าร่วม มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิต ส านักงาน

และเยาวชน เด็กและเยาวชนพ้ืนท่ี กิจกรรม มากข้ึน ปลัด

5 โครงการพัฒนาด้านอาชีพเสริมแก่เด็ก เพ่ือให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่าง เด็กและเยาวชน จ านวน 25 คน 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่าง ส านักงาน

และเยาวชน ให้กิดประโยชน์ กิจกรรม ให้เกิดประโยชน์ ปลัด

6 โครงการครอบครัวอบอุ่น เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ พ่อ แม่ ลูก จ านวน 40 คน 35,000 35,000 35,000 จ านวนผู้เข้าร่วม สามารถพัฒนาความสัมพัมธ์ ส านักงาน

ของสถาบันครอบครับ กิจกรรม ของครอบครัวให้มีความผูกพัน ปลัด

7 ฝึกอาชีพลดรายจ่ายในครัวเรือน เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพสตรี/กลุ่ม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รายได้เพ่ิมข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักงาน

แม่บ้านและเงินทุนเกษตรกรต าบลเชียรเขา ปลัด

8 ส่งเสริมการเข้าร่วมจัดเวทีประชาคม เพ่ือส่งเสริมการเข้าร่วมทาง จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา,แผน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วน ส านักงาน

หมู่บ้าน/ต าบล การเมืองและการบริหารของ พัฒนา จัดท าแผนพัฒนาขององค์กร กิจกรรม ร่วมทางการเมืองการบริหาร ปลัด

ประชาชน ต่างๆจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของ อปท.

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการธรรมะในใจ เพ่ือผู้สูงวัย เพ่ือให้ผู้สูงอายุน าหลักธรรม ผู้สูงอายุ จ านวน 50 คน 15,000 15,000 15,000 ความสุขเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ผู้สูงอายุน าหลักธรรม สป.

ค าสอนตามหลักศาสนามาปรับ ค าสอนตามหลักศาสนามาปรับ

ใช้เพ่ือก่อให้เกิดความสุขแก่ ใช้เพ่ือก่อให้เกิดความสุขใน

ตนเองและครอบครัว บ้ันปลายชีวิตของตนได้

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 สนับสนุนสวัสดิการเบ้ียยังชีพส าหรับ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในต าบลเชียรเขา 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนผู้ได้รับเบ้ีย กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิต ส านักงาน

ผู้สูงอายุ ชีวิตท่ีดีข้ึน แบบข้ันบันได ยังชีพ ท่ีดีข้ึน ปลัด

2 สนับสนุนสวัสดิการเบ้ียยังชีพส าหรับ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพ เบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือ เอช ไอ วี   500 บาท/ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้ได้รับเบ้ีย กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิต ส านักงาน

ผู้ติดเช้ือ เอช ไอ วี ชีวิตท่ีดีข้ึน คน/เดือน ยังชีพ ท่ีดีข้ึน ปลัด

4 สนับสนุนสวัสดิการเบ้ียยังชีพส าหรับ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพ ผู้พิการในต าบลเชียรเขา  800 บาท/คน/เดือน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนผู้ได้รับเบ้ีย กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิต ส านักงาน

ผู้พิการ ชีวิตท่ีดีข้ึน ยังชีพ ท่ีดีข้ึน ปลัด

5 สมทบ/ชดใช้เงินกองทุนหมุนเวียน เพ่ือชดใช้เงินให้กลุ่ม ประชาชนในต าบลเชียรเขา (ผ้กู้) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รายได้เข้าคลัง มีเงินเข้าระบบ ส านักงาน

โครงการเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง ปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 เสริมสร้างทักษะความรู้ด้านกีฬาและ ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลัง จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีอุปกรณ์เล่นกีฬา ส านักงาน

การส่งเสริมการออกก าลังกาย กาย ฯลฯ จัดกิจกรรมอบรม 1 คร้ัง/ปี แข่งขันกีฬา เพียงพอ และเล่นกีฬาถูกวิธี ปลัด

2 ส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา ส่งเสริมการออกก าลังกาย ส่งแข่งขันกีฬาปีละ 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส านักงาน

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติเกมส์ ประจ าปี ลดการม่ัวสุมยาเสพติด อุดหนุนอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ แข่งขันกีฬา ปลัด

3 แข่งขันกีฬาผูสูงอายุ/ผู้น าชุมชน เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดี ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ/ผู้น าชุมชน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนผู้เข้าร่วมแข็ง พนักงาน และผู้บริหารท้องถ่ินมี ส านักงาน

ประจ าปี ระหว่างพนักงาน และผู้บริหาร ณ สนามกีฬา อบต.เชียรเขา ขันกีฬา ความรักความสามัคคี ปลัด

ท้องถ่ินในเขตอ.เฉลิมพระเกียรติ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีตกลง ผู้น าชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม

4 ส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมการออกก าลังกาย จัดส่งนักเรียน นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วมแข่ง ประชาชนมีความสามัคคีและมี ส านักงาน

ประเภทต่างๆ ตามโปรแกรม เช่น กีฬาอ าเภอ กีฬาเครือข่าย , ขันกีฬา/กิจกรรม ส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา ปลัด

หรืออ่ืนๆท่ีอบต.ไม่ด าเนินการเอง

5 ปรับปรุงลานกีฬา อบต.เชียรเขา เพ่ือให้สามารถใช้สนามจัด 1.ปรับปรุงลานกีฬา หน้าท่ีท าการอบต.เชียรเขา 90,000 90,000 90,000 มาตรฐานลานกีฬา ประชาชนต าบลเชียรเขามี ส านักงาน

หมู่ท่ี 7,12,13 กิจกรรมการเรียนการสอน หมู่ท่ี13และ 7,บ้านนางวนิดา พูลผล หมู่ท่ี เพ่ิมข้ึน สถานท่ีออกก าลังกาย ปลัด

ส่งเสริมการออกก าลังกาย 12 2. ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ 

6 แข่งขันฟุตบอลการกุศลประเพณีชิง เพ่ือร่วมการแข่งขันกีฬา ส่งนักกีฬาเข้ารวมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วมแข่ง เยาวชนชนมีความสามัคคีและมี ส านักงาน

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ กุศลถ้วยพระราชทาน ขันกีฬา/กิจกรรม ส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา ปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 แข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย  ประชาชน นักเรียนกลุ่มคลองเชียร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนนักเรียนเข้า  นักเรียน นักกีฬามีขวัญก าลังใจ สป/

ประชาชน(กลุ่มคลองเชียร) เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด จ านวน ๔๐๐ คน ร่วมกิจกรรม เข้าร่วมโครงการมากข้ึน ร.ร. กลุ่ม

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี คลองเชียร

8 ส่งเสริมนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมโครงการ เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย ประชาชน นักเรียนกลุ่มคลองเชียร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนนักเรียนเข้า นักเรียน นักกีฑามีขวัญก าลังใจ สป./ร.ร.

แข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด จ านวน ๓๐๐ คน ร่วมกิจกรรม เข้าร่วมโครงการมากข้ึน วัดสระไคร

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี

9 สนับสนุนการแข่งขันเรือเพียว เพ่ือส่งเสริมการกีฬาพ้ืนถ่ิน สนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วมกิจกรรม 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม กีฬาแข่งเรือเพียวได้อนุรักษ์ สป./อ าเภอ

พระราชทาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม และสืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ิน

10 แข่งขันกีฬา-กรีฑา ประชาชน เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย ประชาชน ต าบลเชียรเขาเข้าร่วมแข่งขัน 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เกิดความสามัคคีในท้องถ่ิน สป./อ าเภอ

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด กรีฑา จ านวน ๘๐ คน กิจกรรม

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

99

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ เพ่ือป้องกันการระบาดของ ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว จ านวน 1,500 ตัว 60,000 60,000 60,000 โรคสัตว์ลดลง ไม่มีโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคสัตว์ ส านักงาน

โรคพิษสุนัขบ้า โค จ านวน 2,090  ตัว เกิดข้ึนในต าบลเชียรเขา ปลัด

2 รณรงค์ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เพ่ือป้องกันการระบาดของ จัดซ้ือน้ ายาเคมี 24,500 24,500 24,500 โรคท่ีมาจากยุง ไม่มีโรคไข้เลือดออกเกิดข้ึนใน ส านักงาน

โรคไข้เลือดออก พ่นน้ ายาเคมี 13 หมู่บ้าน ลดลง ต าบลเชียรเขา ปลัด

3 เสริมสร้างความรักความอบอุ่น เพ่ือแก้ปัญหาการต้ังครรภ์ จัดกิจกรรมอบรมพร้อมเข้าค่าย 1 คร้ัง/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 กลุ่มเส่ียง(ต้ังครรถ์) กลุ่มเส่ียงได้รับความรู้เพ่ือการ ส านักงาน

ในครอบครัว อันควรในกลุ่มเส่ียง ลดลง ประกอบการตัดสินใจ ท าให้การ ปลัด

สร้างความอบอุ่นในครอบครัว ต้ังครรภ์อันควร

และโรคทางเพศสัมพันธ์ลดลง

4 ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 1. เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้ ความ1.จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนในต าบลเชียรเขา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ยาเสพติดลด เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ส านักงาน

 เข้าใจเก่ียวกับยาเสพติด จ านวน 120 คนหรือเยาวชนผู้เสพยาเสพติด ปัญหาเด็กติดยาลด เก่ียวกับเยาวชนลดเลิกยาเ ปลัด

2. เพ่ือบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพฯ 2.สนับสนุนโครงการขับเคล่ือนสมัชชา สพติดได้มากข้ึนยาเสพติดลดลง

3. เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานอ่ืน หมู่บ้าน/ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

6 กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล เพ่ือส่งเสริมสุขภาพประชาชน ครอบคลุมประชากรท้ังต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สุขภาพดี สุขภาพประชาชนดีข้ึน ส านักงาน

เชียรเขาหรือสบทบกองทุน สปสช. ในต าบลเชียรเขา ปลอดโรค โรคภัยไข้เจ็บลดง ปลัด

7 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและป้อง ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลเชียรเขา 260,000 260,000 260,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง สป./

กันการเกิดโรคต่างๆ ของ หมู่บ้าน 1-,

ประชาชนในพ้ืนท่ี 13

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

      แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 พัฒนาศักยภาพ อสม.ประจ าปี เพ่ือให้ อสม.มีความเข้าใจและ สนับสนุน อสม.ในต าบลเชียรเขา 130000 130000 130000 130000 ศักยภาพเพ่ิมข้ึน อสม. สามารถน าความรู้ท่ีได้รับในการส านักงานปลัด

มีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี หมุ่บ้านละ ๑๐,๐๐๐ บาท ฝึกอบรมไปปฏิบัติหน้าท่ีได้ อสม.

9 ฝึกอบรมวิชาชีพแพทย์แผนไทย แก่ อสม. เพ่ือให้ อสม.มีความรู้เก่ียวกับ อสม.ในต าบลเชียรเขา 20,000 20,000 20,000 20,000 ความรู้เพ่ิมข้ึน อสม. สามารถน าความรู้ท่ีได้รับ สป./

แพทย์แผนไทยและใช้เป็น ในการฝึกอบรมไปปฏิบัติและ อสม.

อาชีพได้ ใช้ประกอบเป็นอาชีพเสริมได้

10 สุขภาพจิตดี ปราศจากโรคซึมเศร้า เพ่ือให้ความรู้เบ้ืองต้นแก่ อสม. จัดอบรมให้ความรู้ แก่ อสม. และแกนน า 40,000 40,000 40,000 โรคลดลง อสม.และแกนน าหมู่บ้าน มีความรู้ สป./

และแกนน าหมู่บ้าน หมู่บ้านจ านวน ๑๘๐ คน (กลุ่มเส่ียง) ความเข้าใจงานสาธารณสุขมูลฐาน อสม.

โดยเฉพาะสุภาพจิต/โรคซึมเศร้า

11 ป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูง เพ่ือส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกาย ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (๔๐ ปีข้ึนไป) จ านวน 15,000 15,000 15,000 15,000 โรคลดลง กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน ส านักปลัด

และโรคเบาหวานกลุ่มอายุ ๔๐ ปี ข้ึนไป และจิตใจจากครอบครัวและ ๒,๙๙๙ คนไดรับการตรวจคัดกรอง (กลุ่มเส่ียง) อสม.

สังคมให้แก่ประชาชน

12 ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเต้านม เพ่ือค้นหาและคัดกรองและ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (อายุ ๓๕,๔๐,๔๕,๕๐,๕๕,๖๐)20,000 20,000 20,000 20,000 โรคลดลง กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน ส านักปลัด

และมะเร็งปากมดลูก เฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้ป่วยจ านวน ๑๗๒ คน (กลุ่มเส่ยง) อสม.

มะเร็งได้รับการรักษาและการส่งต่อ กลุ่มเส่ียง จ านวน ๒๔ คน

อย่างถูกต้อง

13 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 72,000 72,000 72,000 72,000 โรคลดลง ประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ส านักงาน

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การขาดไอโอดีนซ่ึงส่งผลต่อสติ หมู่ท่ี 1,2,3,4,5,10 ปลัด

สยามบรมราชกุมารี ปัญญารวมท้ังร่างกายแคระแกร็น หมู่ละ 12,000 บาท

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

      แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก เพ่ือลดจ านวนผู้ติดโรค พ้ืนท่ี 13 หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 โรคลดลง จ านวนผู้ติดโรคไข้เลือดออก สป

ไข้เลือดออก ลดลง

15 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมการออก าลังกาย จัดซ้ืออุปกรณ์การออกก าลังกายตามจุดต่างๆ 1,000,000 สุขภาพดีข้ึน ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ออกก าลัง สป.

สุขภาพดีข้ึน/ลดโรค ของแต่ละหมู่บ้านหรือสถานท่ีท่ี อบต.เชียรเขา ร้อยละ 30 กายอย่างสม่ าเสมอ

ก าหนด

16 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมารดา เพ่ือลดการเกิดโรคเร้ือรัง มารดาในเขตพ้ืนท่ีต าบลเชียรเขา 20,000 20,000 20,000 โรคลดลง มารดาในพ้ืนท่ีต าบลเชียรเขา ส านักงาน

ไม่ติดโรคเร้ือรัง ในมารดา มีความรู้ในการปรับเปล่ียน ปลัด

พฤติกรรมไม่เป็นโรคเร้ือรัง

17  โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเด็กตามหลัก สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 32,800 32,800 32,800 โรคลดลง กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิต ส านักงาน

และสุขภาพเด็กของ โภชนาการ หมู่ท่ี 1,2,3,4,5,10 หมู่ละ ๓,๔๐๐บาท ดีข้ึน ปลัด

สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

18 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพ่ือค้นหาและคัดกรองและ สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 51,100 51,100 51,100 โรคลดลง กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิต ส านักงาน

สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม เฝ้าระวังป้องกันโรคมะเร็งเต้านมหมู่ท่ี 6,7,8,9,11,12,13 ดีข้ึน ปลัด

 หมู่ละ 7,300 บาท

19 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.11 สร้างสถานท่ีออกก าลังกาย พ้ืนท่ีก่อสร้างกว้าง20 ม.ยาว 20 ม. 300,000 ลานกีฬาอเนก ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสถานท่ี ส านักงาน

เพ่ือส่งเสริมการออก าลังกาย พร้อมติดไฟให้แสงสว่าง ประสงค์จ านวน ใช้ในการออกก าลังกาย ปลัด

สุขภาพดีข้ึน/ลดโรค 1 แห่ง กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

      แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างห้องน้ าผู้สูงอายุ ,คนพิการ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ก่อสร้างห้องน้ าผู้สูงอายุ ,คนพิการ 100,000 100,000 ความสะดวกปลอด ผู้สูงอายุ,คนพิการมีห้องน้ าใช้ ส. ปลัด

สูงอายุคนพิการมาติดต่อราชการ ตามแบบท่ีก าหนด ภัยเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับ อบต.

2 ก่อสร้างบันไดทางลาด เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ก่อสร้างบันไดทางลาด ขนาดกว้าง 50,000 50,000 ความสะดวกปลอด เกิดความสะดวกแก่ผู้สูงอายุท่ี ส านักงาน

สูงอายุ,คนพิการ 1.50 เมตรยาว 3 เมตร พร้อมราวจับ ภัยเพ่ิมข้ึน มาติดต่อราชการ ปลัด

สแตนเลส ตามแบบท่ีก าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานบริหารท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนและ เพ่ือสร้างเสริมความรู้ความเข้า หน่วยงานราชการต่างๆในพ้ืนท่ี/นอกพ้ืนท่ี 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้น ามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ ส านักงาน

องค์กรต่างๆ ตามอ านาจหน้าท่ี ใจเก่ียวกับบทบาท อ านาจ ต าบล ผู้น าชุมชน/มวลชน กิจกรรม บทบาท อ านาจหน้าท่ีและมีส่วน ปลัด

ของ อปท. หน้าท่ีและมีส่วนร่วม ร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินมากข้ึน

2 ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน เพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตย ประชาชนต าบลเชียรเขา จ านวน 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส านักงาน

(สภาพลเมือง) ภาคประชาชนสร้างความ 100 คน กิจกรรม พัฒนาท้องถ่ินมากข้ึน ปลัด

เสมอภาค ของประชาชน

3 พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ  เพ่ือให้สตรีมีส่วนร่วมในการ ตัวแทนสตรีต าบลเชียรเขา  จ านวน 65 คน 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้เข้าร่วม สตรีต าบลเชียรเขา มีส่วนร่วมใน ส านักงาน

เข้มแข็งของครอบครัว พัฒนาท้องถ่ิน อุดหนุนเงินแก่กลุ่มบทบาทสตรีต าบลเชียรเขา กิจกรรม การพัฒนาท้องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน ปลัด

4 ขับเคล่ือนการพัฒนาตามแนวปรัชญา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว ประกวดบ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง 1,000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส านักงาน

เศรษฐกิจพอเพียงพร้อมศึกษาดูงาน ทางเศรษฐกิจฯ แก่ประชาชน ศูนย์การเรียนรู้น าพอเพียง กิจกรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลัด

เพ่ือขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจฯ ประชาชนต าบลเชียรเขา จ านวน 3,000 คน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

104

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานบริหารท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 อบต.เคล่ือนท่ี พบประชาชน เพ่ือส่งเสริมกระบวนทางประชา เดือนมีนาคม ของทุกปี 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ ส านักงาน

ธิปไตยและความเข้มแข็งชุมชน (1-2คร้ัง/ปี) กิจกรรม อบต.เชียรเขา มีความเข้มแข็ง ปลัด

6 บ้านท้องถ่ินประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้   เพ่ือเทิดไทองค์ราชัน  ราชินี ด าเนินงานสบทบทุนช่วยเหลือประชาชนพ้ืนท่ี 40,000 ความเป็นอยู่ผู้ยากไร้ ผู้ยากไร้มีท่ีอยู่อาศัยถูกสุข ส านักงาน

องค์ราชัน  ราชินี ก่อสร้างบ้านเรือนให้ตามโครงการฯก าหนด ดีข้ึน ลักษณะ ปลัด

7 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 1. เพ่ือสร้างความปรองดอง จัดกิจกรรมสร้างปรองดองสมานฉันท์ของอบต. 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม ส านักงาน

ระดับท้องถ่ิน 2. เพือให้เกิดภาคความเข้มแข็ง จัดกิจกรรมท่ีลักษณะส่งเสริมหรือแลกเปล่ียน กิจกรรม น ามาซ่ึงความสามัคคีและความ ปลัด

ของชุมชนท้องถ่ิน เรียนรู้ยอมรับความแตกต่าง ปรองดองของมวลชนคนท้องถ่ิน

8 จัดซ้ือถังน้ าพลาสติกประจ าหอ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ จัดซ้ือถังน้ า ขนาด 1,000 ลิตร ข้ึนไป 250,000 250,000 250,000 ปัญหาขาดภาชนะ ประชาชน้ าสะอาดใช้ในการจัด ส านักงาน

ประชุมประจ าหมู่บ้านหรือศาลาอเนก จัดกิจกรรมงานต่างๆ จ านวน 80  ถัง เก็บน้ าลดลง กิจกรรมต่างๆและงานบุญภายใน ปลัด

ประสงค์ หมู่ท่ี 1-13 บริการน้ าแก่ประชาชน หมู่บ้าน กองช่าง

9 จัดท าป้ายช่ือซอย/ถนน/ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ จัดท าป้ายช่ือซอย/ถนน หมู่ท่ี 1-13 250,000 250,000 250,000 ป้ายแจ้งทางเพ่ิมข้ึน เกิความสะดวก/ความปลอดภัย ส านักงาน

ป้ายประชาสัมพันธ์หมู่ท่ี 1-13 เดินทาง/การบริการแก่ประชาชนจัดท าป้ายประสัมพันธ์และป้ายห้าม ต่างๆ และได้ทราบข้อมูลต่างๆ ปลัด

จัดท าป้ายเป็นภาษาอังกฤษ รองรับประชาคมอาเซียน

10 จัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน ต าบลเชียรเขา เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตส าหรับ จัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน จ านวน 1  ศูนย์ 25,000 25,000 25,000 จ านวนผู้เข้าร่วม มีความรู้ความเข้าใจในการใช้

เด็กและเยาวชนพ้ืนท่ี สนับสนุนการดพเนินงานของเด็กและเยาวชน กิจกรรม ชีวิตมากข้ึน

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ.02

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานบริหารท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 พัฒนาสตรีและเสริมสร้าง เพ่ือให้สตรีมีส่วนร่วมในการ ตัวแทนสตรีต าบลเชียรเขาจ านวน๖๕ คน 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้เข้าร่วม สตรีต าบลเชียรเขา มีส่วนร่วมใน สตรี

ความเข้มแข็งของครอบครัว พัฒนาท้องถ่ิน/และกิจกรรม อุดหนุนเงินแก่กลุ่มบทบาทสตรี กิจกรรม การพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือมากข้ึน สป.

ของกลุ่มบทบาทสตรี ต าบลเชียรเขา เกิดภาวะผู้น าของสตรี คกก.

12 ชุมชนเก้ือกูล เพ่ิมพูนน้ าใจ สร้างวิถี เพ่ือสร้างเสริมกิจกรรมชุมชน จัดกิจกรรม ๑ คร้ัง/ปี อุดหนุนเงินและ 30,000 30,000 30,000 การเก้ือกูลต่อการ เกิดชุมชนเก้ือกูล เพ่ิมพูนน้ าใจ สป.

ไทยสามัคคี เก้ือกูล/ หรืออุดหนุนเงินองค์กร การเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ิมข้ึน รักสมานสามัคคี อบต.เชียรเขา

ชุมชน

13 สนับสนุนหน่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข เพ่ือให้ประชาชนร่วมกิจกรรม สนับสนุนหน่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข 10,000 10,000 10,000 ปัญหาความเล่ือม ลดปัญหาความเล่ือมล้ า สป.

สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน และสร้างความสามัคคี สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน ล้ าลดลง

ให้แก่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ

14 โครงการเลือกต้ัง เพ่ือใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จัดให้มีการเลือกต้ังครบทุกหน่วยการเลือก 1,040,000 1,040,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนผู้มีสิทธิ ได้ใช้สิทธิเลือกต้ัง ส านักงาน

ต้ังในพ้ืนท่ีรวมถึงกรณีการเลือกต้ังซ่อม ปลัด

15 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข: เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม พนักงาน/ลูกจ้าง/ผู้บริหาร/สมาชิกสภา 30,000 30,000 30,000 30,000 สร้างสุข/สามัคคี วัดสะอาด ตลอดถึงสร้างความ ส านักงาน

พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส จริยธรรมตลอดถึงการสร้าง อบต. โรงเรียน / ชุมชน ฯลฯ สามัคคีทุกภาคส่วน ปลัด

ความสามัคคีรวมถึงรักษา

ความสะอาดวัดให้สะอาด

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์ท่ี 3 การรักษาความม่ันคงและปลอดภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย 150,000 150,000 150,000 150,000 ได้รับการช่วยเหลือ ประชาชนมีความพึงพอใจในการ ส านักงาน

เช่น เงิน ส่ิงของ,อาหารสัตว์ อัคคีภัย ภัยแล้ง ฯลฯ พ้ืนท่ีต าบลเชียรเขา เร็วช้ึน ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ ปลัด

2 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพ่ือลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฝึกอบรมด้านวินัยจราจรแก่ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุบัติเหตุลดลง อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง ส านักงาน

และวินัยจราจรช่วงปีใหม่ เพ่ือสร้างวินัยจราจรท่ีถูกต้อง จัดกิจกรรมต้ังจุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่ ปลัด

3 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพ่ือลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฝึกอบรมด้านวินัยจราจรแก่ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุบัติเหตุลดลง อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง ส านักงาน

และวินัยจราจรวันสงกรานต์ เพ่ือสร้างวินัยจราจรท่ีถูกต้อง จัดกิจกรรมต้ังจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ ปลัด

4 ทบทวน/เพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร เพ่ืออบรม/ทบทวน อปพร.ให้ อบรม ชุด อปพร. ประจ าต าบลเชียรเขา 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 ความพร้อมเพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเม่ือ ส านักงาน

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีทักษะการปฏิบติงาน จ านวน 50 คน เกิดภัยต่าง ๆ ได้ทันท่วงที ปลัด

5 ปรับปรุงศูนย์ อปพร. อบต. เชียรเขา เพ่ือการบริหารจัดการ อปพร. จัดซ้ือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น เช่น วิทยุรับ,เก้าอ้ี,โต๊ะ 180,000 80,000 80,000 สะดวกเพ่ิมข้ึน มีระบบกลางท่ีดีและพร้อมส าหรับการ ส านักงาน

ระดับต าบล ก้ันห้อง CCTV ช่วยเหลือ ท าให้การช่วยเหลือรวดเร็ว ปลัด

6 บริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ อบต.เชียรเขา เพ่ือมีระบบการช่วยเหลือ ค่าตอบแทน,ชุดปฎิบัติงานพนักงานประจ ารถ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระบบการบริหาร มีระบบกลางท่ีดีและพร้อมส าหรับการ ส านักงาน

ประชาชนท่ีดีและพร้อม และการบริหารงานกู้ชีพ ดีข้ึน ช่วยเหลือ ท าให้การช่วยเหลือรวดเร็ว ปลัด

7 โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ในงานป้องกัน เพ่ือจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ท่ีจ า พ้ืนท่ี 13 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 การอ านวยความ มีเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการ สป.

และบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้องใช้ในงานป้องกันและ สะดวกเพ่ิมข้ึน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บรรเทาสาธารณะภัย รูปแบบต่างๆ
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องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์ท่ี 3 การรักษาความม่ันคงและปลอดภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 ปรับปรุงท่ีท าการหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ ท าการก้ันห้องพัก/สถานท่ีติดต่อประสานงาน 70,000 มีความสะดวกเพ่ิม สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ สป.

อบต.เชียรเขา ปฏิบัติงานของหน่วนกู้ชีพฉุก กว้าง 3 ม.x 4 ม. x 3 ม. ข้ึน ร้อยละ30 ประชาชนและมีสถานท่ีพร้อมใน

เฉิน อบต.เชียรเขา/พร้อมมี การปฏิบัติงาน

สถานท่ีติดต่อประสานงาน
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   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

         ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า ส่ิงแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ท้องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์พ้ืนท่ี เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เยาวชน จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามจับปลาใน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สีเขียวเพ่ิมข้ึน ปลูกต้นราชพฤกษ์ ท่ีสวยงาม ส านักงาน

สีเขียว และเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร แหล่งน้ า ร้อยละ 95 พ้ืนท่ีต าบล ปลัด

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จัดรายการเสียงตามสาย ประชาชนเข้าใจหลักการอนุรักษ์

2 ขุดลอกวัชพืชในแหล่งน้ า หมู่ท่ี1-13 เพ่ือให้แหล่งน้ าสามารถใช้ ลอกวัชพืชตามแหล่งน้ าในต าบลเชียรเขา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 น้ าไหลสะดวกข้ึน แหล่งน้ าในต าบลเชียรเขาสามารถใช้ ส านักงาน

ประโยชน์ ทุกสายตามรายการส ารวจ เพ่ือการเกษตรได้อย่างพอเพียง ปลัด

3 ปล่อยพันธ์ุปลาลงแหล่งน้ า เพ่ือเพ่ิมปริมาณจ านวนปลาใน ปลาน้ าจืดกินพืช จ านวน 10,000 ตัว/ปี 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ปลาเพ่ิมข้ึน จ านวนปลาเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 25 ส านักงาน

แหล่งน้ าในต าบลเชียรเขา ปลาน้ าจืดกินเน้ือ จ านวน 10,000 ตัว/ปี ปลัด

4 ปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้าง  เพ้ียวถางหญ้าริมถนนในต าบลเชียรเขา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หญ้าแฝกและต้นไม้ หญ้าสองข้างทางลดลง ร้อยละ 95 ส านักงาน

เน่ืองในวันส าคัญต่างๆ ทาง/ป้องกันหน้าดินพัง ปลูกต้นไม้หรือหญ้าแฝกริมคันคลอก เพ่ิมข้ึน ต้นไม้หรือหญ้าแฟกเพ่ิมข้ึน ปลัด

5 รักษ์น้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้ท้องถ่ิน การปลูกต้นราชพฤษ์ปีละ860 ต้น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนต้นไม้ สองข้างทางถนนในต าบลเชียรเขา ส านักงาน

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ หรือต้นไม้อ่ืนๆ เช่น ต้นแซ เพ่ิมข้ึน เต็มไปด้วยต้นราชพฤกษ์ ท่ีสวยงาม ปลัด

ต้นบานบุรี ต้นข้ีเหล็ก เป็นต้น

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ีท าการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  การปลูกต้นไม้สวยงาม 80,000 80,000 ความร่มร่ืนสวยงาม อบต. เกิดความสวยงาม ส านักงาน

อบต. และจัดภูมิทัศน์รอบบริเวณ หรือต้นไม้อ่ืนๆ เช่น ปลูกหญ้า เพ่ิมข้ึน ปลัด

อบต. หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวกับการจัดภูมิทัศน์ กองช่าง
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องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยังยืน

แผนงานการเกษตร



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารึตประเพณี และภูมิปัญญาาท้องถ่ิน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ส่งเสริมและสนับสนุนงาน เพ่ือให้ประชาชนร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมงานประเพณีชักพระ 40,000 40,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนผู้เข้าร่วม สืบสานงานประเพณีท้องถ่ินให้คง ส านักงาน

ประเพณีชักพระ ทางศาสนาและอนุรักษ์งาน กิจกรรม อยู่ตลอดไป ปลัด

ประเพณีท้องถ่ิน

2 ส่งเสริมงานกิจกรรมวันกตัญญู เพ่ือให้ประชาชนร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมวันกตัญญู ประจ าปี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม สืบสานงานประเพณีท้องถ่ินให้คง ส านักงาน

อนุรักษ์งานประเพณีท้องถ่ิน ผู้สูงอายุ 1,200 คน กิจกรรม อยู่ตลอดไป ปลัด

ประชาชน 1,000 คน

3 จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชน จัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ทางสถาบันชาติ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึง ส านักงาน

เช่น กิจกรรมงานปกป้องสถาบัน ทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึง ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรม ความจงรักภักดี สถาบันชาติ ปลัด

ความจงรักภักดีต่อสถาบัน อบต.เชียรเขาด าเนินการเองและอุดหนุน ศาสนา และพระมหากษัตริย์

และเสริมสร้างความสามัคคี หน่วยงานอ่ืน ๆ 

4 ส่งเสริมวัฒธรรมประเพณีแห่เทียน เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชน จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา (ถวายเทียนพร้อม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้ร่วมสืบสานงาน ส านักงาน

พรรษา ได้ร่วมกันสืบสานประเพณี เคร่ืองไทยทาน) ในวันเข้าพรรษา กิจกรรม ประเพณีและการบ่มเพาะทาง ปลัด

และเสริมสร้างความรัก ความ แรมหน่ึงค่ าเดือนแปด สังคม

สามัคคีของคนในสังคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช



แบบ ผ.02

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ส่งเสริมวัฒธรรมประเพณีทอดกฐิน เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชน จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในช่วงวันทอดกฐิน 30,000 30,000 30,000 30,000 คุณค่าทางจิตใจ ประชาชนได้ร่วมสืบสานงาน ส านักงาน

สามัคคี ได้ท านุบ ารุงศาสนาและ ประจ าปี เพ่ิมข้ึน ประเพณีเกิดกระบวนการขัด ปลัด

ความสามัคคีของคนในสังคม เขาทางสังคม

6 Big cleaning day 4 วัด เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชน จัดกิจกรรมท าความสะอาดวัดท้ัง 4 วัด 20,000 20,000 20,000 20,000 ความร่วมมือระหว่าง เกิดความร่วมมือแบบ บวร (บ้าน, ส านักงาน

และเสริมสร้างความรัก ความ สถาบัน(หลัก)เพ่ิม วัด,โรงเรียน) ปลัด

สามัคคีของคนในสังคม

7 จัดงานวันลอยกระทง 1.เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้ร่วม จัดกิจกรรมประกวดกระทง 2 ประเภท 140,000 140,000 140,000 140,000 จ านวนผู้ร่วม เยาวชนได้อนุรักษ์และสืบสาน ส านักงาน

และสืบสานวัฒนธรรม จัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ กิจกรรม วัฒนธรรมลอยกระทง ปลัด

2.เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม หรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับลอยกระทง

ประเพณีให้คงอยู่คู่ชุมชน

8 สนับสนุนงานประเพณีชักพระประจ าปี เพ่ือให้ประชาชนร่วมกิจกรรม สนับสนุนเงินงานประเพณีชักพระประจ าปี 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม สืบสานประเพณีท้องถ่ินให้ ส านักปลัด

ทางศาสนาและอนุรักษ์งาน ให้แก่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม คงอยู่ตลอดไป ท่ีท าการ

ประเพณีท้องถ่ิน ปกครอง

9 สนับสนุนจัดกระบวนแห่หมรับเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนร่วมกิจกรรม เพ่ือให้ประชาชนร่วมกิจกรรมวันสาทรเดือนสิบ 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม สืบสานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ส านักปลัด

งานประเพณีเดือนสิบประจ าปี ทางศาสนาและอนุรักษ์งาน ประจ าปี / สนับสนุนงบประมาณให้แก่ กิจกรรม ท้องถ่ินให้คงอยู่ตลอดไป ท่ีท าการ

ให้อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ประเพณีท้องถ่ิน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ปกครอง

10 สนับสนุนงานประเพณีมาฆบูชา เพ่ือให้ประชาชนร่วมกิจกรรม ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวันแห่ผ้าข้ึนธาตุประจ าปี10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม สืบสานกิจกรรมทางศาสนาและ ส านักปลัด

แห่ผ้าข้ึนธาตุ ประจ าปี ทางศาสนาและอนุรักษ์งาน  / สนับสนุนงบประมาณให้แก่ กิจกรรม ประเพณีท้องถ่ินให้คงอยู่คู่สังคม ท่ีท าการ

ประเพณีท้องถ่ิน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ตลอดไป ปกครอง

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารึตประเพณี และภูมิปัญญาาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

           แผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ต่อ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 สนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความ สป./

ได้แสดงออกถึงความจงรัก กิจกรรม จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ท่ีท าการ

ภักดีต่อสถาบัน และบรมวงศานุวงศ์ ปกครอง

12 โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เพ่ือให้ประฃาชนร่วมกิจกรรมทางบรรพชาสามเณรจ านวน 36 รูป บวชศีลจาริณี 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้บรรพชา สืบสานกิจกรรมทางศาสนาให้คงอยู่ สป./

ให้แก่วัดสระไคร ศาสนา จ านวน 19รูป ภาคฤดูร้อน ให้แก่วัดสระไคร ตลอดไปและการขัดเกลาทางสังคม วัดสระไคร

13 โครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมสืบสาน เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะพ้ืนบ้าน จัดกิจกรรมร าวงมาตรฐาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนนักเรียนท่ี ศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ได้รับการ สป./

ภูมิปัญญาท้องถ่ินประจ าภาค ภูมิปัญญาท้องถ่ิน กิจกรรมร าอวยพร เข้าร่วมกิจกรรม อนุรักษ์ รักษาสืบสาน ร.ร.วัดสระไคร

โรงเรียนวัดสระไคร

14 อุดหนุนงานประเพณีวันเข้าพรรษา ฯ เพ่ือให้ประฃาฃนร่วมกิจกรรม อุดหนุนงานประเพณีวันเข้าพรรษา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การสืบสาน สืบสานงานประเพณีท้องถ่ิน สป./

บ้านปลายคลอง ให้แก่ หมู่ 6 ทางศาสนาและอนุรักษ์งานท้องถ่ิน บ้านปลายคลอง หมู่ท่ี 6 ประเพณีคงไว้ ให้คงอยู่ตลอดไป หมู่ท่ี 6

15 สนับสนุนดนตรีไทยบริการชุมชน เพ่ือส่งเสริมดนตรีไทยแก่เยาวชนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์อ่ืนท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวกับ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนนักเรียนท่ี ดนตรีไทยได้รับการสืบสาน สป./

โรงเรียนบ้านปลายคลอง เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะการดนตรี ดนตรีไทย บริการชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม เยาวชนห่างไกลยาเสพ ร.ร.บ้าน

ปลายคลอง

16 สนับสนุนโครงการสืบสานศิลปะเชิดชูเกียรติ เพ่ือล าลึกเพลงบอกสร้อย จัดกิจกรรมล าลึกศิลปินแห่งชาติ ประจ าปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สืบสานงสนประเพณี ประฃาฃนมีจิตส านึกและ ส านักงาน

ศิลปินแห่งชาติ อ.เฉลิมพระเกียรติ เสียงเสนาะ ศิลปินแห่งชาติ คงไว้ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลัด

17 สนับสนุนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาและสืบสานภูมิ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์หรือส่ิงอ่ืน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนนักเรียนท่ี ภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับการ ส านักงาน

ท่ีจ าเป็นเก่ียวกับการพัฒนา

โรงเรียนอ่าวตะเคียน ป้ญญาท้องถ่ิน ดนตรีพ้ืนบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เข้าร่วมกิจกรรม สืบสานเยาวชนห่างไกลยาเสพ ปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารึตประเพณี และภูมิปัญญาาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือรเสริมสร้างคุณธรรมและ จัดกิจกรรม 1 คร้ัง/ปี 10,000 10,000 30,000 30,000 30,000 การพัฒนาและ เกิดจิตส านึกท่ีดีต่อองค์กร ส านักงาน

 แก่พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า  จริยธรรมให้พนักงาน อบต. ตระหนักรู้เพ่ิมข้ึน และการปฏิบัติงาน ปลัด

และพนักงานจ้าง เชียรเขา

2 ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จัดกิจกรรมฝึกอบรม 1 คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การปฏิบัติงานมี เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน ส านักงาน

ภาพในการปฏิบัติงาน ปฎิบัติงานของพนักงาน อบต. ประสิทธิภาพ ปลัด

เพ่ิมข้ึน

3 ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซ้ือ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ อุดหนุนการด าเนินงานปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การปฏิบัติงานมี การปฏิบัติงานด้านพัสดุคล่อง ส านักงาน

จัดจ้างของ อปท. ประจ าปี งานพัสดุ เพ่ืออุดหนุนเงินแก่ การจัดซ้ือจัดจ้างของ อปท.ประจ าปี ประสิทธิภาพ ตัวมากย่ิงข้ึน ปลัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน เพ่ิมข้ึน

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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    แผนงานบริหารท่ัวไป

งบประมาณ

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่าย เพ่ิมระบบความเร็วของระบบเครือข่าย 110,000 110,000 110,000 110,000 การปฏิบัติงานมีประ มีเคร่ืองใช้ท่ีเหมาะแก่การ ส านักงาน

เอ้ือต่อการบริการประชาชน อินเตอร์เน็ต (Lan Network) (Lan Network) สิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ปฏิบัติงาน ปลัด

5 ประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษี เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีมี จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจ าปี 20,000 20,000 20,000 20,000 การเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ กองคลัง

ประจ าปี ประสิทธิภาพและสามารถเก็บ จัดท าแผ่นพับ/เอกสารเชิญชวนการเสียภาษี มากข้ึน และจัดเก็บภาษีได้

ภาษีได้เพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมข้ึน

6 จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์ เพ่ือการรวบรวมข้อมูล และน า จัดเตรียมแบบส ารวจและคัดลอกข้อมูล 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 มีระบบแผนท่ีภาษี ระบบการจัดเก็บภาษีแน่นนอน กองคลัง

สินขององค์การบริหารส่วนต าบล เข้าเป็นระบบจัดเก็บภาษีท่ีมี รายละเอียดเก่ียวกับท่ีดิน ท่ีดี การจัดภาษีได้เพ่ิมมากข้ึน /

จัดซ้ือเคร่ิอง GPS จ านวน 1 ตัว สะดวกและรวดเร็ว

7 ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด (CCTV ) เพ่ือป้องกันและดูแลความปลอด ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด (CCTV ) พร้อมระบบ 900,000 900,000 900,000 ความปลอดภัย ชุมชน/ประชาชนในพ้ืนท่ี ส านักงาน

ภัยในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี ๔ บริเวณส่ีแยกสภา และ ม. ๑๓ บริเวณ เพ่ิมข้ึน มีความปลอดภัยในชีวิตและ ปลัด

ศพด.เชียรเขา บริเวรโรงจอดรถ อบต. ทรัพย์สิน

8 ขยายเพ่ิมจุดระบบเสียงไร้สาย เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าสาร จัดจ้างขยายเพ่ิมจุดระบบเสียงไร้สาย จ านวน๑๐จุด300,000 300,000 300,000 การรับรู้ข้อมูลข่าว ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ส านักงาน

หมู่ท่ี 1๐,13 ของราชการ บริเวณพ้ืนท่ี ๑๐,๑๓ สารเพ่ิมข้ึน ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบล ปลัด
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 ฝึกอบรมระเบียบข้อกฏหมาย เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้ สมาชิกสภา/ผู้บริหาร/พนักงานส่วนต าบล 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมรู้ระเบียบ มีความรู้ในการน าข้อ ส านักงาน

ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ระเบียบข้อกฏหมายท่ีเก่ียว ข้อกฏหมายเพ่ิมข้ึน กฏหมายในการ ปลัด

กับการป้องกันการทุจริต ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างถูกต้อง

8 ให้ความรู้เร่ืองผลประโยชน์ เพ่ือสร้างความเข้าใจในเร่ือง สมาชิกสภา/ผู้บริหาร/พนักงานส่วนต าบล 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมรู้ระเบียบ มีความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับผล ส านักงาน

ทับซ้อน ข้อกฏหมายผลประโยบน์ ข้อกฏหมายเพ่ิมข้ึน ประโยชน์ทับซ้อน ปลัด

ท่ีทับซ้อน

9 จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน สร้างความตระหนักในการ สมาชิกสภา/ผู้บริหาร/พนักงานส่วนต าบล 10,000 10,000 10,000 ความรู้เพ่ิมข้ึน ผู้ร่วมอบรมได้มีความเข้าใจ ส านักงาน

สากล ต่อต้านคอร์รัปช่ัน ในเร่ืองการคอร์รัปช่ัน ปลัด

10 พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในการ สมาชิกสภา/ผู้บริหาร/ 20,000 20,000 20,000 ศักยภาพเพ่ิมข้ึน ปฏิบัติหน้าท่ีได้ถูกต้องตาม ส านักงาน

และผู้บริหารท้องถ่ิน ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง อ านาจหน้า ปลัด

11 อบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะ เพ่ืออบรมให้ความรู้และศึกษา คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วน 200,000 200,000 200,000 ความรู้เพ่ิมข้ึน สามารถน าความรู้มาปรับใช้ ส านักงาน

ผู้บริหารสมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล ดูงาน ต าบลและพนักงานจ้าง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแก่ คณะ ปลัด

และพนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 

พนักงานส่วนต าบล

และพนักงานจ้าง
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10,000 100,000 1,000,000

20,000 200,000 2,000,000

30,000 300,000 3,000,000

40,000 400,000 4,000,000

ร.ร.วัดสระไคร 50,000 500,000 5,000,000

60,000 600,000 6,000,000

70,000 700,000 7,000,000

80,000 800,000 8,000,000

90,000 900,000 9,000,000









แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,740 ม. 3,000,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 7 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

สายหน้าวัดป่าหวาย-เขตต าบล เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 ม. เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ปากพนัง หมู่ท่ี 7 ทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 150 ครัวเรือน

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,930 ม. 1,000,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 10 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

สายป้ัมจารึก-ต้นเนียน หมู่ท่ี 10 เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 ม. เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 170 ครัวเรือน

3 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 7 เมตร ระยะทาง 4,500 ม. 1,000,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี1,2,3,4,5,6ต.เชียรเขากองช่าง

สายเชียรเขา - บางลิง ผิวแอสฟัลท์ติก เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 ม. พ้ืนท่ีต าบลเชียรเขา และต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

คอนกรีต หมู่ท่ี1,2,3,4,5,6 ต.เฃียรเขา ทางการเกษตร สะดวกเพ่ิมข้ึนร้อยละ60 ไม่น้อยกว่า 500 ครัวเรือน

4 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,200 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี 11 ต.เชียรเขาและ กองช่าง

สายบ้านหน าหย่อม-ดอนส าราญ หมู่ท่ี11 เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต (แอสฟัลท์ติกฯ/แคปซีล) พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร ร้อยละ30 ไม่น้อยกว่า 300 ครัวเรือน

5 ก่อสร้างถนนลาดยาง หรือ คสล. เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 3,500 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี 1 ต.เชียรเขาและ กองช่าง

สายบ้านบางหว้า-ดอนจิก เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต (แอสฟัลท์ติกฯ/แคปซีลหรือ คศล.) พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร ร้อยละ30 ไม่น้อยกว่า 130 ครัวเรือน
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งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการเกษตร และท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียว



แบบ ผ.02/1

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 ก่อสร้างถนนลาดยาง หรือ คสล. เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 4,360 ม. 3,000,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี 2,3,10 ต.เชียรเขาและกองช่าง

สายโคกกะถิน-หนองหม้อ หมู่ท่ี 2,3,10 เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต (แอสฟัลท์ติกฯ/แคปซีลหรือ คศล.) พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ต.เชียรเขา และหมู่ท่ี 9 ต.สวนหลวง ทางการเกษตร ร้อยละ30 ไม่น้อยกว่า 300 ครัวเรือน

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,000 ม. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี 3 ต.เชียรเขาและ กองช่าง

โรงเรียนวัดโคกกะถิน-สะพานคลองเตย เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 ม. พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

หมู่ท่ี 3 ทางการเกษตร ร้อยละ30 ไม่น้อยกว่า 80 ครัวเรือน

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,285 ม. 1,000,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี 6 ต.เชียรเขาและ กองช่าง

สายบ้านนายประยูร-อ่าวยาว หมู่ท่ี 6 เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 ม. พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร ร้อยละ30 ไม่น้อยกว่า 100 ครัวเรือน

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 810 ม. 900,000 900,000 900,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี 8 ต.เชียรเขาและ กองช่าง

สายบ้านนายสมโชค น่ิมแก้ว เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 ม. พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ถึงบ้านนายจ านง  เสนป่ิน หมู่ท่ี8 ทางการเกษตร ร้อยละ20 ไม่น้อยกว่า 60 ครัวเรือน

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 3,400 ม. 780,000 780,000 780,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี 8 ต.เชียรเขาและ กองช่าง

สายบ้านเชียรเขา - ต้นเนียน เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 ม. พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร ร้อยละ30 ไม่น้อยกว่า 60 ครัวเรือน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคานาคมขส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 700 ม. 2,073,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี 5 ต.เชียรเขาและ กองช่าง

สายทางหลวงชนบท-คลองบ้านคลอง เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 ม. พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

บ่อทรายม.4,ม.5 ทางการเกษตร ร้อยละ20 ไม่น้อยกว่า 100 ครัวเรือน

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 880 ม. 700,000 700,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี 5 ต.เชียรเขาและ กองช่าง

สายทางหลวงชนบท-บ้านนางอารีย์ เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 ม. พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

หมู่ท่ี 5 ทางการเกษตร ร้อยละ20 ไม่น้อยกว่า 100 ครัวเรือน

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,400 ม. 3,286,000 3,286,000 3,286,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี 6 ต.เชียรเขาและ กองช่าง

สายรหัสทางหลวงท้องถ่ิน นศ.ถ เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 ม. พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

80-004 หมุ่ท่ี 6และหมู่ท่ี 8 ทางการเกษตร ร้อยละ30 ไม่น้อยกว่า 100 ครัวเรือน

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,000 ม. 4,000,000 4,000,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี 9 ต.เชียรเขาและ กองช่าง

สายบ้านนายฉาย-ดอนลุงสร้อย หมู่ท่ี 9 เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 ม. พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร ร้อยละ20 ไม่น้อยกว่า 170 ครัวเรือน

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,700 ม. 4,000,000 4,000,000 4,000,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี 9 ต.เชียรเขาและ กองช่าง

สายบ้านนายสุชาติ-หนองบ่อ หมู่ท่ี 9 เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 ม. พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร ร้อยละ25 ไม่น้อยกว่า 70 ครัวเรือน

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคานาคมขส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 750 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี 10 ต.เชียรเขาและ กองช่าง

สายบ้านนายลอย- หน านายทิน หมู่ท่ี10 เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 ม. พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร ร้อยละ30 ไม่น้อยกว่า 70 ครัวเรือน

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 400 ม. 1,000,000 1,000,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี 11 ต.เชียรเขาและ กองช่าง

สายวัดจันทร์ เชียรเขา-คลองใหม่สุรินทร์ เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 ม. พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

หมู่ท่ี 11 ทางการเกษตร ร้อยละ20 ไม่น้อยกว่า 90 ครัวเรือน

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 ม.หนาโดยเฉล่ีย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การคมนาคมภายใน ประชาชนหมู่ท่ี 9,10 ต.เชียรเขาและ กองช่าง

สายบ้านนายต้อง-หลังวัดป่าหวายถึง เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต 0.15ม.พ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า800ตารางเมตร พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ต าบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์

สะพานโหนดหมู่ (ช่วงท่ี 2)หมู่ท่ี 12 ทางการเกษตร  และถมหินคลุกไหล่ทางรายละเอียดตามแปลน ร้อยละ20 ไม่น้อยกว่า 170 ครัวเรือน

ท่ีอบต.เชียรเขาก าหนดพร้อมติดปป้ายประชาสัม 490,000

พันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย

19 ก่อาร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง  2,400,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการ กองช่าง

เรียนบ้านอ่าวตะเคียน-บ้านโหนดหมู่ - เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต 1,200 ม. หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

คลองใหม่สุรินทร์ ม.8 ต.เชียรเขา ทางการเกษตร ก่อสร้างไม่น้อย 6,400 ตร.ม. และถม มีความสะดวกรวดเร็ว

หินคลุกไหล่ทาง รายละเอียด ตามแบบ

แปลนและปริมาณงานท่ี อบต. เชียรเขา

ก าหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคานาคมขส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



แบบ ผ.02/1

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กสายบ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการ กองช่าง

นายโกวิท-บ้านนายศรีราม -บ้านนาง เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต 1,200.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนท่ี. พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมี

ณัฐปราง-บ้านนางปราณี ทางการเกษตร ก่อสร้างไม่น้อย 2,800 ตร.ม. และ ความสะดวก รวดเร็ว

ถมหินคลุกไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบ

แปลนและปริมาณงานท่ี อบต. เชียรเขา

ก าหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ

21 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองพรุขวาง เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 การคมนาคมสะดวก ประชาชนหมู่ท่ี 6 ต.เชียรเขา/ กองช่าง

(เกาะหมู) เร็วและสะดวก/ขนส่งผลผลิต 50 ม. หนา 0.15 ม. รายละเอียดตาม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์

ทางการเกษตร แบบแปลนและปริมาณงานท่ี ไม่น้อยกว่า  25   ครัวเรือน

อบต. เชียรเขา ก าหนด

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4,999,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการ กองช่าง

สายบ้านหนองบ่อ ถึงบ้านยางยวน เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต บ้านหนองบ่อ ถึงบ้านยางยวน พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมี

หมู่ท่ี 5 ต.เชียรเขา ถึงหมู่ท่ี 5 ต.ดอนตรอ ทางการเกษตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 2,000 ม. ร้อยละ30 ความสะดวก รวดเร็ว

หนาโดยเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีก่อ 

สร้างไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. 

และลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคานาคมขส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5,392,000 5,392,000 5,392,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการ กองช่าง

เสริมเหล็กสายหนองบ่อ หมู่ท่ี 5 ถึง เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต 5.00 ม.ยาว 2,140 ม. หนาโดยเฉล่ีย พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมี

คลองส่งน้ าชลประทานสาย 7 RMC1 ทางการเกษตร 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,560 ร้อยละ30 ความสะดวก รวดเร็ว

ถึงต้นเนียนหมู่ท่ี 13 (รหัสทางหลวง ตร.ม. และลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

ท้องถ่ิน นศ.ถ80-005) พ้ืนท่ี

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 2,350,000 2,350,000 2,350,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการ กองช่าง

บ้านหนองไม้แก่นถึงคลองบ่อทราย  เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต 4.00 ม. ยาว 920 ม. หนาโดยเฉล่ีย พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมี

(บ้านนายสังเวียน)  หมู่ท่ี 3 ทางการเกษตร 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ30 ความสะดวก รวดเร็ว

 ต าบลเชียรเขา(ช่วงท่ี 2) 3,680 ตร.ม. และลงหินคลุกไหล่ทาง

ตามสภาพพ้ืนท่ี

25 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหน า เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว 1,113,000 1,113,000 1,113,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการ กองช่าง

หย่อม-บ้านดอนส าราญ หมู่ท่ี 11 เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต ASPHALTICCONCRETE พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมี

ทางการเกษตร โดยวิธีOverlay-ปูทับผิวทาง ร้อยละ30 ความสะดวก รวดเร็ว

เดิมกว้าง4.00เมตร ระยะทาง 

1,100 เมตร หรือไม่น้อยกว่า

4,000 ตารางเมตร

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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งบประมาณ

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการเกษตร และท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคานาคมขส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)



แบบ ผ.02/1

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,000 ม. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

นายไว-หัวเกาะ เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 ม. พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ทางการเกษตร ร้อยละ 30 สะดวก รวดเร็ว

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมารวด กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,000 ม. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 การคมนาคมภายใน การสัญจรไปมา รวมท้ังการขนส่ง กองช่าง

/ลาดยางสายบ้านหนองไม้แก่น - เร็วสะดวก/ขนส่งผลผลิต ไหล่เฉล่ียข้างละ 0.50 ม. พ้ืนท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

ดอนจิก ทางการเกษตร ร้อยละ 30 สะดวก รวดเร็ว

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคานาคมขส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานพานิชย์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือน าน้ าไปใช้อุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิว 5,307,000 5,307,000 5,307,000 มีน้ าสะอาดใช้เพ่ิมข้ึน ประชาชนหมู่ท่ี 8 และหมู่บ้าน กองช่าง

แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านอ่าว ดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบแปลนส าหรับ ครัวเรือน ร้อยละ 30 ใกล้เคียงมีน้ าประปาใช้อย่าง

ตะเคียน หมู่ท่ี 8 บริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากรน้ า ท่ัวถึง

และระบบท่อจ่ายน้ าท่ี อบต. 

ก าหนด

2 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือน าน้ าไปใช้อุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน 5,060,000 5,060,000 5,060,000 มีน้ าสะอาดใช้เพ่ิมข้ึน ประชาชนหมู่ท่ี 13 และหมู่บ้าน กองช่าง

แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ขนาดใหญ่มาก ตามแบบแปลน ส าหรับ ครัวเรือน ร้อยละ 30 ใกล้เคียงมีน้ าประปาใช้อย่าง

บ้านเนินใหม่ หมู่ท่ี 13 บริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากรน้ าและ ท่ัวถึง

 (ท่ีท าการ อบต.เชียรเขา) ระบบท่อจ่ายน้ าท่ี อบต.ก าหนด

3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือน าน้ าไปใช้อุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน 5,307,000 5,307,000 5,307,000 มีน้ าสะอาดใช้เพ่ิมข้ึน ประชาชนหมู่ท่ี 8 และหมู่บ้าน กองช่าง

แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ขนาดใหญ่มาก ตามแบบแปลน ส าหรับ ครัวเรือน ร้อยละ 30 ใกล้เคียงมีน้ าประปาใช้อย่าง

บ้านหนองบ่อ หมู่ท่ี 5 บริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากรน้ าและ ท่ัวถึง

ระบบท่อจ่ายน้ าท่ี อบต. ก าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการเกษตร และท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียว

งบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคานาคมขส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)

แผนงานการพานิชย์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 เพ่ือน าไปใช้เพ่ืออุปโภค ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ 3,000,000 3,000,000 มีน้ าสะอาดด่ืม/ ประชาชนหมู่ท่ี 6 มีน้ าประปา กองช่าง

อุปโภค เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือ บาดาลขนาดใหญ่ แบบมาตรฐาน ใช้เพ่ิมข้ึน/ครัวเรือน ใช้ไม่น้อยกว่า 100 ครัวเรือน

การเกษตร ประปาหมู่บ้าน(นครหลวง) แบบรวม ร้อยละ 30

ระบบผลิตอยู่ในชุดเดียวกัน 

จ านวน 1 แห่ง

5 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาล เพ่ือน าไปใช้เพ่ืออุปโภค ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ 4,038,200 มีน้ าสะอาดด่ืม// ประชาชนหมู่ท่ี 10 มีน้ าประปา กองช่าง

ขนาดใหญ่ บ้านบ่อเงาะ หมู่ท่ี 10 อุปโภค เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือ บาดาลขนาดใหญ่ แบบมาตรฐาน ใช้เพ่ิมข้ึนครัวเรือน ใช้ไม่น้อยกว่า 100 ครัวเรือน

การเกษตร ประปาหมู่บ้าน(นครหลวง) แบบรวม ร้อยละ 30

ระบบผลิตอยู่ในชุดเดียวกัน 

จ านวน 1 แห่ง

6 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 เพ่ือน าไปใช้เพ่ืออุปโภค ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ 3,000,000 3,000,000 มีน้ าสะอาดด่ืม/ ประชาชนหมู่ท่ี 12 มีน้ าประปา กองช่าง

อุปโภค เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือ บาดาลขนาดใหญ่ แบบมาตรฐาน ใช้เพ่ิมข้ึนครัวเรือน ใช้ไม่น้อยกว่า 100 ครัวเรือน

การเกษตร ประปาหมู่บ้าน(นครหลวง) แบบรวม ร้อยละ 30

ระบบผลิตอยู่ในชุดเดียวกัน 

จ านวน 1 แห่ง

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)

แผนงานการพานิชย์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล เพ่ือน าไปใช้เพ่ืออุปโภค ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ 2,910,000 มีน้ าสะอาดด่ืม/ ประชาชนหมู่ท่ี 4 มีน้ าประปา กองช่าง

ขนาดใหญ่ บ้านคลองบีทราย หมู่ท่ี 4 อุปโภค เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือ บาดาลขนาดใหญ่ แบบมาตรฐาน ใช้เพ่ิมข้ึน/ครัวเรือน ใช้ไม่น้อยกว่า 120 ครัวเรือน

การเกษตร ประปาหมู่บ้าน(นครหลวง) แบบรวม ร้อยละ 30

ระบบผลิตอยู่ในชุดเดียวกัน 

จ านวน 1 แห่ง

คลองบ่อทราย จ านวน 1 จุด

8 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 เพ่ือน าไปใช้เพ่ืออุปโภค ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ 3,000,000 3,000,000 มีน้ าสะอาดด่ืม/ ประชาชนหมู่ท่ี 1 มีน้ าประปา กองช่าง

อุปโภค เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือ บาดาลขนาดใหญ่ แบบมาตรฐาน ใช้เพ่ิมข้ึน/ครัวเรือน ใช้ไม่น้อยกว่า 100 ครัวเรือน

การเกษตร ประปาหมู่บ้าน(นครหลวง) แบบรวม ร้อยละ 30

ระบบผลิตอยู่ในชุดเดียวกัน 

จ านวน 1 แห่ง

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการเกษตร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ขุดลอกคลองใหม่สุรินทร์ เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือการ ขุดลอกปากคลองกว้าง 15 ม. ลึก 1,100,000 1,100,000 1,100,000 การขาดแคลนน้ า ประชาชนพ้ืนท่ี ต.เชียรเขาได้ กองช่าง

หมู่ท่ี 6,7,8,11,12 เกษตร เพ่ือการระบายน้ า 3 ม. ท้องคลอง 8 เมตร ระยะทาง ภาคการเกษตรลดลง รับประโยชน์มีน้ าเพียงพอ

และป้องกันน้ าท่วมช่วงฤดู 5,000 ม. ส าหรับการเกษตร

น้ าหลาก

2 ก่อสร้างประตูระบายน้ าแบบบานตรง เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือการ ก่อสร้างประตูระบายน้ าแบบบานตรง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 การขาดแคลนน้ า เกษตรกร หมู่ท่ี 12 ต. เชียรเขา กองช่าง

ตามแบบแปลนของกรมชลประทาน เกษตรในฤดูแล้ง เพ่ือน าน้ า กว้าง 6 ม. 2ช่อง ตามแบบแปลน ภาคการเกษตรลดลง และหมู่บ้านใกล้เคียงได้รับ

บริเวร ปากคลองแดน หมู่ท่ี 12 ไปใช้เพ่ือการเกษตร ของกรมชลประทานบริเวร ร้อยละ 30 ประโยชน์ไม่น้อยกว่า

ปากคลองแดน 300 ครัวเรือน

3 ก่อสร้างประตูระบายน้ าแบบบานตรง เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือการ ก่อสร้างประตูระบายน้ าแบบบานตรง 6,000,000 6,000,000 การขาดแคลนน้ า เกษตรกร หมู่ท่ี 2 ต. เชียรเขา กองช่าง

ตามแบบแปลนของกรมชลประทาน เกษตรในฤดูแล้ง เพ่ือน าน้ า กว้าง 6 ม. 2ช่อง ตามแบบแปลน ภาคการเกษตรลดลง และหมู่บ้านใกล้เคียงได้รับ

บริเวร คลองบางหว้า หมู่ท่ี 2 ไปใช้เพ่ือการเกษตร ของกรมชลประทานบริเวร ร้อยละ 30 ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 150 

คลองบางหว้า จ านวน 1 จุด ครัวเรือน

4 ก่อสร้างประตูระบายน้ าแบบบานตรง เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือการ ก่อสร้างประตูระบายน้ าแบบบานตรง 6,000,000 6,000,000 การขาดแคลนน้ า เกษตรกร หมู่ท่ี 3 ต. เชียรเขา และหมู่ กองช่าง

ตามแบบแปลนของกรมชลประทาน เกษตรในฤดูแล้ง เพ่ือน าน้ า กว้าง 6 ม. 2ช่อง ตามแบบแปลน ภาคการเกษตรลดลง บ้านใกล้เคียงได้รับประโยชน์ไม่

บริเวร คลองเตย หมู่ท่ี 3 ไปใช้เพ่ือการเกษตร ของกรมชลประทานบริเวร ร้อยละ 30 น้อยกว่า 200 ครัวเรือน

คลองเตย จ านวน 1 จุด

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)

แผนงานการเกษตร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ก่อสร้างประตูระบายน้ าแบบบานตรง เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือการ ก่อสร้างประตูระบายน้ าแบบบานตรง 6,000,000 6,000,000 การขาดแคลนน้ า เกษตรกร หมู่ท่ี 4 ต. เชียรเขา กองช่าง

ตามแบบแปลนของกรมชลประทาน เกษตรในฤดูแล้ง เพ่ือน าน้ า กว้าง 6 ม. 2ช่อง ตามแบบแปลน ภาคการเกษตรลดลง และหมู่บ้านใกล้เคียงได้รับ

บริเวร คลองบ่อทราย หมู่ท่ี 4 ไปใช้เพ่ือการเกษตร ของกรมชลประทานบริเวร ร้อยละ 30 ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 

คลองบ่อทราย จ านวน 1 จุด 300 ครัวเรือน

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา





แบบ ผ 03

๒๕๖๑ 
(บาท)

๒๕๖๒ 
(บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕   (บาท)

1 บริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด าและมีสี) ความเร็ว 120,000 กองช่าง

20 แผ่น/นาที จ านวน 1 เคร่ือง ราคามาตรฐานส านักงบ

ประมาณ

2 การพานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ป้ัมหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า จ านวน 2 ตัว 35,000 35,000 กองช่าง

3 การพานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ป้ัมหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า จ านวน 2 ตัว 35,000 35,000 35,000 35,000 กองช่าง

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ 1,980,000 1,980,000 กองช่าง

และขนส่ง น้อยกว่า 6,000 ซีซี.แบบกระบะเหล็ก/เทท้าย 

ตามราคามาตรฐานส านักงบประมาณ

5 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ 1,980,000 1,980,000 กองช่าง

และขนส่ง น้อยกว่า 6,000 ซีซี.แบบกระบะเหล็ก/เทท้าย /

ตามราคามาตรฐานส านักงบประมาณ

6 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 

และขนส่ง 120 ซีซี. พร้อมพ่วงข้าง 3 โช๊ค 35,000 กองช่าง

7 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดโคมไฟฟ้า จ านวน 200 ชุด หน่ึงชุดประกอบด้วย 220,000 220,000

โคมไฟอลูมิเนียม ขนาด 2X36W.บัลลาส 2 ตัว ขาก่ิงดัดเข้า (100ชุด) (100ชุด) กองช่าง

รูป ขนาด 1 น้ิว ยาว 2 เมตร ฟิวส์ จ านวน 1 ชุด

แป้นขายึดก่ิงโคมแบบปรับได้ พร้อมน๊อตยึดขาก่ิง

8 พานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส(2.2KW) 32,000 32,001 32,002 กองช่าง

(2 ตัว ) (2 ตัว ) (2 ตัว )

9 พานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เกษตร เคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมใต้น้ า ขนาดมอเตอร์ 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 กองช่าง

2.0 แรงม้า (3 ตัว) (3 ตัว) (3 ตัว) (3 ตัว) (3 ตัว)

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ท่ี แผนงาน หมวด

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)



แบบ ผ 03

๒๕๖๑ 
(บาท)

๒๕๖๒ 
(บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕   (บาท)

10 พานิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เกษตร เคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมใต้น้ า ขนาดมอเตอร์ 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 กองช่าง

3.0 แรงม้า (3 ตัว) (3 ตัว) (3 ตัว) (3 ตัว) (3 ตัว)

11 บริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 2,100 กองช่าง

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (3 ตัว) กองคลัง

(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้

- มีความเร็วสัณญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 4.8 MHz

- สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ UHB ได้

- สามารถใช้กับบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card) ท่ีใช้

แรงดันไฟฟ้า ขนาด 5 Volts , 3 Volts และ 1.8 Volts

ได้เป็นอย่างน้อย

12 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา 1.เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง จักรยาน/บริหารแขน 32,800 32,800 32,800 ส านักงาน
หน้าอก หัวไหล่ (แบบดึงลูกตุ้มยกน้ าหนัก       (2ตัว)       (2ตัว)       (2ตัว) ปลัด
2.เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้งบริหารสะโพก-หัวไหล่ 19,040 19,040 19,040
(แบบโยกสลับเท้า)        (2ตัว)        (2ตัว)        (2ตัว)
3.เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้งบริหารเอว-สะโพกคู่(แบบ 20,000 20,000 20,000
น่ังและยืน)        (2ตัว)        (2ตัว)        (2ตัว)
4.เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้งแก้ปวดเข่า (แบบสลับขา) 14,800 14,800 14,800

(2ตัว) (2ตัว) (2ตัว)

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี (พ.ศ. 2561-2565)

129

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี งบประมาณแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)หมวด



แบบ ผ 03

๒๕๖๑ 
(บาท)

๒๕๖๒ 
(บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕   (บาท)

13 บริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ    - ซุ้มเฉลิมพระเกียรติเม่ือประกอบติดต้ังเสร็จมีขนาด 200,000        ส านักงาน
ความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร มีขนาดความสูงไม่ ปลัด
น้อยกว่า 4 ม. รวมจ านวน 2 ชุดโดยมีรายละเอียดดังน้ี
1.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติท าด้วยไฟเบอร์ มีขนาดฐานกว้าง 2 ม.
ขนาดความสูง 1 ม.พร้อมป้ายทรงพระเจริญ พานพุ่มทอง
พุ่มเงิน และป้ายช่ือหน่วยงาน
2.กรอบพระบรมฉายาลักษ์ท าด้วยไฟเบอร์ มีขนาดกว้าง
1.50 ม. ขนาดความสูง 3 ม. ติดต้ังพระบรมฉายาลักณ์ 
 และประดับด้วยตราพระบรมฉายาลักษ์ประจ าพระองค์

   - ซุ้มเฉลิมพระเกียรติเม่ือประกอบติดต้ังเสร็จมีขนาด 520,000
ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร มีขนาดความสูงไม่
น้อยกว่า 3.40 เมตรรวมจ านวน2ชุด โดยมีรายละเอียดดังน้ี
1.พระบรมฉายาลักษ์รัชกาลท่ี 10 จ านวน 1 ชุด
2.กรอบพระบรมฉายาลักษ์ท าด้วยไฟเบอร์ ขนาดสูง2.5 ม.
3.ครุฑท าด้วยไฟเบอร์ สูง 0.6 ม.
4.ป้ายทรงพระเจริญท าด้วยไฟเบอร์ ขนาดยาว2.5 ม.
5.ฉัตรทองเสริมเหล็ก จ านวน2ชุด
6.ลายไทยท าด้วยไฟเบอร์ ขนาด1X2 เมตรจ านวน 2ชุด
7.ตราสัญลักษ์ท าด้วยไฟเบอร์ สูง 1 เมตรจ านวน 2ชุด
8.รูปเทวดา จ านวน 2 ชุด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
บัญชีครุภัณฑ์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนงาน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ท่ี หมวด ประเภท



แบบ ผ 03

๒๕๖๑ 
(บาท)

๒๕๖๒ 
(บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕   (บาท)

9.พานพุ่มทอง พุ่มเงิน ท าด้วยไฟเบอร์ สูง 1 ม. 
10.กรอบป้ายช่ือหน่วยงานท าด้วยไฟเบอร์ 
ยาว 3 ม.จ านวน 1 ป้าย
11.กรอบภาพพ้ืนหลังเสริมด้วยโครงเหล๊กขนาด
 1.2x10ม. จ านวน 1 ป้าย
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แผนงาน ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
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หมวดท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

