
 

 

 
 

การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) หมวด 6 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาเพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
คณะกรรมการดังกล่าวจะด าเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการ ก าหนดก็ได้ และให้
คณะกรรมการ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
  เทศบาลต าบลอ่าวขนอม  ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอ่าวขนอม  ประกอบด้วย 
  1. นายด ารงศักดิ์   สมบูรณ์ทรัพย์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ประธานกรรมการ 
  2. นายอภิชาต  ทองสม  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
  3. นายธีรพล  อังคณานนท์         สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
  4. นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ่         สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
  5. นายสารสิทธิ์  สุทธิช่วย  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
  6. นายวัฒนา  ปัญญายุทธศักดิ์        ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
  7. นางสาวอัจฉริยา   วิชาช ู       ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
  8. นายจักรกฤษณ์   อังคณานนท์  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  กรรมการ 
  9. นายจักรี  มหาศักดิ์พันธ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
         10. นายรังสรรค์  แท้เท่ียง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
        11. นางจันทิรา  พูนนวล   ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ/เลขานุการ 
         กรรมการดังกล่าวให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการการคัดเลือกอีกได้ 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  มีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 
  1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ี
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 
แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) 
  
 เทศบาลต าบลอ่าวขนอม ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนิ นงานตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)  โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลอ่าวขนอมที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลอ่าวขนอม วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในช่วงสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าหรับโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ต่างๆ เพ่ือจัดท าเป็นรายงายการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามโครงการพัฒนายุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 ในส่วนที่ 2 นี้ จึงเป็นการสรุป  วิสัยทัศน์  พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. 255๙ 
– 256๑) เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่เทศบาลต าบลอ่าวขนอมได้ก าหนดไว้ และได้น ามาใช้เป็น
กรอบในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ต่อไป 
 
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ 
 " อ่าวขนอม เทศบาลน่าอยู่ที่สุด " 

พันธกิจกำรพัฒนำท้องถิ่น   
      1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่  โดยการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการให้

ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างเพียงพอ ครอบคลุม ทั่วถึง เพื่อรองรับการขยายเมืองในอนาคต 
      2. พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ สนับสนุนแนวทางการ

ด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน สนับสนุนส่งเสริมผลผลิต
ทางการการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

      3. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม  พัฒนาการศึกษา พัฒนาด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการกีฬา การออกก าลังกาย เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และรณรงค์ป้องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด 

      4. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วางแผนในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจ
ท่องเที่ยวในอนาคต 
              5. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

      6. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูบ ารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         7. ส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประชาธิปไตยแก่ประชาชน 
         8. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรบนพ้ืนฐาน
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
       ๙. ภารกิจตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ 
พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  
     
 
 
  



  -๓-   
 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) 
 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 
  1.1 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 
  1.2 ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การท่องเที่ยว 
 2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 
  2.1 ส่งเสริม สร้างจิตส านึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  2.2 การบริหารจัดการขยะชุมชน  
 

      3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 
  แนวทำงกำรพัฒนำ   
      ๓.๑ ส่งเสริมการศึกษา 
      ๓.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและยาเสพติด 
      ๓.๓ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย 
          ๓.๔ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ 
      ๓.๕ ส่งเสริม  ฟ้ืนฟู  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ๓.๖ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
       4. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 
      ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
      ๔.๒ การพัฒนาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

 5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
   แนวทำงกำรพัฒนำ  
      ๕.๑ การบริหารจัดการองค์กร 
      ๕.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
      ๕.๓ ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
     ๕.๔ ปลูกฝังจิตส านึกและส่งเสริมประชาธิปไตย 
 

  



 

  ส่วนที่ 3 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 

 

 เทศบาลต าบลอ่าวขนอม ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี  2559  
โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ  ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการ
รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร  และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานของเทศบาลต าบลอ่าว    
ขนอม  โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น  3  แบบ  ดังนี้ 
 

แบบท่ี  1  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 

กำรด ำเนินงำน 
ไม่ม ี

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ✓  
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

✓  

ส่วนที่  2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล ✓  
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน ✓  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

✓  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ✓  
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ✓  
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ✓  
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  
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แบบที่  2  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลอ่ำวขนอม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 

ส่วนที่  1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ 3 ปี 
1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี และฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) 

ยุทธศำสตร ์
ปีที่ 1 พ.ศ. 2559 ปีที่ 2 พ.ศ. 2560 ปีที่ 3 พ.ศ. 2561 รวม 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ ๒๔ ๑๒,๓๓๔,๕๐๐ ๑๒ ๖๖๗,๐๐0 ๑๒ ๖๖๗,๐๐0 ๔๘ ๑๓,๖๖๘,๕๐๐ 
2. การพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน  

๒๐ ๔,๑๗๒,๐๐0 ๑๓ ๑,๔๘๒,๐๐0 ๑๔ ๓,๔๘๒,๐๐0 ๔๗ ๙,๑๓๖,๐๐๐ 

3. การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

๙๓ ๑๘,๑๗๒,๘๔๐ ๗๘ ๘,๖๐๒,๙๔๐ ๗๓ ๘,๑๐๒,๙๔๐ ๒๔๔ ๓๔,๘๗๘,๗๒๐ 

4.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

๖๔ ๕๗,๖๖๑,๕๒๗ ๕๔ ๒๗,๑๔๕,๗00 ๔๐ ๒๐,๙๖๐,๕00 1๕๘ ๑๐๕,๗๖๗,๗๒๗ 

 
 
 

5. การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล 

๒๗ ๑๑,๙๒๕,๐๐๐ ๒๑ ๔,๑๘๐,๐๐0 ๒๐ ๓,๓๑๕,๐00 ๖๘ ๑๙,๔๒๐,๐๐๐ 

รวม ๒๒๘ ๑๐๔,๒๖๖,๔๖๗ ๑๗๘ ๔๒,๐๗๗,๖๔0 ๑๕๙ ๓๖,๕๒๗,๔๔0 ๕๖๕ 1๘๒,๘๗๐,๙๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

         ปี ๒๕๕๙
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           โครงการท่ีปรากฏในแผน 
           โครงการท่ีปฏิบตัิได้จริง 
 

           โครงการท่ีไมไ่ด้ด าเนินการ   จ านวน  ๑๐๘ โครงการ 
           โครงการท่ีได้ด าเนินงาน       จ านวน  ๑๑๘ โครงการ 
           โครงการท่ีปรากฏในแผน      จ านวน  ๒๒๘ โครงการ 

2. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 255๙  

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ในระหวา่ง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ ๘ ๓.๕๑ ๔ ๑.๗๕ ๑๒ ๕.๒๖ ๒๔ ๑๐.๕๓ 
2. การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ 
    สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

๑๙ ๘.๓๓ - - ๑ ๐.๔๔ ๒๐ ๘.๗๗ 

3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ๓๘ ๑๖.๖๗ ๒ ๐.๘๘ ๕๓ ๒๓.๒๕ ๙๓ ๔๐.๗๙ 
4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒๕ ๑๐.๙๖ ๑๑ ๔.๘๒ ๒๘ ๑๒.๒๘ ๖๔ ๒๘.๐๗ 
5. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
    ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

๑๑ ๔.๘๒ - - ๑๖ ๗.๐๒ ๒๗ ๑๑.๘๔ 

รวม ๑๐๑ ๔๔.๓๐ ๑๗ ๗.๔๕ ๑๑๐ ๔๘.๒๕ ๒๒๘ ๑๐๐ 
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3.  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ตามแผนพัฒนาปี  2559 

ยุทธศาสตร ์
งบตามแผนพฒันา เบิกจ่ายงบประมาณ 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน ร้อยละ 
(เบิกจ่ายตามแผน) 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ ๑๒,๓๓๔,๕๐๐ ๑,๕๐๖,๗๐๒.๔๓ ๑.๔๕ 

2. การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ    
   สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

๔,๑๗๒,๐๐0 ๒,๐๓๗,๙๔๙.๙๒ ๑.๙๕ 

3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพ 
   ชีวิต  

๑๘,๑๗๒,๘๔๐ ๒๐,๔๕๘,๓๖๙.๕๘ ๑๙.๖๒ 

4. การพัฒนาด้านโครงสร้าง   
   พื้นฐาน 

๕๗,๖๖๑,๕๒๗ ๑๒,๓๘๘,๕๒๑.๑๙ ๑๑.๘๘ 

5. การพัฒนาการบริหารจัดการ   
   องค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล  

๑๑,๙๒๕,๐๐๐ ๗๒๐,๓๑๔.๗๗ ๐.๖๙ 

รวม ๑๐๔,๒๖๖,๔๖๗ ๓๗,๑๑๑,๘๕๗.๘๙ ๓๕.๕๙ 
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ส่วนที่ 2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์  
            และเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
 
4.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปี  2559 

โครงกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 

ด ำเนนิกำร 
แล้วเสร็จ 

อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนนิกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนนิกำร 

งบประมำณ 
ที่ไดร้บั 

งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำยไป 

1. อาหารกลางวัน 
2. อาหารเสริม(นม) 
3. การพัฒนาสาธารณสุขมูล  
    ฐาน 
๔. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

 
 
 

 
 

 
 
 

- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
 
- 

๓,๖๓๓,๐๘๐ 
๑,๖๐๗,๒๑๖ 

๑๗๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐  

๑,๐๖๒,๒๓๑.๖๔ 
๓,๐๔๗,๓๒๐ 
๑๒๗,๕๐๐๐ 

 
๑๐๙,๐๐๐  

รวม ๕,๕๓๐,๒๙๖  ๕,๔๙๓,๕๕๑.๖๔  
 

5.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี  255๙ 

โครงกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 

ด ำเนนิกำร 
แล้วเสร็จ 

อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนนิกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนนิกำร 

งบประมำณ 
ที่ไดร้บั 

งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำยไป 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
3. สื่อการเรียนการสอน 
๔. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก 

 
 

 

 
 

 
 

- 
- 
- 
- 
 
 

- 
- 
- 
- 
 

๑๑,๗๒๓,๔๐๐ 
๒,๓๕๓,๖๐๐ 

๓๑๖,๐๐๐ 
๒,๙๔๙,๐๐๐ 

๑๑,๗๑๗,๒๐๐ 
๒,๓๐๗,๒๐๐ 

๓๑๖,๐๐๐ 
๒,๙๔๙,๐๐๐  

รวม ๑๗,๓๔๒,๐๐๐ ๑๗,๒๘๙,๔๐๐  
 

ส่วนที่  3  ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
 1. ระยะเวลาในการด าเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ได้วางไว้ 
 2. จ านวนโครงการที่ตั้งไว้ตามแผนมีมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดท าให้ 
  ร้อยละของความส าเร็จตามแผนพัฒนามีน้อย 
      3. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลท าให้ต้องใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายเร่งด่วนของ 
  รฐับาล  ส่งผลให้งบประมาณในการพัฒนาในด้านอ่ืนลดลง  
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           โครงการท่ีปรากฏในแผน 
           โครงการท่ีปฏิบตัิได้จริง 
 

 
 
 
 
 
 

แบบท่ี  3  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
 

1.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
3.1  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) และฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม     
       เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ได้ปฏบิัต ิ

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ ๒๔ ๑๒ 
2. การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ 
    พลังงาน 

๒๐ ๑๙ 

3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  ๙๓ ๔๐ 
4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๖๔ ๓๖ 
5. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ   
    ธรรมาภิบาล  

๒๗ ๑๑ 

รวม ๒๒๘ ๑๑๘ 

สรุป  ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลอ่าวขนอม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -2561) 
และฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) เทศบาลต าบลอ่าวขนอมได้บรรจุโครงการไว้ตาม
ยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้าน  จ านวน  ๒๒๘  โครงการ  และสามารถด าเนินโครงการตามแผนได้  จ านวน ๑๑๘
โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  ๕๑.๗๕  ของโครงการทัง้หมดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
๑.๑  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร จัดฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร ปลีะ 1 คร้ัง ประชาชนได้รับความรู้มีรายได้เพิ่ม

งบประมาณ   ๑๙,๑๓๑.๕๐  บาท มากขึน้ ชุมชนเข้มแข็ง

2 โครงการฝึกอบรมราษฎรในการ จัดฝึกอบรมอาชีพ โดยมีประชาชนเข้าร่วม ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ส่งเสริมอาชีพต่างๆ ในชุมชน โครงการ  จ านวน ๑๐๐ คน คมนาคมและขนส่งสินค้าทางการ

งบประมาณ   ๒๔,๐๒๑  บาท เกษตร

1.2  ส่งเสริมการลงทนุ การพานิชย์และการทอ่งเที่ยว

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1 โครงการจัดงาน ปเูส่ือกินข้าวเคาท์ จัดกิจกรรมนับถอยหลังเข้าสู่ปใีหม่  มีนักทอ่งเที่ยวเข้ามาทอ่งเที่ยวใน

ดาวน์ริมหาด ปลีะ 1 คร้ัง อ าเภอขนอมเพิ่มมากขึน้
งบประมาณ   ๑๒๔,๐๕๑.๒๔  บาท

2 โครงการเทศกาลตกปลาทราย จัดกิจกรรมตกปลาทราย หมู่ที่ 8    มีนักทอ่งเที่ยวเข้ามาทอ่งเที่ยวใน
จ านวน 1 คร้ัง อ าเภอขนอมเพิ่มมากขึน้
งบประมาณ   ๒,๙๗๗๗.๘๐   บาท

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมตลาดสด 1. ช าระค่าเช่าที่ราชพสัดุ ปลีะ 1 คร้ัง การด าเนินกิจการตลาดสดเปน็ไปด้วย
งบประมาณ   ๑๑,๕๔๘   บาท
2. ช าระค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั ความเรียบร้อย
งบประมาณ   ๑๖,๗๒๐.๘๙   บาท

4 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพื้น คสล. ต่อเติมหลังคาตามแบบแปลน ทต. ก าหนด มีกันลาดรอบตัวอาคารตลาดสด
บริเวณตลาดสดเทศบาลต าบลอ่าวนอม งบประมาณ  ๔๐๙,๐๐๐  บาท
หมู่ที่ ๔

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ ซ่อมแซมถนนเดิมแล้วลาดยาง กว้าง๖.๐๐ ม. การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
ติกคอนกรีตสายถนนคนรวย หมู่ที่ ๒  ยาว ๑๘๐ ม. ตามแบบแปลน ทต. ก าหนด

งบประมาณ  ๔๕๙,๐๐๐  บาท

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ ซ่อมแซมถนนเดิมแล้วลาดยาง กว้าง ๘.๐๐ ม. การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
ติกคอนกรีตสายถนนคอเขา หมู่ที่ ๒  ยาว ๓๐๐ ม. ตามแบบแปลน ทต. ก าหนด

(อยูร่ะหว่างด าเนินการ)



7 โครงการก่อสร้างถนน คศล. สายการุณ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
อุทศิ (ขนอมซันไรท์) หมู่ที่ ๗ ยาว ๑๓๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด

งบประมาณ  ๔๒๕,๐๐๐  บาท

8 โครงการก่อสร้างทางเดินเทา้เลียบ ก่อสร้างทางเดินเทา้ คสล. กว้าง ๑.๓๐ เมตร มีทางเดินเทา้บริเวณน้ าตก
น้ าตกเสม็ดชุน หมู่ที่ ๙ ยาว ๒๖๙ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด

(อยูร่ะหว่างด าเนินการ)

9 โครงการก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม คสล. ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม คสล. กว้าง ๑.๘๐ เมตรการเดินทางเข้าสู่สถานที่ทอ่งเที่ยว
สายจีบ ีหมู่ที่ ๘ ยาว ๖.๐๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด สะดวก การระบายน้ า รวดเร็ว

(อยูร่ะหว่างด าเนินการ)

10 โครงการปรับปรุงน้ าตกหนิลาดบา้น ปรับปรุงน้ าตกหนิลาดบา้นในเพลา มีนักทอ่งเที่ยวเข้ามาทอ่งเที่ยวมากขึน้
ในเพลา หมู่ที่ ๘ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2.1  ส่งเสริม สร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1 โครงการปลูกต้นไม้วันส าคัญ ปลูกต้นไม้ในชุมชนต่างๆ มีจ านวนต้นไม้เพิ่มมากขึน้

(ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ)

2 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ส่งเสริมใหป้ระชาชนรักษาความสะอาด สถานที่ต่างๆ มีความสะอาด มีทศันีย
"Big Cleaning Day" บา้นเรือน ตลาดสด ถนนในหมู่บา้นและ ภาพที่สวยงาม

บริเวณชายฝ่ังทะเล
งบประมาณ   ๑๖,๙๑๒.๔๒  บาท

3 โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนว จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก จ านวน ๑ คร้ัง ดินมีสภาพดีขึน้ลดการพงัทลายของ
พระราชด าริ งบประมาณ   ๒,๔๘๑.๕๐  บาท หน้าดิน

4 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ าล าคลอง ติดต้ังปา้ยหา้มทิ้งขยะในแม่น้ า แม่น้ าล าคลองสะอาดขึน้ ปริมาณ
สาธารณะในเขตเทศบาล น้ าเสียลดลง

5 โครงการคลองสวยน้ าใส ขุด ลอก ผักตบชวา ขยะมูลฝอย ระบายน้ าได้สะดวกรวดเร็ว ล าคลอง
สะอาดมากขึน้



2.2  การบริหารจัดการขยะชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1 โครงการจ้างเหมาก าจัดขยะโดยใช้ จ้างเหมาก าจัดขยะโดยใช้เตาเผาของเทศบาล ปญัหาขยะในชุมชนลดลง สามารถ

เตาเผา จ านวน ๖ คน ก าจัดขยะและลดปริมาณขยะสะสม
งบประมาณ   ๖๖๘,๗๐๖  บาท

2 โครงการจ้างชั่งน้ าหนักขยะมูลฝอย จ้างเหมาชั่งขยะมูลฝอย จ านวน ๑๒ เดือน ค านวณปริมาณค่าขยะได้อย่างแม่นย า
เตาเผา งบประมาณ   ๒๙,๘๕๐  บาท

3 โครงการจ้างเหมาฝังกลบขยะค้างเก่า ฝังกลบขยะค้างเก่า บริเวณบอ่ขยะปลีะ ลดปญัหาขยะค้างเก่า ผลกระทบจาก
(ปรับปรุงและถมหนิผุ) ๑ - ๒ คร้ัง ต่อปี ปญัหาขยะลดลง

งบประมาณ   ๙๗๕,๐๐๐  บาท

4 โครงการสนับสนุนถังขยะแบบคัดแยก สนับสนุนถังขยะแบบคัดแยก ปญัหาขยะในชุมชนลดลง
บา้นส่ีแยกหน้าด่าน หมู่ที่ ๔ จ านวน ๑ คร้ัง 

5 โครงการก่อสร้างอาคารพกัชั่วคราว ก่อสร้างอาคารพกัชั่วคราวศูนย์บริหารจัดการ สถานที่ปฏบิติังานมีความสะดวกสบาย
ศูนย์บริหารจัดการขยะ หมู่ที่ ๑๔ ขยะ หมู่ที่ ๑๔ เพิ่มากขึน้

งบประมาณ   ๒๐๒,๐๐๐  บาท

6 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ าศูนย์บริหาร ก่อสร้างหอ้งน้ าศูนย์บริหารจัดการขยะ สถานที่ปฏบิติังานมีความสะดวกสบาย
จัดการขยะ หมู่ที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑๔ เพิ่มากขึน้

งบประมาณ   ๑๔๓,๐๐๐  บาท

7 โครงการเมืองสะอาด คนในชาติ จัดอบรมความรู้ และส่งเสริมการคัดแยก ประชาชน ครัวเรือน สถานประกอบ
มีความสุข ขยะจากครัวเรือน ปลีะ ๑ คร้ัง การมีความรู้ในการคัดแยกขยะ

จัดซ้ือถังขยะคัดแยกสนับสนุนชุมชน ก่อนทิ้ง

8 โครงการจัดซ้ือถังขยะ สนับสนุนถังขยะใหแ้ก่ประชาชนในเขตชุมชน ปญัหหาขยะในชุมชนลดลง
(งบกองทนุพฒันาไฟฟา้ขนอม)

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก าจัด ด าเนินการจัดซ้ือรถบรรทกุขยะแบบเททา้ย การขนถ่ายขยะมีความรวดเร็ว
ปฏกิูล จ านวน ๑ คัน มากขึน้

(งบกองทนุพฒันาไฟฟา้ขนอม)

10 โครงการจัดซ้ือรถเข็นบรรทกุขยะและ ด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างท ารถเข็นบรรทกุขยะ การขนถ่ายขยะมีความรวดเร็ว
ส่ิงปฏกิูล จ านวน ๑ คัน มากขึน้

11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก าจัด ด าเนินการจัดการขยะค้างเก่าและบริหาร ก าจัดขยะค้างเก่าและบริหารขยะใหม่
ขยะเทศบาลต าบลอ่าวขนอม จัดการขยะใหม่

(งบกองทนุพฒันาไฟฟา้ขนอม)



12 โครงการท าน้ าหมักชีวภาพในครัว ส่งเสริมความรู้ในการจัดท าน้ าหมักชีวภาพ ประชาชนได้รับความรู้มากขึน้ ปญัหา
เรือน ใหก้ับกลุ่มเปา้หมาย ขยะเน่าเหม็นในตลาดสดน้อยลง

13 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคัดแยกขยะ จัดซ้ือเคร่ืองคัดแยกขยะแบบสายสะพาน มีเคร่ืองคัดแยกขยะชุมชน ที่สามารถ
ล าเลียง จ านวน ๑ คร้ัง คัดแยกได้วันละ ๑๒ วัน
(อยูร่ะหว่างด าเนินการจัดซ้ือ)

14 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ ก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทกุขยะ มีอาคารเพื่อใช้ส าหรับจอดรถ
บรรทกุขยะ ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด

15 โครงการจัดซ้ือรถขุแบค็โฮขนาดเล็ก จัดซ้ือรถขุแบค็โฮขนาดเล็ก เพื่อใหก้ารจัดการขยะมีประสิทธิภาพ
จ านวน ๑ คัน มากขึน้
(อยูร่ะหว่างด าเนินการจัดซ้ือ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1  ส่งเสริมการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1 โครงการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน จัดประชุมผู้ปกครองประจ าป ี ผู้ปกครองเข้าใจนโยบายของ ศพด

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ปกีารศึกษาละ ๒ คร้ัง เกิดคสามสัมพนัธ์อันดีระหว่างศูนย์
งบประมาณ  ๑๒,๖๗๑.๗๕    บาท กับผู้ปกครอง

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) ใหแ้ก่เด็ก ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการพฒันาตนเอง
บริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน นักเรียน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในเขตเทศบาล เด็กนักเรียนได้รับการพฒันาเต็ม
การสอน(รายหวั) ต าบลอ่าวขนอม ศักยภาพ

งบประมาณ   ๓๑๖,๐๐๐  บาท

3 โครงการแข่งขันกีฬาและเข้าร่วม จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและเข้าร่วมใน นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีทศันคติ
แข่งขันกีฬาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กิจกรรมกีฬาต่างๆ ที่จัดขึน้ในเขตอ าเภอ ที่ดีในการออกก าลังกาย
ในอ าเภอขนอม ขนอม  งบประมาณ  ๒๗,๒๕๕   บาท

4 โครงการจัดมุมประสบการณ์ในหอ้ง ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และจัดบรรยายให้ หอ้งเรียนสะอาด มีบรรยากาศเอือ้ต่อ
เรียน เอือ้ต่อการเรียนการสอน การเรียนการสอน

งบประมาณ   ๑๙,๐๒๐  บาท

5 โครงการทศันศึกษานอกสถานที่ จัดโครงการทศันศึกษา นักเรียนมีวิสัยทศัน์ก้าวทนัต่อเหตุ
งบประมาณ   ๒๗,๑๒๑  บาท การณ์



6 โครงการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศใน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  จ านวน ๔ เคร่ือง มีบรรยากาศการเรียนการสอนดีขึน้
หอ้งเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น พร้อมติดต้ัง
เขาดิน งบประมาณ   ๙๗,๕๐๐  บาท

7 โครงการปรับปรุงระบบจ าหน่ายและ ปรับปรุงระบบจ าหน่ายและติดต้ังหม้อแปลง มีไฟฟา้ใช้อย่างเพยีงพอ
ติดต้ังหม้อแปลง ๑ เคร่ือง จ านวน ๑ เคร่ือง ตามแบบแปลนการไฟฟา้

ส่วนภมูิภาค สาขาขนอมก าหนด
งบประมาณ   ๒๗๓,๐๙๙.๙๕  บาท

8 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ๑. ศพด. จงขนอม   เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
๒. ศพด. กระดังงา   
๓. ศพด. บา้นในเพลา   
๔. ศพด. บา้นเขาดิน   
๕. โรงเรียนวัดเขา (วันครู)  
๖. โรงเรียนวัดกระดังงา  
๗. โรงเรียนบา้นเปร็ต   
๘. โรงเรียนบา้นในเพลา   
๙. โรงเรียนบา้นวัดใน   
งบประมาณ   ๑,๐๖๒,๒๓๑.๖๔  บาท

9 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ๑. ศพด. จงขนอม   เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
๒. ศพด. กระดังงา   
๓. ศพด. บา้นในเพลา   
๔. ศพด. บา้นเขาดิน   
๕. โรงเรียนวัดเขา (วันครู)  
๖. โรงเรียนวัดกระดังงา  
๗. โรงเรียนบา้นเปร็ต   
๘. โรงเรียนบา้นในเพลา   
๙. โรงเรียนบา้นวัดใน   
งบประมาณ   ๓,๐๔๗,๓๒๐  บาท

10 โครงการครูอัตราจ้างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ครูอัตราจ้างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ใหม้ีครูเพยีงพอในการดูแลเด็ก
จงขนอม บา้นพงัมะพร้าว หมู่ที่ ๒ งบประมาณ   ๖๐,๐๐๐ บาท

11 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พฒันา ก่อสร้างอาคารเรียน ศพด. ใหม้ีครูเพยีงพอในการดูแลเด็ก
เด็กเล็กจงขนอม บา้นพงัมะพร้าว (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)
หมู่ที่ ๒

12 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ก่อสร้างร้ัวศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ใหม้ีครูเพยีงพอในการดูแลเด็ก
บา้นเขาดิน  หมู่ที่ ๑๓ ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด

งบประมาณ   ๒๕๘,๐๐๐ บาท



3.2  ส่งเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และยาเสพติดในชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1 โครงการส่งเสริมความรู้เร่ืองเพศศึกษา อบรมใหค้วามรู้ ใหแ้ก่เด็กนักเรียนและ เยาวชนได้รับความรู้และรู้จักวิธีปอ้ง

และปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรค เยาวชน จ านวน ๑ คร้ัง กันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศ
เอดส์ งบประมาณ   ๑๑,๙๗๗.๕๐  บาท สัมพนัธ์

2 โครงการปอ้งกันและระงับโรคไข้ พน่หมอกควันก าจัดยุงในพื้นที่ จ านวน ๑๓ จ านวนผู้ปว่ยไข้เลือดออกลดลง
เลือดออก หมู่บา้น รณรงค์ ประชาสัมพนัธ์และก าจัด

ก าจัดลูกน้ า  ยุงลาย
งบประมาณ   ๒๗,๒๗๑.๙๒  บาท

3 โครงการอุดหนุนกิจการสาธารณสุข สนับสนุนการด าเนินงานของ อสม. ประชาชนได้รับการดูแลมากขึน้
ใหแ้ก่ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐาน จ านวน ๑๓ หมู่บา้น

งบประมาณ   ๑๒๗,๕๐๐  บาท

4 โครงการ่สงเสริมสนับสนุนกองทนุ สนับสนุนกองทนุหลักประกันสุขภาพเทศบาล ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพ
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล ต าบลอ่าวขนอม อนามัยอย่างทั่วถึง
อ่าวขนอม งบประมาณ   ๒๐๐,๐๐๐  บาท

5 โครงการศูนย์ปฏบิติัการพลังแผ่นดิน ด าเนินการ/ปรับปรุงศูนย/์ ใหก้ารสนับสนุน ชุมชนเข้มแข็งสถานการณ์ยาเสพติด
เอาชนะยาเสพติดเทศบาลต าบลอ่าว หน่วยงานที่เกีย่วข้องในการปอ้งกันแก้ไขยา ลดลง
ขนอม เสพติด

งบประมาณ   ๕,๖๓๖.๓๔  บาท

3.3  ส่งเสริมการจัดระเบยีบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และบรรเทาสาธารณภยั

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1 โครงการต้ังจุดเฝ้าระวังอุบติัเหตุในช่วง ต้ังจุดตรวจบริการนักทอ่งเที่ยวเฝ้าระวัง ลดอัตราการบาดเจ็บสูญเสียชีวิต

เทศกาล อุบติัเหตุ จ านวน ๑ จุด ปลีะ ๒ คร้ัง อันเกิดจากอุบติัเหตุ
งบประมาณ  ๙๒,๔๗๕.๗๙  บาท

2 โครงการฝึกทบทวนศักยภาพการ จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ จ านวน ๑ คร้ัง ผู้เข้ารับการอบรมเกิดทกัษะความรู้
ค้นหาและกูภ้ยัทางทะเล งบประมาณ  ๑๗๒,๒๑๒.๔๓  บาท ประชาชนได้รับการช่วยเหลือทนัทว่งที

4 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภณัฑ์ เคร่ืองมือ จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ  ๓๖,๐๐๐ บาท มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และมีความสะดวก
เคร่ืองใช้ที่จ าเปน็ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือสายยางส่งน้ า     ๓๒,๐๐๐ บาท ในการปฏบิติังานมากขึน้

5 โครงการก่อสร้างทางขึน้-ลงเรือ ก่อสร้างทางขึน้-ลงเรือพยาบาล คสล. มีความสะดวกในการปฏบิติังาน
พยาบาล คสล. ศูนย์ช่วยเหลือ ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด และการช่วยเหลือผู้ประสบภยั
นักทอ่งเที่ยว งบประมาณ  ๖๕,๐๐๐  บาท



6 โครงการฝึกอบรมการปอ้งกันไฟปา่และ ฝึกอบรมการปอ้งกันไฟปา่และควบคุม ผู้เข้ารับการอบรมเกิดทกัษะความรู้
ควบคุมหมอกควัน หมอกควัน สามารถควบคุมสถานการได้ทนัทว่งที

งบประมาณ  ๔๗,๐๙๘.๗๖  บาท

7 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 
(ตลาดส่ีแยกขนอม)

ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร มีความสะดวกในการจราจร
จ านวน ๑ แหง่
(อยูร่ะหว่างด าเนินการ)

8 โครงการติดต้ังปา้ยเคร่ืองหมายจราจร จ้างเหมาทาสีทางเทา้ ประชาชนได้รับความปลอดภยัใน
สัญญาณ  ไฟจราจร รางเหล็ก งบประมาณ  ๒๓,๐๐๐  บาท การสัญจร
เตือนทางโค้ง

3.4  ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ผู้สูงอายุมีความเปน็อยูท่ี่ดีขึน้

ต าบลอ่าวขนอม
งบประมาณ  ๑๑,๗๑๘,๐๐๐  บาท

2 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้พกิาร สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้พกิารในเขตเทศบาล ผู้สูงพกิารมีความเปน็อยูท่ี่ดีขึน้
ต าบลอ่าวขนอม
งบประมาณ  ๒,๓๐๗,๒๐๐  บาท

3 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปว่ย สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ในเขต ผู้ปว่ยเอดส์มีความเปน็อยูท่ี่ดีขึน้
เอดส์ เทศบาลต าบลอ่าวขนอม

งบประมาณ  ๑๐๙,๐๐๐  บาท
4 โครงการประชุมสัมมนาใหค้วามรู้หลัก ใหค้วามรู้หลักเกณฑ์การขึน้ทะเบยีนการ ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ

เกณฑ์การขึน้ทะเบยีนการจ่ายเงิน จ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพของ อปท.
สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพของ อปท. งบประมาณ  ๑๕,๕๘๒  บาท

5 โครงการก่อสร้างทางลาดส าหรับผู้พกิาร ก่อสร้างทางลาดส าหรับผู้พกิาร ผู้พกิารสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะ
งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐  บาท

6 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภณัฑ์ เคร่ืองมือ จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ๒๕,๒๐๐  บาท มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และมีความสะดวก
เคร่ืองใช้ที่จ าเปน็ในการปฏบิติังาน ในการปฏบิติังานมากขึน้



3.5  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
3 โครงการจัดงานประเพณีชักพระ จัดงานประเพณีชักพระ (วันออกพรรษา) ประชาชนเหน็คุณค่าและอนุรักษ์

(วันออกพรรษา) จ านวน ๑ คร้ัง ประเพณีอันดีงาม
งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท

4 โครงการจัดงานประเพณีวันลอย จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประชาชนเหน็คุณค่าและอนุรักษ์
กระทง จ านวน ๑ คร้ัง ประเพณีอันดีงาม

งบประมาณ  ๑๔๒,๔๓๒.๕๐  บาท

5 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงการนต์ ประชาชนเหน็คุณค่าและอนุรักษ์
ปใีหม่ไทย จ านวน ๑ คร้ัง ประเพณีอันดีงาม

งบประมาณ  ๑๕,๖๖๓  บาท

6 สนับสนุนการจัดงานประเพณีเทศบาล สนับสนุนที่ท าการปกครองอ าเภอขนอม ประชาชนเหน็คุณค่าและอนุรักษ์
เดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรม จ านวน ๑ คร้ัง ประเพณีอันดีงาม

งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท

7 สนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมงาน สนับสนุนที่ท าการปกครองอ าเภอขนอม ประชาชนเหน็คุณค่าและอนุรักษ์
ประเพณีแหผ้่าขึน้ธาตุ ประจ าป๒ี๕๕๙ เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรม จ านวน ๑ คร้ัง ประเพณีอันดีงาม

งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท

8 สนับสนุนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนที่ท าการปกครองอ าเภอขนอม ประชาชนเหน็คุณค่าและอนุรักษ์
"๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ" เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรม จ านวน ๑ คร้ัง ประเพณีอันดีงาม

งบประมาณ  ๔,๐๐๐  บาท

9 สนับสนุนการจัดงานพระราชพธิีวัน สนับสนุนที่ท าการปกครองอ าเภอขนอม ประชาชนเหน็คุณค่าและอนุรักษ์
เฉลิมพระชนมพรรษา "๕ ธันวา เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรม จ านวน ๑ คร้ัง ประเพณีอันดีงาม
มหาราช"  งบประมาณ  ๔,๐๐๐  บาท

3.6  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขัน ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน มีสุขภาพที่แข็งแรง

กีฬาระหว่างหน่วยงาน จ านวน ๒ คร้ัง เกิดความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน
งบประมาณ  ๑๑,๙๐๐  บาท

2 โครงการจัดงานวันเด็ก จัดกิจกกรรมงานวันเด็ก ปลีะ ๑ คร้ัง เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความสนุก
(ไม่ใช้งบประมาณ) สนาน มีพฒันาการมากขึน้



ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา้ และทอ่ระบายน้ า

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า คสล. พร้อมบอ่พกั การระบายน้ าสะดวก ลดปญัหาน้ า

ถนนสายพงัมะพร้าว  หมู่ที่  ๒ ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด ทว่มขัง
งบประมาณ  ๔๔๗,๐๐๐  บาท

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
แทเ้ที่ยง หมู่ที่ ๓ ยาว ๒๕๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด

งบประมาณ  ๕๗๒,๐๐๐  บาท

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
พึ่งบญุ  หมู่ที่ ๓ ยาว ๑๐๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด

งบประมาณ  ๒๓๕,๐๐๐  บาท

4 ก่อสร้างทางเดินเทา้ถนนสายตลาด ก่อสร้างทางเดินเทา้ กว้าง ๑.๕๐ เมตร การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
ส่ีแยก - หน้าด่าน หมู่ที่ ๔ ยาว ๔๐๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด

งบประมาณ  ๒,๘๒๖,๐๐๐  บาท

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายก๋งล่ี - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
แนเสียบ  หมู่ที่ ๔ ยาว ๑๐๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด

งบประมาณ  ๒๐๐,๘๐๐  บาท

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรวม ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
ทรัพย์  หมู่ที่ ๕ ยาว ๑๕๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด

งบประมาณ  ๓๔๖,๐๐๐  บาท

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายชู ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
หมู่ที่ ๖,๗ ยาว ๑๕๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด

งบประมาณ  ๔๑๖,๕๐๐  บาท

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
กลอย หมู่ที่ ๗ ยาว ๒๑๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด

งบประมาณ  ๕๘๗,๒๐๐  บาท

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๗.๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
ฟลัทติ์ก ซอยด ารงสุข (นางเย็น) ยาว ๒๐๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด
หมู่ที่ ๘ งบประมาณ  ๖๙๑,๐๐๐ บาท



10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาย ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
เสง่ียน หมู่ที่ ๙ ยาว ๒๒๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด

งบประมาณ  ๕๐๘,๐๐๐  บาท

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายน้ าตก ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
เสม็ดชุน หมู่ที่ ๙ ยาว ๑๕๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด

งบประมาณ  ๕๒๙,๐๐๐  บาท

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๗.๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
ฟลัทติ์กคอนกรีต สายนาคลอง - นาง ยาว ๒๐๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด
สมบรูณ์ หมู่ที่ ๑๐ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๗.๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
ฟลัทติ์กคอนกรีต สายวัดใน - โรงเรียน ยาว ๒๐๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด
บา้นวัดใน หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ  ๗๐๕,๐๐๐  บาท

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๗.๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
ฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้นยายเกตุ ยาว ๒๐๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด
หมู่ที่ ๑๒ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สาย ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
โรงเรียนบา้นวัดใน - รพช.  หมู่ที่ ๑๓ ยาว ๕๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด

งบประมาณ  ๑๔๒,๐๐๐  บาท

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายนาง ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
แต้ว - รพช.  หมู่ที่ ๑๓ ยาว ๑๕๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด

งบประมาณ  ๔๑๙,๐๐๐  บาท

17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๗.๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
ฟลัทติ์กคอนกรีต สายปา่คา - เขาดิน ยาว ๒๐๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด
หมู่ที่ ๑๔ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)

18 ซ่อมแซมและถมหนิผุประจ าปใีนเขต ถมหนิผุและปรับเกรดถนนในเขตเทศบาล การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม ตามแบบแปลน ทต. ก าหนด

งบประมาณ  ๖๕๐,๐๐๐   บาท

19 ก่อสร้างปา้ยบอกทางลงชายหาด ติดต้ังปา้ยบอกทางตามแบบแปลน ทต. ประชาชนสามารถเข้าใช้พื้นที่
สาธารณะในเขตเทศบาลต าบลอ่าว ก าหนด สาธารณะได้
ขนอม งบประมาณ  ๔๔,๕๐๐  บาท



20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสุภา ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
วิลล่า หมู่ที่ ๓ ยาว ๑๔๕ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด

งบประมาณ  ๔๗๐,๐๐๐   บาท

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคูนา ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
บา้นปา่ตาล หมู่ที่ ๑๔ ยาว ๑,๔๐๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด

(อยูร่ะหว่างด าเนินการ)

22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๗.๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
ฟลัทติ์กคอนกรีต สายละอองฝน ยาว ๔๐๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด
หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ  ๗๐๕,๐๐๐   บาท

23 โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนน ปรับปรุงขยายไหล่ทาง ตามแบบแปลน การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
สายหาดคอเขา หมู่ที่ ๒ ทต.ก าหนด

งบประมาณ  ๒๕๖,๐๐๐   บาท

24 โครงการซ่อมแซมฝาทอ่ระบายน้ า ซ่อมแซมฝาทอ่ระบายน้ า ตามแบบแปลน การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
ถนนส่ีแยก - หน้าด่าน  หมู่ที่ ๔ ทต.ก าหนด

งบประมาณ  ๑๒๗,๙๐๐  บาท

25 โครงการก่อสร้างสวนธารณะชายหาด ก่อสร้างสวนธารณะชายหาดขนอม ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและเปน็การ
ขนอม บา้นพงัมะพร้าว หมู่ที่ ๒ จ านวน ๑ แหง่ ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

4.2  การพัฒนาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1 ติดต้ังหม้อแปลงและขยายไฟฟา้ อุดหนุนค่าติดต้ังหม้อแปลงและขยายไฟฟา้ ประชาชนได้รับความปลอดภยัใน

สาธารณะ สายชายทะเลหาดคอเขา สาธารณะ สายชายทะเลหาดคอเขา ชีวิตวิตและทรัพย์สินมากขึน้
หมู่ที่ ๒ งบประมาณ  ๔๕๙,๕๖๖.๑๒  บาท

2 ค่าขยายเขตไฟฟา้สาธารณะซอยนาง ขยายเขต/ติดต้ังตามแบบที่การไฟฟา้ส่วนภมูิ ประชาชนได้รับความปลอดภยัใน
ย้ง - นายบยุ  หมู่ที่ ๓ ภาคขนอมก าหนด ชีวิตวิตและทรัพย์สินมากขึน้

งบประมาณ  ๒๒,๕๕๕.๐๗  บาท

3 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมท านบ ปรับปรุงฝาย ตามแบบแปลน ทต. ก าหนด มีน้ าใช้อย่างเพยีงพอ
คลองทา่บด หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ  ๗๒,๕๐๐  บาท



4 โครงการปรับปรุงฝายเหนือทา่และ ปรับปรุงฝาย ตามแบบแปลน ทต. ก าหนด มีน้ าใช้อย่างเพยีงพอ
ระบบส่งน้ าประปา หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ  ๔๕๗,๐๐๐  บาท

5 โครงการสร้างฝายน้ าล้น คลองวัดใน - รายละเดียดตามข้อก าหนดกองทนุ มีน้ าใช้อย่างเพยีงพอ
คลองทา่บด หมู่ที่ ๑๑ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)

6 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง จ านวน ๑ คร้ัง มีน้ าอุปโภค บริโภคอย่างเพยีงพอ
บา้นในเพลา  หมู่ที่ ๘ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)

7 โครงการสร้างฝายน้ าล้น หมู่ที่ ๖ ก่อสร้างฝาย คสล. ตามแบบแปลน ทต.ก าหนดมีน้ าใช้อย่างเพยีงพอ
(อยูร่ะหว่างด าเนินการ)

8 โครงการสร้างฝายน้ าล้น หมู่ที่ ๙ ก่อสร้างฝาย คสล. ตามแบบแปลน ทต.ก าหนดมีน้ าใช้อย่างเพยีงพอ
(อยูร่ะหว่างด าเนินการ)

9 โครงการก่อสร้างขุดเจาะบอ่บาดาลหอ เจาะบอ่บาดาล ตามแบบ ทต. ก าหนด มีน้ าอุปโภค บริโภคอย่างเพยีงพอ
ถังสูง  หมู่ที่ ๑๑ ก่อสร้างถังเหล็กเก็บน าขนาดกลาง

(อยูร่ะหว่างด าเนินการ)

10 โครงการสร้างฝายน้ าล้นคลองทา่บด ก่อสร้างฝาย คสล. ตามแบบแปลน ทต.ก าหนดมีน้ าใช้อย่างเพยีงพอ
หมู่ที่ ๑๓ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)

11 โครงการก่อสร้างปา้ยชื่อซอยในเขต ก่อสร้างปา้ยชื่อซอย ตามแบบแปลน ทต .ก าหนดประชาชนรู้จักเส้นทาง เดินทางสู่
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม งบประมาณ  ๔๙๙,๐๐๐  บาท จุดหมายได้เร็วขึน้



ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภบิาล
5.1  การบริหารจัดการองค์กร

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ ค่าเช่าฝากเว็บไซต์ของเทศบาล และเช่าฝาก มีความสะดวกในการปฏบิติังาน

ข้อมูลข่าวสาร และปรับปรุงระบบ โดเมนเนม ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

เครือข่ายคอมพวิเตอร์ งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาท

2 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมิน ประเมินความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อ สะทอ้นภาพลักษณ์ขององค์กร มีข้อมูล
ความพงึพอใจในการใหบ้ริการ การบริหารจัดการองค์กร เพื่อปรับปรุงการปฏบิติังาน

งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท

3 โครงการพฒันาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พฒันาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาล (ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ) ต่างๆ ได้มากขึน้

4 โครงการจัดท าวารสาร จัดท าวารสาร ส่ือ ส่ิงพมิพ ์ประชาสัมพนัธ์ ประชาชนได้รับทราบผลการปฏบิติั
งบประมาณ  ๖๔,๕๐๐  บาท งาน

5 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภณัฑ์ เคร่ืองมือ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์    ๖๘,๐๐๐  บาท มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และมีความสะดวก
เคร่ืองใช้ที่จ าเปน็ในการปฏบิติังาน ครุภณัฑ์ส านักงาน     ๑๐๕,๕๐๐  บาท ในการปฏบิติังานมากขึน้

งบประมาณ  ๑๗๓,๕๐๐  บาท

5.2 พัฒนาศักยภาพบคุลากร

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1 โครงการประชุม สัมนา ฝึกอบรม ฝึกอบรมบคุลากรคนละไม่ต่ ากว่า ๑ คร้ัง บคุลากรได้รับความรู้ในการปฏบิติังาน

พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้บริหาร ในปงีบประมาณ มากขึน้
สมาชิกสภาทอ้งถิน่

2 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมและเข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม บคุลากรมีจริยธรรมจรรยาบรรณ
พนักงานเทศบาล จ านวน ๑ คร้ัง ในการประกอบอาชีพ

งบประมาณ  ๘,๐๖๒.๘๐  บาท

5.3  ปรับปรุงและพัฒนารายได้

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี จัดท าโครงการแผนที่ภาษแีละทะเบยีน มีระบบการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิ

ทรัพย์สิน ภาพ
งบประมาณ  ๑๐๙,๕๐๐  บาท



5.4  ปลูกฝังจิตส านึกและส่งเสริมประชาธิปไตย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1 โครงการปกปอ้งสถาบนั สมานฉันท์ จัดกิจกรรมอบรม รณรงค์ในต าบลขนอม เกิดความรัก สามัคคีหวงแหนและ

คนในชาติ งบประมาณ  ๑๐,๒๒๙.๗๒  บาท ภมูิใจในชนชาติ ประชาชนได้แสดง
ออกถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์

2 โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา ด าเนินการจัดการเลือกต้ังใหเ้ปน็ไปด้วยความ การจัดการเลือกต้ังเปน็ไปด้วยความ
ทอ้งถิน่และผู้บริหารทอ้งถิน่ เรียบร้อย เรียบร้อย

งบประมาณ  ๑๔๖,๕๐๐  บาท

5.5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1 โครงการจัดเวทปีระชาคมทอ้งถิน่ จัดเวทปีระชาคมทอ้งถิน่ จัดท าประชา การพฒันาทอ้งถิน่ผ่านกระบวนการ

พจิารณ์ ประชุม อบรมสัมมนาเกีย่วกับ มีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน
การวางแผนพฒันา และกระบวนการติดตามผล
งบประมาณ  ๓,๑๒๒.๒๕  บาท
 




