
 
 

 
 

 
 
 

แผนพัฒนาสามปี 
 

ประจ าปี พ.ศ. 256๐ – 256๒ 
ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) 

 

 

 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 

อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช



 
 

 
 

 
ค ากล่าวน า 

นากเทศมนตรีต าบลอ่าวขนอม 
 

เทศบาลต าบลอ่าวขนอม มีเป้าหมายในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลอ่าวขนอมเป็นส าคัญ โดยใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องก าหนดทิศทางการพัฒนาทั้งในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑)  เมื่อวันที่           
๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ แล้วนั้น  ในการนี้ยังมีโครงการที่เป็นนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และโครงการที่เป็นปัญหา
ของประชาชนอีกหลายโครงการที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน 

ดังนั้น เพ่ือให้การวางแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลอ่าวขนอมสามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลจึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑)  ฉบับ
แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) ขึ้น และจะใช้แผนพัฒนาฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานเพ่ือความ
ผาสุกของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอ่าวขนอมต่อไป  

 

     นายกเทศมนตรีต าบลอ่าวขนอม 

                 อนุมตั ิ

      

        (นายไมตรี   พรหมพิชิต) 
           นายกเทศมนตรีต าบลอ่าวขนอม 
      ธันวาคม   ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

สารบัญ 
 

หน้า 
 

บันทึกเหตุผลและความจ าเป็น        ๑ 

 บทที่ 1  บทน า                       ๒ 

บทที่ ๒  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา        ๔ 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บันทึกเหตุผลและความจ าเป็น 
 

หลักการ 
  เทศบาลต าบลอ่าวขนอม โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอ่าวขนอม
ขอจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑) ฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) 
 
เหตุผลความจ าเป็น 
   

เนื่องจากเทศบาลต าบลอ่าวขนอม ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลอ่าวขนอมที่ได้ประสบปัญหาอุทกภัยและได้เสนอปัญหาความต้องการให้ทางเทศบาลฯ แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน ในคราวประชุมประชาคม เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  โดยเฉพาะเส้นทางที่ใช้ในการสัญจรเกิด
ความเสียหาย ประชาชนไม่อาจสัญจรได้อย่างปลอดภัย ประกอบกับเทศบาลต าบลอ่าวขนอมมีนโยบายที่จะด าเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้สอดคล้องกับความจ าเป็น และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เป็น
ส าคัญ  ซึ่งบางโครงการที่เทศบาลต าบลอ่าวขนอมจะด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้ประชาชน ไม่ได้
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑)  

เทศบาลต าบลอ่าวขนอม  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑) 
ฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) เพ่ือให้โครงการทั้งหมดสามารถด าเนินการได้ภายใต้กฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๑ (๑) ขอจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๑) ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) เพ่ือให้เทศบาลต าบลอ่าวขนอมมีแผนพัฒนาสามปีใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

 

 

          (นายธวัชชัย   ไชยเทพ) 
       ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการ 
                                           จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอ่าวขนอม 

 

 

      (นายไมตรี   พรหมพิชิต) 
      ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอ่าวขนอม 

 



-๒- 
 

บทที่ ๑ 

บทน า 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือเปิด
โอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นของตนได้มากขึ้น เนื่องจาก
ประชาชนมีความเข้าในในสภาพปัญหาและความต้องการในท้องถิ่นของตนเองมากที่สุดซึ่งเป็นแนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญ
แนวคิดหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด และยังมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ รวมทั้งต้อง
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ  
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี ถือเป็นภารกิจในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

  ๑. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
  แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมลีักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึน
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวน
เพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าปีทุกปี 
  แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมี
โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในที่สุด 
  นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดย
จะน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีมาใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพ่ือให้
กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

  ๒. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  ๒.๑ เพ่ือก าหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาตามความต้องการของประชาชน 
  ๒.๒ เพ่ือก าหนดแผนโครงการและกิจกรรมการพัฒนา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
  ๒.๓ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมและ 
เป็นไปตามล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน 
  ๒.๔ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติการพัฒนากับหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ 
  ๒.๕ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ประหยัด ลดความไม่แน่นอนและเป็นการควบคุม 



 
 

 

  ๓. ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  ขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี แบ่งออกเป็น ๗ ขั้นตอนคือ  
  ๓.๑ การเตรียมการจัดท าแผน 
  ๓.๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  ๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๓.๔ การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
  ๓.๕ การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  ๓.๖ การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
  ๓.๗ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 

  ๔. ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและอุปสรรคต่อกัน 
เพ่ือให้เทศบาลน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินการและใช้ทรัพยากรการบริหารท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
  ๔.๑ ท าให้มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
  ๔.๒ ท าให้มีแผนงานโครงการ/กิจกรรมตามความต้องการของประชาชน 
  ๔.๓ ท าให้มีการพัฒนาพื้นที่ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
  ๔.๔ ท าให้ได้ทราบล่วงหน้าว่าจะด าเนินการอะไรบ้างเพ่ือให้ประชาชนได้ข้อมูลในการติดตามและ
ตรวจสอบการด าเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๔- 
 

บทท่ี ๒ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

ฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๑) 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ รวม ๓ ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑.๑ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ - - - - - - - - 
๑.๒ ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์  
      และการท่องเที่ยว 

- - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - 
 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

แนวทางการพัฒนา 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ รวม ๓ ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๒.๑ ส่งเสริม สร้างจิตส านึกให้ประชาชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - - - 

๒.๒ การบริหารจัดการขยะชุมชน ๒ ๖๕๐,๐๐๐ - - - - ๒ ๖๕๐,๐๐๐ 
รวม ๒ ๖๕๐,๐๐๐ - - - - ๒ ๖๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

 



 
 

-๕- 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

ฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๑) 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ รวม ๓ ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๓.๑ ส่งเสริมการศึกษา - - - - - - - - 
๓.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุข ควบคุม การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ และยาเสพติด 

- - - - - - - - 

๓.๓ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย 

๑ ๓๐,๐๐๐ - - - - ๑ ๓๐,๐๐๐ 

๓.๔ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคม
สงเคราะห์ 

- - - - - - - - 

๓.๕ ส่งเสริม  ฟ้ืนฟู  ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- - - - - - - - 

๓.๖ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ - - - - - - - - 

รวม ๑ ๓๐,๐๐๐ - - - - ๑ ๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

-๖- 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

ฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๑) 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ รวม ๓ ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน สะพาน 
ทางเท้า ท่อระบายน้ า 

๑๓ ๗,๓๑๒,๙๐๐ - - - - ๑๓ ๗,๓๑๒,๙๐๐ 

๔.๒ การพัฒนาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

๒ ๒๙๗,๒๐๐ - - - - ๒ ๒๙๗,๒๐๐ 

รวม ๑๕ ๗,๖๑๐,๑๐๐ - - - - ๑๕ ๗,๖๑๐,๑๐๐ 
 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล  

แนวทางการพัฒนา 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ รวม ๓ ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๕.๑ การบริหารจัดการองค์กร - - - - - - - - 
๕.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากร - - - - - - - - 
๕.๓ ปรับปรุงและพัฒนารายได้ - - - - - - - - 
๕.๔ ปลูกฝังจิตส านึกและส่งเสริมประชาธิปไตย - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น ๑๘ ๘,๒๙๐,๑๐๐     ๑๘ ๘,๒๙๐,๑๐๐ 



 
 

-๗- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 ๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

 ๒.๒  แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการขยะชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าและบ าบดัน้ าเสียบ่อขยะ  
หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อระบายน้ าเสียและ
รองรับน้ าเสยีจากบ่อขยะ 

ท าการก่อสร้างครูะบายน้ า/ท่อ
ระบายน้ าตามแบบแปลนทต.ก าหนด 
 

๕๐๐,๐๐๐   ๘๐% ระบบระบายน้ า
และรองรับน้ าเสยี
มีความมั่นคง
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

๒. โครงการจดัซื้อ/จา้งท ารถเทรล
เลอร์ (สาลี่) บรรทุกรถขุดดิน
ไฮโดรลิค (แบ็คโฮ)  แบบพ่วง
ลากจูง 

เพื่อใช้ส าหรับเลื่อนย้าย
รถขุดดินไฮโดรลิค 
(แบ็คโฮ) 

จัดซื้อ/จ้างท ารถเทรลเลอร์ (สาลี่) 
บรรทุกรถขุดดินไฮโดรลิค (แบ็คโฮ)  
แบบพ่วงลากจูง  จ านวน  ๑  เครือ่ง 

๑๕๐,๐๐๐   ๘๐% สามารถเคลื่อน 
ย้ายรถรถขดุดิน
ไฮโดรลิค(แบ็คโฮ)
ได้สะดวก 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

-๘- 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) 

เทศบาลต าบลอ่าวขนอม  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๓.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

 ๓.๓  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และบรรเทาสาธารณภัย   

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑. โครงการฝึกซ้อมแผนการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนท้อง
ถนน 
 

เพื่อฝึกอบรมเสรมิสร้าง
ศักยภาพให้แก่เจ้าหนา้ที ่
 
 

จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีจ านวน  
๑ ครั้ง 
 
 

๓๐,๐๐๐   ๘๐% ผู้เข้ารับการอบรม 
เกิดทักษะความรู้ 
ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็ว 
ทันท่วงที 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๙- 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) 

เทศบาลต าบลอ่าวขนอม  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๔.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๔.๑  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า/
ท่อระบายน้ า คสล. สายพัง
มะพร้าว  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ระบายน้ าได้
สะดวกลดปญัหาน้ าท่วม
ชัง 

ท าการก่อสร้างครูะบายน้ า/ท่อ
ระบายน้ าตามแบบแปลนทต.ก าหนด 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐   ๘๐% การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็ว
มากขึ้น 

กองช่าง 

๒. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม 
คสล. ซอยรวมทรัพย์  หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ระบายน้ าได้
สะดวกลดปญัหาน้ าท่วม
ชัง 

ท าการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
 ตามแบบแปลนทต.ก าหนด 
 

๕๘๒,๙๐๐   ๘๐% การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็ว
มากขึ้น 

กองช่าง 

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายเขาเปร็ต หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม 
ที่ได้มาตรฐาน 

ท าการก่อสร้างถนน คสล.  
ตามแบบแปลนทต.ก าหนด 

๖๒๐,๔๐๐   ๘๐% การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

๔. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม 
คสล. สายเจบี  หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ระบายน้ าได้
สะดวกลดปญัหาน้ าท่วม
ชัง 

ท าการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
ตามแบบแปลนทต.ก าหนด 
จุดที่ ๑ 
จุดที่ ๒ 

 
 

๖๖๑,๑๐๐ 
๓๕๙,๗๐๐ 

  ๘๐% การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็ว
มากขึ้น 

กองช่าง 

๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายน้ าตกหินลาด (สายใหม่) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม 
ที่ได้มาตรฐาน 

ท าการก่อสร้างถนน คสล.  
ตามแบบแปลนทต.ก าหนด 

๔๐๕,๖๐๐   ๘๐% การคมนาคม
สะดวก มากข้ึน 

กองช่าง 



 
 

-๑๐- 
 

หมู่ที่ ๘  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๔.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๔.๑  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายวัดคฎุ หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม 
ที่ได้มาตรฐาน 
 

ท าการก่อสร้างถนน คสล.  
ตามแบบแปลนทต.ก าหนด 
 

๕๘๑,๖๐๐   ๘๐% การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

๗. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสาย 
การประปา  หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม 
ที่ได้มาตรฐาน 
 

ท าการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ตามแบบแปลน 
ทต.ก าหนด 
 

๑,๐๕๗,๖๐๐   ๘๐% การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายวัดเขา หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม 
ที่ได้มาตรฐาน 
 

ท าการก่อสร้างถนน คสล.  
ตามแบบแปลนทต.ก าหนด 
 

๕๑๖,๐๐๐   ๘๐% การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

๙. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม 
คสล. สายนายทวีป  หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อให้ระบายน้ าได้
สะดวกลดปญัหาน้ าท่วม
ชัง 

ท าการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
 ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด 
 

๓๗๗,๙๐๐   ๘๐% การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็ว
มากขึ้น 

กองช่าง 



 
 

-๑๑- 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๔.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๔.๑  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๐. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม 
คสล. สายเขาพระ  หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อให้ระบายน้ าได้
สะดวกลดปญัหาน้ าท่วม
ชัง 

ท าการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
 ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด 
 

๓๕๙,๗๐๐   ๘๐% การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็ว
มากขึ้น 

กองช่าง 

๑๑. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม 
คสล. สายเหนือท่า  หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อให้ระบายน้ าได้
สะดวกลดปญัหาน้ าท่วม
ชัง 

ท าการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด 
(จ านวน ๒ จุด) 

๔๑๐,๔๐๐   ๘๐% การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็ว
มากขึ้น 

กองช่าง 

๑๒. โครงการซ่อมแซมคอสะพาน 
สายโรงเรียนวดัใน 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม 
ที่ได้มาตรฐาน 
 

ท าการซ่อมแซมคอสะพาน ตามแบบ
แปลน ทต.ก าหนด 

๘๐,๐๐๐   ๘๐% การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

๑๓. โครงการซ่อมแซมถนนสายเลี่ยง
เมือง (คูระ – หลังโรงพยาบาล
ขนอม) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม 
ที่ได้มาตรฐาน 
 

ท าการซ่อมแซมถนน ตามแบบ
แปลน ทต.ก าหนด 

๑๐๐,๐๐๐   ๘๐% การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

 



 
 

-๑๒- 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๔.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๔.๒  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑. โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้น 
คลองท่าบด หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อป้องกันน้ ากัดเซาะ
ตลิ่ง 

ท าการปรับปรุงฝายน้ าล้น ตามแบบ
แปลนทต. ก าหนด 

๑๔๘,๖๐๐   ๘๐% น้ ากัดเซาะตลิ่ง
น้อยลง 

กองช่าง 

๒. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝาย
น้ าล้น หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อป้องกันน้ ากัดเซาะ
ตลิ่ง 

ท าการปรับปรุงฝายน้ าล้น ตามแบบ
แปลนทต. ก าหนด 

๑๔๘,๖๐๐   ๘๐% น้ ากัดเซาะตลิ่ง
น้อยลง 

กองช่าง 

 


