
 
 

 
 

 
 
 

แผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี พ.ศ. 256๐ – 256๒ 

ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) 

 

 

 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 

อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช



 
 

 
 

 
ค ากล่าวน า 

นายกเทศมนตรีต าบลอ่าวขนอม 
 

เทศบาลต าบลอ่าวขนอม มีเป้าหมายในการบริหารงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลอ่าวขนอมเป็นส าคัญ โดยใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องก าหนดทิศทางการพัฒนาทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒)  เมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ แล้วนั้น  ในการนี้ยังมีโครงการที่เป็นนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น และโครงการที่เป็นปัญหาของประชาชนอีกหลายโครงการที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาโดย
เร่งด่วน 

ดังนั้น เพ่ือให้การวางแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลอ่าวขนอมสามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลจึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  ฉบับ
แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) ขึ้น และจะใช้แผนพัฒนาฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานเพ่ือความ
ผาสุกของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอ่าวขนอมต่อไป  

 

     นายกเทศมนตรีต าบลอ่าวขนอม 

                 อนุมตั ิ

      

        (นายไมตรี   พรหมพิชิต) 
           นายกเทศมนตรีต าบลอ่าวขนอม 
       ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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 – ๒๕๖๒) ฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) 
 
เหตุผลความจ าเป็น 
   

เนื่องจากเทศบาลต าบลอ่าวขนอม ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลอ่าวขนอมที่ได้ยังไม่มีเขตเขตไฟฟ้าแรงต่ าผ่าน ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๗  ปัญหาในการบริหารจัดการขยะอินทรีย์
ของเทศบาลฯ ประกอบกับจังหวัดนครศรีธรรมราชมีนโยบายเกี่ยวกับ “นครศรีฯ จังหวัดสะอาด”  เพ่ือให้การ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และการบริหารจัดการองค์กร   ซึ่งบางโครงการที่
เทศบาลต าบลอ่าวขนอมจะด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ   
ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) และฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑-๒) 

เทศบาลต าบลอ่าวขนอม  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
ฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) 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 – ๒๕๖๒) ฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) เพ่ือให้เทศบาลต าบลอ่าวขนอมมีแผนพัฒนาสามปีใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

 

 

          (นายธวัชชัย   ไชยเทพ) 
              ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
                                                     เทศบาลต 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  อันมีลักษณะเป็นการก 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 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติการพัฒนากับหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่ 
  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 ๓) 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 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 ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 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 ๘ ๕๔๘,๐๐๐ - - - - ๘ ๕๔๘,๐๐๐ 
รวม ๘ ๕๔๘,๐๐๐ - - - - ๘ ๕๔๘,๐๐๐ 

 
 
 

 



 
 

-๕- 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

ฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๓) 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 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 การรักษา
ความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย 

- - - - - - - - 

๓.๔ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคม
สงเคราะห์ 

- - - - - - - - 

๓.๕ ส่งเสริม  ฟ้ืนฟู  ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- - - - - - - - 

๓.๖ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ๑ ๑๙๓,๕๐๐ - - - - ๑ ๑๙๓,๕๐๐ 
รวม ๑ ๑๙๓,๕๐๐- - - - - ๑ ๑๙๓,๕๐๐- 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

-๖- 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

ฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๓) 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 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 

- - - - - - - - 

๔.๒ การพัฒนาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

๑ ๕๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ ๕๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑ ๕๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ ๕๐๐,๐๐๐ 
 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล  

แนวทางการพัฒนา 
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม ๓ ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๕.๑ การบริหารจัดการองค์กร ๑ ๖๒,๓๐๐ - - - - ๑ ๖๒,๓๐๐ 
๕.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากร - - - - - - - - 
๕.๓ ปรับปรุงและพัฒนารายได้ - - - - - - - - 
๕.๔ ปลูกฝังจิตส านึกและส่งเสริมประชาธิปไตย - - - - - - - - 

รวม ๑ ๖๒,๓๐๐ - - - - ๑ ๖๒,๓๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๑๑ ๑,๓๐๓,๘๐๐     ๑๑ ๑,๓๐๓,๘๐๐ 



 
 

-๗- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ 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. โครงการบ าบดัน้ าเสียศูนย์
บริหารจดัการขยะ  หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าเสียใต้
บ่อขยะฝังกลบใหส้ะอาด
และปราศจากกลิ่นเหม็น 

๑) จัดซื้อหรือเปลี่ยนวสัดุกรองน้ า  
เช่น กรวด ถ่าน และทรายกรอง     
ปีละ  ๒  ครั้ง 
๒) จัดซื้อ EM เพื่อใช้ในกระบวนการ
บ าบัดน้ าเสีย 

๑๐,๐๐๐   ปริมาณน้ า
เสียร้อยละ
๘๐  ผา่น
การบ าบัด  

น้ าเสียจากบ่อ
ขยะฝังกลบผ่าน
กระบวนการ
บ าบัด ใส สะอาด
มากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

๒. โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ ศูนย์
บริหารจดัการขยะ หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อน าขยะอินทรีย์ที่ได้
จากการคัดแยกไปแปรรูป
เพื่อใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

๑) ก่อสร้างบ่อซีเมนตส์ าหรับหมัก
ปุ๋ย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๔๐.๐๐ เมตร  สูง ๐.๘๐ เมตร  
จ านวน ๔ บ่อ หรือปริมาณส าหรบั
หมักปุ๋ยอินทรียไ์ม่น้อยกว่า ๕๐๐  
ลูกบาศก์เมตร 
๒) จัดซื้อวัสดุในการท าปุ๋ยหมักจาก
ขยะอินทรีย์ เช่น EM /ผ้าใบปิดคลุม
บ่อปุ๋ย/วัสดุอื่นๆ ท่ีใช้ในการท าปุ๋ย
หมัก 

๓๕๘,๘๐๐ 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

  ๑) ก่อสร้าง
สร้างบ่อ
บ าบัดได้
มาตรฐาน 
๒) ปริมาณ
ขยะอินทรีย์ 
ร้อยละ ๘๐ 
ผ่านการแปร
รูป 

๑) มีบ่อปุ๋ยหมัก
ตามแบบ
มาตรฐานที่
สามารถ
ด าเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง 
๒) จัดท าปุ๋ยหมัก
จากขยะอินทรีย์
ได้ปลีะ ๕๐ ตัน 

กอง
สาธารณสุข 

 



 
 

-๘- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 
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) 

๒. โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ ศูนย์
บริหารจดัการขยะ หมู่ที่ ๑๔ 
(ต่อ) 

 ๓) จัดซื้อถุงบรรจุปุ๋ยหมัก  จ านวน  
๒,๐๐๐ ถุง 

๕,๐๐๐      

๓. โครงการคดัแยกขยะในชุมชน เพื่อร่วมกันปลุกจติส านึก
ประชาชนในการบริหาร
จัดการขยะเป็นหน้าท่ีที่
ทุกคนต้องช่วยกันคัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทาง 

จัดประชุม/อบรมให้ความรู้
ประชาชนเขตในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบล
อ่าวขนอม เกี่ยวกับแนวทางการคัด
แยกขยะจากครัวเรือน 

๑๐,๐๐๐   ปริมาณขยะ 
ลดลง    

ร้อยละ ๕ 
จากปริมาณ
ขยะของปี 
๒๕๕๙ 

๑) ลดปริมาณ
ขยะจากครัวเรือน 
๒) ค่าก าจัดขยะ
ลดลง 

กอง
สาธารณสุข 

๔. โครงการธนาคารขยะรีไซเคลิใน
ชุมชน 

เพื่อจัดตั้งธนาคารขยะใน
ชุมชน 

๑) จัดประชุม/อบรมให้ความรู้
กระบวนการด าเนินงานของธนาคาร
ขยะ  จัดท าบันทึกข้อตกลง  ๑๗ 
ชุมชน 

๕๐,๐๐๐   จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ธนาคารขยะ 

จัดตั้งธนาคารขยะ 
ครบทั้ง ๑๗ 
ชุมชน และ
สามารถลดขยะ
จากชุมชน 

กอง
สาธารณสุข 

 



 
 

-๙- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ 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) 

๔. โครงการธนาคารขยะรีไซเคลิใน
ชุมชน (ต่อ) 

 ๒) สนับสนุนวสัด/ุอุปกรณ์การ
ด าเนินงานธนาคารขยะ  เช่น ป้าย
ธนาคาร  แผ่นพับความรู้การ
ด าเนินงานของธนาคารขยะ สมุดคู่
ฝาก กระดานไวท์บอรด์ส าหรับแจง้
ราคารับซื้อขยะแตล่ะประเภท ตาช่ัง 
ถุงตาข่าย  จ านวน  ๑๗  ชุมชน 

      

๕. โครงการประกวดหมู่บ้าน/
ชุมชนต้นแบบการรักษาความ
สะอาด 

เพื่อด าเนินการจัด
กิจกรรมประกวดชุมชน
ต้นแบบการรักษาความ
สะอาด  

๑) คัดเลือกชุมชนต้นแบบตาม
นโยบาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒) ส่งชุมชนต้นแบบเข้าร่วมประกวด
ในระดับอ าเภอ 

๑๐,๐๐๐   จ านวน
ชุมชนที่ผ่าน
การประเมิน 

๑) มีชุมชนต้น 
แบบการรักษา
ความสะอาด 
๒) ลดปริมาณ
ขยะจากต้นทาง 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 



 
 

-๑๐- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ 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) 

๖. โครงการจดุรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชนตามหลักการ 
“๓ Rs ประชารัฐ” 

เพื่อจัดตั้งรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชน/หมู่บ้าน 

จัดท าภาชนะตะแกรงเหล็กส าหรบั
บรรจุขยะอันตรายแยกประเภท  

๕๐,๐๐๐    สามารถรวบรวม
ขยะอันตรายเพื่อ
ส่งต่อไปก าจดั
ตามหลักวิชาการ
ต่อไปได ้

กอง
สาธารณสุข 

๗. โครงการจดัระเบียบป้าย เพื่อความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 

๑) จัดท าป้ายเหล็กประชาสมัพันธ์
ห้ามติดตั้งป้ายก่อนได้รับอนุญาต  
จ านวน  ๕  ป้าย 
๒) เก็บ/รื้อถอนป้ายเก่า ป่ายท่ีไม่ได้
ใช้ประโยชน์ ป้ายโฆษณาที่เลย
ก าหนดเวลา 
๓) จัดท าโครงสรา้งป้ายเหล็กส าหรับ
รวบรวมและบริการตดิตั้งป้ายบอก
ทางของเอกชน โดยเทศบาลเรยีก 

๑๕,๐๐๐   ป้ายประชา 
สัมพันธ์ 

ร้อยละ ๘๐ 
ติดตั้งอยู่ใน
พื้นที่ก าหนด 

การติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ใน
เขตพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลอ่าวขนอมมี
ความเป็นระเบียบ 

กอง
สาธารณสุข 

 
 



 
 

-๑๑- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 
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 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๗. โครงการจดัระเบียบป้าย (ต่อ)  เก็บค่าธรรมเนียมการติดตั้งตาม
กฎหมาย 
๔) จัดท าโครงสรา้งป้ายเหล็ก
ส าหรับบริการติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ โดยเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการตดิตั้งตาม
กฎหมาย 
๕) จัดท าป้ายแสดงเขตพื้นท่ี
ข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
จ านวน ๓ ป้าย 

      

๘. โครงการ “นครศรีฯ จังหวัด
สะอาด” 

เพื่อประชุมสมัมนาให้
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจดักิจกรรม
หลักให้จังหวัด
นครศรีธรรมราชเป็น
เมืองสะอาดในปี ๒๕๖๐ 

จัดประชุมสัมมนากลุม่เป้าหมาย 
จ านวน  ๕๐ คน 

๑๐,๐๐๐   กลุ่มเป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ 

เข้าร่วม    
ประชุมสมัมนา 

ทุกพื้นที่มีส่วน
ร่วมในการรักษา
ความสะอาดและ
ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง 

กอง
สาธารณสุข 



 
 

-๑๒- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

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

 ๓.๖  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑. โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล
ต าบลอ่าวขนอม ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของการ
ออกก าลังกาย ใช้เวลาให้
เกิดประโยชน์ด้วยการ
เล่นกีฬาอันเป็นการ
พัฒนาร่างการให้มี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 
   - จัดแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 
   - จัดแข่งขันฟุตบอล 
 (รายละเอียดประเภทกีฬาตามที่
เทศบาลก าหนด) 

๑๙๓,๕๐๐   จ านวน
ชุมชนที่
เข้าร่วม
แข่งขัน 

- นักเรียน 
เยาวชนและ
ประชาชน หันมา
เล่นกีฬา ออก
ก าลังกายมากขึ้น 
- มีสุขภาพท่ี
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

 
 



 
 

-๑๓- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 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. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ/ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า  หมู่ที่ ๗ 

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าและแสงสว่างใช้
อย่างทั่วถึง เพียงพอ 
๒. เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า สายเขาเปร็ต – เนิน
เทวดา  ให้กับครัวเรือน ในหมู่ที่ ๗ 
จ านวน  ๑๓  ครัวเรือน 
(ตามแบบท่ีการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
ก าหนด)  

๕๐๐,๐๐๐   จ านวน
ครัวเรือน
ที่ยังไม่มี
เขตไฟฟ้า
แรงต่ า
ผ่าน      

มีไฟฟ้าใช้       

๑. ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง 
๒. ประชาชน
ได้รับความปลอด 
ภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๔- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

 ๕.๑  แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาล 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 

๑. ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ส าหรับบริการประชาชน  โดยจดัซื้อ
ดังต่อไปนี้  
    - เคาเตอร์บริการประชาชน  
จ านวน    ๑ ชุด 
    - เก้าอี้บริการประชาชน (หน้า
เคาเตอร์)  จ านวน  ๒  ชุด 
    - โต๊ะตั้งแฟ้มข้อมูลข่าวสาร  
จ านวน  ๑  ตัว 
   - ตู้เก็บแฟ้มเอกสารข้อมลูข่าวสาร  
จ านวน  ๓  ตู้ 
   - ช้ันวางวารสาร แผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์  จ านวน  ๑  ตัว 
๒. ด าเนินการอื่น ๆ ส าหรับบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

 
 
 

๑๗,๙๐๐ 
 

๒,๒๐๐ 
 

๗,๙๐๐ 
 

๒๐,๗๐๐ 
 

๓,๖๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

   จ านวน
เครื่องมือ
เครื่องใช้
เพียงพอ
ต่อการ

ปฏิบัติงาน    

- มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
- งานมีคุณภาพ 
มากขึ้น 
 
 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

 


