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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ลักษณะท่ีตั้ง 
     เทศบาลต าบลอ่าวขนอม อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นหนึ่งในสามต าบลของอ าเภอ 

ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออก (อ่าวไทย) โดยตั้งอยู่ทางใต้ของที่ว่าการอ าเภอขน
อม อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอขนอมประมาณ ๓ กิโลเมตร พ้ืนที่ทั้งหมด ๑๔๐.๖๓ ตารางกิโลเมตร  มีตรา
ประจ าเทศบาลเป็นรูปต้นไม้และชายทะเล  ส านักงานตั้งอยู่เลขที่  ๑๐๒/๒๕  หมู่ที่ ๔  ถนนสายสี่แยก –  ใน
เพลา  ต าบลขนอม  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อาณาเขตและพื้นที่ 
  เทศบาลต าบลอ่าวขนอมเป็นท้องที่ที่อยู่ในเขตอ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี
เขตปกครองรวม ๑๓ หมู่บ้าน คือ 
  หมู่ที่  ๒  บ้านพังมะพร้าว   พ้ืนที่    ๒,๘๐๐ ไร่    (๖.๐๘ ตร.กม.) 
  หมู่ที่  ๓  บ้านหัวเทอะ   พ้ืนที่    ๗,๒๐๐ ไร่  (๑๑.๕๓ ตร.กม.) 
  หมู่ที่  ๔  บ้านตลาดสี่แยก   พ้ืนที่    ๔,๖๐๐ ไร่    (๗.๓๖ ตร.กม.) 
  หมู่ที่  ๕  บ้านโพธิ์กรด   พ้ืนที่    ๓,๖๐๐ ไร่    (๕.๗๖ ตร.กม.) 
  หมู่ที่  ๖  บ้านหน้าด่าน   พ้ืนที่    ๔,๓๐๐ ไร่    (๖.๗๓ ตร.กม.) 
  หมู่ที่  ๗  บ้านเปร็ต   พ้ืนที่    ๕,๗๙๐ ไร่    (๙.๓๖ ตร.กม.) 
  หมู่ที่  ๘  บ้านในเพลา   พ้ืนที่  ๑๑,๔๖๖ ไร่  (๑๘.๓๕ ตร.กม.) 
  หมู่ที่  ๙  บ้านท่าส าเภา   พ้ืนที ่   ๓,๘๐๐ ไร่    (๔.๔๘ ตร.กม.) 
  หมู่ที่  ๑๐  บ้านนาคลอง   พ้ืนที่    ๓,๖๐๐ ไร่    (๔.๑๖ ตร.กม.) 
  หมู่ที่  ๑๑  บ้านวัดใน   พ้ืนที่    ๔,๔๙๐ ไร่    (๗.๑๘ ตร.กม.) 
  หมู่ที่  ๑๒  บ้านในทราย   พ้ืนที่    ๙,๗๐๐ ไร่  (๑๕.๕๓ ตร.กม.) 
  หมู่ที่  ๑๓  บ้านเขาดิน   พ้ืนที่  ๑๑,๕๐๐ ไร่  (๑๘.๔๐ ตร.กม.) 
  หมู่ที่  ๑๔  บ้านป่าตาล   พ้ืนที่    ๕,๕๖๐ ไร่    (๘.๙๐ ตร.กม.) 
 

  ทิศเหนือ  จดเขตเทศบาลต าบลขนอม อ าเภอขนอม 
  ทิศใต้   จดเขตเทศบาลต าบลทุ่งใส อ าเภอสิชล  
  ทิศตะวันออก  จดอ่าวไทย  
  ทิศตะวันตก  จดเขตองค์การบริหารส่วนต าบลควนทอง อ าเภอขนอม 
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
      ภูมิประเทศต าบลขนอมมีลักษณะพ้ืนที่เป็นภูเขา, ที่ลาดเชิงเขา, ที่ราบชายฝั่งทะเล และป่าชาย
เลนเป็นส่วนใหญ่ จ าแนกดังนี้ 
     - พื้นที่ภูเขา อยู่ในเขตหมู่ที่ ๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓ มีสภาพเป็นพ้ืนที่ภูเขาสูงและป่าอันสมบูรณ์   
เป็นส่วนหนึ่งของเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองธงและยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เช่น กวาง เสือ 
หมี ลิง ค่าง หมูป่า กระจง และสัตว์เลื้อยคลานที่ยังมีอยู่ชุกชุมเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์สัตว์ป่าของสถานีพัฒนาและ
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ส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราชส่วนหนึ่ง ประกอบด้วยพื้นที่ เขาดาดฟ้า เขาเพลา เขาพลายด า เขา
เปร็ตและเขาพระ ต้นน้ าก าเนิดที่เขาเพลาด า มีน้ าตกท้องยางที่สวยงามและยังเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ไหลลงสู่
ทะเลที่อ่าวท้องยาง คลองในเพลาหมู่ที่ ๘  ต้นน้ าก าเนิดที่เขาเพลา เคยมีน้ าตกหินลาดที่สวยงามเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของอ าเภอขนอม ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ที่เกิดดินถล่ม ดินสไลด์  ต้นน้ าก าเนิดที่เขาเปร็ตมีน้ าตกเสม็ดชุนที ่
ไหลลงสู่ทุ่งนา หมู่ที่ ๖, ๕, ๔, ๓, ๒ ต าบลขนอม, คลองท่าบด หมู่ที่ ๑๓ ต าบลขนอม ต้นน้ าก าเนิดที่เขา
ดาดฟ้า เหมาะส าหรับการจัดท าประปาภูเขาไหลผ่านพ้ืนที่เกษตรกรรมของต าบลขนอม 
        - ที่ลาดเชิงเขา อยู่ในเขตหมู่ที่ ๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓ มีสภาพเป็นที่ลาดเชิงเขา พ้ืนที่ราบเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมท าสวนมะพร้าวเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันพ้ืนที่บางแห่งมีแนวโน้มเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม ดินสไลด์
เมื่อเกิดฝนตกหนัก เช่น หมู่ที่ ๘ บ้านในเพลา หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาดิน และหมู่ที่ ๗ บ้านเปร็ต 
        - ที่ราบชายฝั่งทะเล อยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๒,๔,๕,๖,๗  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมท าสวนมะพร้าว สวน
ปาล์ม มีหาดทรายที่สวยงาม เหมาะส าหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวและการประมง 
      - ที่ลุ่มป่าชายเลน  อยู่ในเขตหมู่ที่  ๓ ,๑๒ ,๑๔  เป็นพ้ืนที่ส าคัญในทางระบบนิเวศน์วิทยา  
พ้ืนที่ป่าส่วนใหญ่ค่อนข้างสมบูรณ์แต่พ้ืนที่บางส่วนต้องได้รับการฟื้นฟูเนื่องจากถูกบุกรุกท าลาย  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
        จากสภาพอากาศที่ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตร มีภูเขาและคาบสมุทรทั้งสองด้าน คือทะเลจีนใต้ และ
มหาสมุทรแปซิฟิก ท าให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดีย และพายุหมุน เขตร้อนจากทะเลจีน
ใต ้อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง ๒๗ - ๓๑ องศาเซลเซียส 

      ลักษณะฤดูกาล  
        มี ๒ ฤดู คือฤดูร้อน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน มีอากาศร้อนตลอดฤดูและฤดูฝน 
แบ่งเป็น ๒ ช่วง  
        - ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม เป็นช่วงได้รับอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
        - ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – มกราคม เป็นช่วงได้รับอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ 
 1.4 ลักษณะของดิน 
       ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเทศบาลต าบลอ่าวขนอมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่
การปลูกมะพร้าว ปาล์ม และบางพ้ืนที่มีลักษณะเป็นดินร่วน ดินแดง เหมาะแก่การปลูกยางพารา ปาล์ม และ
สวนผลไม ้

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
      แหล่งน้ าธรรมชาติ มีล าคลองที่ส าคัญในเขตเทศบาลต าบลอ่าวขนอมดังนี้ 

- คลองท้องยาง  - คลองท่าหิน 
- คลองท่าออก  - ครองคุระ 
- คลองท่าบด  - คลองขนอม 
- คลองท่าใน  - คลองขุนพนม 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
      พ้ืนที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารหลายสาย ซึ่งราษฎรน าน้ ามาใช้ในการ

อุปโภค-บริโภค และการเกษตรกรรม มีไม้ที่มีค่า  เช่น ไม้หลุมพอ ตะเคียน ยาง กระท้อน จิกนม และหวาย
ชนิดต่างๆ เป็นต้น 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
                เทศบาลต าบลอ่าวขนอมแบ่งการปกครองเป็น ๑๓ หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชื่อ – นามสกุล 

( ก านัน – ผู้ใหญ่บ้าน ) 
ต าแหน่ง 

๒ บ้านพังมะพร้าว นายเลิศเชาว์  ชูพันธ์   ผู้ใหญ่บ้าน 
๓ บ้านหัวเทอะ นายเสกสันต์  ประสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
๔ บ้านตลาดสี่แยก นายศุภโยคจริยะวัฒนา ก านันต าบลขนอม 
๕ บ้านโพธิ์กรด นายบุญสิทธิ์  นวลกุล ผู้ใหญ่บ้าน 
๖ บ้านหน้าด่าน นายพัฒนา  อยู่จุน ผู้ใหญ่บ้าน 
๗ บ้านเปร็ต นายทศพล  ไทยสม ผู้ใหญ่บ้าน 
๘ บ้านในเพลา นายมาเนก  เสือทอง ผู้ใหญ่บ้าน 
๙ บ้านท่าส าเภา นายชลิต  ทองจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 

๑๐ บ้านนาคลอง นายด ารงค์  สุนแดง ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๑ บ้านวัดใน นายวิวัฒน์  ชุมช ู ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๒ บ้านในทราย นายสุรชัย  เสวกวัง ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๓ บ้านเขาดิน นางวันดี  ขนอม ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๔ บ้านป่าตาล นายสุบัญชา  มีเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 

 
 

ด้านการเมือง การบริหาร 
  สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๑๒ คนมาจากการเลือกตั้ง 
โดยตรงของประชาชน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี  มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑. นางสุภี  สมทรง 
๒.นายพะเยาว์  รอดทัพ 
๓.นายวัชระ  วชิัย 
๔.นางสุจินดา  จริยะวัฒนา 
๕.นายธีระพล  อังคณานนท์ 
๖.นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ่ 

๑. นายพิพัฒน์  มีเมือง 
๒. นายอภิชาติ  ทองสม 
๓. นายมนัส  ใจเหมาะ 
๔. นางอุทัยวัลย์  ใจสบาย 
๕.นายภัทรกิจ  ลีลาสุวรรณสริ ิ
๖. นายราเชนทร์  ขนอม 

 
  คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 และเลขานุการนายกเทศมนตรี 
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จ านวนชุมชนในเขตเทศบาลต าบลอ่าวขนอม 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้านเดิม ชื่อชุมชน ชื่อประธานชุมชน 
๒ บ้านพังมะพร้าว บ้านพังมะพร้าว นายประเสริฐ  แก้วชุม 
๓ บ้านหัวเทอะ บ้านหัวเทอะฝั่งเหนือ นายมีสุข  หวังวิวัฒนา 

บ้านหัวเทอะฝั่งใต้ นางจิตรลดา  พัดชู 
๔ ตลาดสี่แยก ตลาดสี่แยกฝั่งตะวันออก นายวิทยา  เกิดด า 

ตลาดสี่แยกฝั่งตะวันตก นายจักรี  มหาศักดิ์พันธ์ 
บ้านชายทะเล นายรัฐพงศ์  ไกรวงศ์ 

๕ บ้านโพธิ์กรด บ้านโพธิ์กรด นายสุรเจษฎ์ พิศล้ า 
๖ บ้านหน้าด่าน บ้านหน้าด่าน นายพัฒนา  อยู่จุน 
๗ บ้านเปร็ต บ้านเปร็ต นายวิชัย  เข็มสม 
๘ บ้านในเพลา บ้านในเพลา นายอรุณ  สุขหนู 
๙ บ้านท่าส าเภา สามแยกท่าส าเภา นายสุทัศน์  ทองจันทร์ 

น้ าตกเสม็ดชุน นายอุทัย  พิชัยฤกษ์ 
๑๐ บ้านนาคลอง บ้านนาคลอง นายสมเกียรติ  มีชัย 
๑๑ บ้านวัดใน บ้านวัดใน นายวิวัฒน์  ชุมชู 
๑๒ บ้านในทราย บ้านในทราย นายสารสิทธิ์  สุทธิช่วย 
๑๓ บ้านเขาดิน บ้านเขาดิน นายภัทรกิจ  ลีลาสุวรรณศิริ 
๑๔ บ้านป่าตาล บ้านป่าตาล นายด ารงศักดิ์  สมบูรณ์ทรัพย์ 

 
2.2 การเลือกตั้ง 

      เขตการเลือกตั้งของเทศบาลต าบลอ่าวขนอม แบ่งเป็น ๒ เขตเลือกตั้ง คือ 
      - เขตท่ี ๑ (หมู่ท่ี ๒,๔,๕,๖,๗,๘, ) 
      - เขตท่ี ๒ (หมู่ท่ี ๓,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔) 
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3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
      ต าบลขนอม มีประชากรตามเขตการปกครองทั้งหมด ๑๓ หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เพศชาย เพศหญิง รวม 
จ านวน 

ครัวเรือน 
๒ บ้านพังมะพร้าว ๓๗๘ ๓๕๙ ๗๓๗ ๔๙๐ 
๓ บ้านหัวเทอะ ๕๘๙ ๖๒๙ ๑,๒๑๘ ๘๐๔ 
๔ บ้านตลาดสี่แยก ๖๓๙ ๗๓๗ ๑,๓๗๖ ๙๘๗ 
๕ บ้านโพธิ์กรด ๑๙๗ ๒๑๗ ๔๑๔ ๒๒๖ 
๖ บ้านหน้าด่าน ๑๖๘ ๑๗๐ ๓๓๘ ๓๐๒ 
๗ บ้านเปร็ต ๓๙๙ ๔๑๑ ๘๑๐ ๓๒๖ 
๘ บ้านในเพลา ๔๐๓ ๓๖๙ ๗๗๒ ๓๖๗ 
๙ บ้านท่าส าเภา ๓๘๖ ๓๘๓ ๗๖๙ ๓๒๑ 

๑๐ บ้านนาคลอง ๙๔ ๑๒๗ ๒๒๑ ๙๑ 
๑๑ บ้านวัดใน ๔๐๒ ๔๒๙ ๘๓๑ ๒๕๑ 
๑๒ บ้านในทราย ๓๒๐ ๓๒๔ ๖๔๔ ๓๒๒ 
๑๓ บ้านเขาดิน ๓๕๖ ๓๗๖ ๗๓๒ ๒๐๓ 
๑๔ บ้านป่าตาล ๒๖๐ ๒๗๑ ๕๓๑ ๑๘๕ 

 รวม ๔,๕๙๑ ๔,๘๐๒ ๙,๓๙๓ ๔,๘๗๕ 
  ที่มา ส านักทะเบียนอ าเภอขนอม ข้อมูล ณ วันที่ ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
      มีสถานศึกษาของรัฐบาล/เอกชน ดังนี้ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๔ แห่ง 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม หมู่ที่ ๒ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา หมู่ที่ ๘  
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา หมู่ที่ ๙  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน หมู่ที่ ๑๓  
 โรงเรียนระดับอนุบาล จ านวน ๒ แห่ง (เอกชน) 
  - โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ หมู่ที่ ๕ - โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา หมู่ที่ ๙  
 โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน ๕ แห่ง 
  - โรงเรียนวัดเขา (วันครู ๒๕๐๑) หมู่ที่ ๔  - โรงเรียนบ้านเปร็ต (ขยายโอกาส) หมู่ที่ ๗  
  - โรงเรียนบ้านในเพลา หมู่ที่ ๘   - โรงเรียนวัดกระดังงา หมู่ที่ ๙  
  - โรงเรียนบ้านวัดใน หมู่ที่ ๑๑ 

4.2 สาธารณสุข 
      ในเขตเทศบาลต าบลอ่าวขนอม มีสถานบริการสาธารณสุข ดังนี้ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขต าบล  จ านวน  ๑  แห่ง   
- สถานพยาบาล/คลินิกแพทย์   จ านวน  ๗  แห่ง        
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จ านวน  ๓  แห่ง        
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4.3 อาชญากรรม 
      คดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่ เมื่อก่อคดีแล้วจะหนีออก

นอกพ้ืนที่ ซึ่งยากแก่การติดตามจับกุมมาด าเนินคดี โดยมีคดีอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนดังนี้ 
      - ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต, ร่างกาย, และเพศ (ฆ่าผู้อ่ืน/พยายามฆ่า/ท าร้ายร่างกาย) 
      - ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (วิ่งราวทรัพย์/ลักทรัพย์) 

4.4 ยาเสพติด 
      ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะวัยรุ่น มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ การแก้ปัญหา

เป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจากเกิดความหวาดระแวงในการให้ข้อมูลด้วยเกรงว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะเป็นภัยกับตนและครอบครัว ประกอบกับการขาดความร่วมมือจากผู้ปกครอง   
จึงเป็นเหตุให้เกดิคดีอาชญากรรม ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อย่างต่อเนื่อง 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
       เทศบาลต าบลอ่าวขนอม ได้จัดให้มีการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
      การคมนาคมติดต่อระหว่างต าบล อ าเภอ และจังหวัด ใช้เส้นทางถนนสายทางหลวงหมายเลข 

๔๐๑๔ (ขนอม-สิชล) และถนนสายทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๒ (ขนอม-ดอนสัก) เส้นทางคมนาคมภายใน
หมู่บ้าน ต าบล เป็นถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง การคมนาคมสัญจรประชาชนใช้รถยนต์ส่วนตัว 
รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์รับจ้าง และรถตู้เอกชนให้บริการเส้นทางจากอ าเภอขนอมถึงตัวเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

5.2 การไฟฟ้า 
      มีไฟฟ้าสาธารณะใช้ครบทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน ซึ่งเทศบาลได้ท าการส ารวจ

ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เพื่อเสนอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินการขยายเขตต่อไป 

5.3 การประปา 

      มีน้ าประปาใช้ยังไม่ครบทุกครัวเรือน ยังมีพ้ืนที่รอการขยายเขตระบบประปา 
5.4 การสื่อสารโทรคมนาคม 

       ประชาชนส่วนใหญ่สื่อสารโดยใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่  โทรศัพท์สาธารณะในพ้ืนที่ และวิทยุ
ชุมชน 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
        ต าบลขนอมมีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดประมาณ ๖๑.๗๕ ตร.กม.หรือ ๓๘,๕๙๓.๗๕ ไร่ ซึ่ง
ประชาชนใช้พ้ืนที่ในการท าสวน เช่น สวนมะพร้าว สวนยางพารา ปาล์มน้ ามัน และท านา ซึ่งมีผลิตผลและ
รายได้ ไม่แน่นอน เนื่องจากข้ึนอยู่กับราคาสินค้าและสภาพดินฟ้าอากาศ 

6.2 การประมง 
        ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๒,๔,๕,๖,๗,๘ ซึ่งมีพ้ืนที่ติดกับชายฝั่งทะเล มีอาชีพออกเรือหาปลาบริเวณชายฝั่ง 
เลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ ท าประมงชายฝั่ง เลี้ยงปลากะพง เลี้ยงกุ้งกุลาด า และเลี้ยงปูด า 
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6.3 การปศุสัตว์ 
      - เกษตรกรเลี้ยงสัตว์เป็นรายได้เสริมในครัวเรือน ส่วนหนึ่งไว้บริโภคเอง 

        - สัตว์เศรษฐกิจ เกษตรกรนิยมเลี้ยงวัวพันธุ์พ้ืนเมือง เป็ด ไก่ และหม ู
6.4 การบริการ 

ปั๊มน้ ามัน จ านวน ๕ แห่ง คือ 
- หจก.ขนอมปิโตรเลียม หมู่ที่ ๔  - ปั๊มน้ ามันกระดังงา หมู่ที่ ๕ 
- ปั๊มน้ ามันนางวันดี ทองทับ หมู่ที่ ๙  - ปั๊มน้ ามันคูระปิโตรเลียม หมู่ที่ ๑๒ 
- หจก.ขนอมแสงดาว หมู่ที่ ๑๒ 
สถานบริการและจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ จ านวน ๔ แห่ง 
- บริษัท ศุภกิตต์มอเตอร์ จ ากัด หมู่ที่ ๓  - หจก.พีระมอเตอร์ (๑๙๙๗) สาขาขนอม หมู่ที่ ๓ 
- หจก.ขนอมซูซูกิ หมู่ที่ ๓                  - บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช สาขาขนอม หมู่ที่ ๑๒ 
ห้างทอง จ านวน ๓ แห่ง 
- ห้างทองเจริญทอง หมู่ที่ ๔    - ห้างทองโกมินทร์ หมู่ที่ ๔ 
- ห้างทองโกมินทร์ ๒ หมู่ที่ ๔ 

6.5 การท่องเที่ยว 
        เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลอ่าวขนอมเป็นพ้ืนที่ที่มีชายหาดที่สวยงาม ชายหาดที่มีชื่อเสียงมากใน
ปัจจุบัน คือ หาดในเพลา ลักษณะหาดเป็นแนวยาวโค้ง มีภูเขาล้อมรอบ หาดนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมา
เที่ยว รวมถึงมาซื้อบ้าน (เช่าระยะยาว) มากที่สุด ถึงจะมีการพัฒนาไปมากแต่ก็ถือว่าเงียบสงบกว่าที่ท่องเที่ยว
อ่ืน ๆ หาดที่เงียบสงบอีกหลายหาด คือ หาดท้องหยี หาดคอเขา หาดบ้านเปร็ต 

      นอกจากนี้ยังมีวัดเก่าแก่ คือ วัดกระดังงา ไม่ไกลจากวัดกระดังงา ก็มีน้ าตกเสม็ดชุนและเขาพระ
เป็นจุดชมทิวทัศน์มองเห็นอ าเภอและทะเลอ่าวขนอม  

      ส าหรับการรองรับผู้ที่มาท่องเที่ยวพักแรมในพ้ืนที่อ าเภอขนอม มีโรมแรม/บ้านพัก/บังกะโล  
      โรงแรม  บ้านพักตากอากาศ / บังกะโล จ านวน ๖๓ แห่ง คือ 
หมูที่ ๒ 
- วรรณวิภา รีสอร์ท (วาเลนไทน์) -  ฮัลโหลวิลล่า   -  บ้านศิวิไลซ์รีสอร์ท 
-  สิริบุรี รีสอร์ท   -  ซีเมาเท่น ขนอม  -  เพ่ิมสุข บังกะโล  
-  เดอะเนเชอรัล รีสอร์ท  -  บ้านขนอม ( home @ resort) 
-  เดอะเกสต์เฮาส์ แอ็ท ขนอม -  อลงกต รีสอร์ท  -  ตาลคู่ บีช  รีสอร์ท 
-  ฟองคลื่น รีสอร์ท  -  รอยัลออคิต เฮาส์  -   ทู ซีซั่น 
-  ศิริพันธ์ เฮาส์   -  แฮปปี้ รีสอร์ท   -  บ้านหน้าเขา รีสอร์ท 
-  ชลนภา รีสอร์ท  -  สยามพาราไดส์  -  Stella & Message Resort 
-  จัสมิน รีสอร์ทแอนด์สปา 
หมู่ที่ ๓ 
-  โกโดด รีสอร์ท   -  ปาล์มฮิล รีสอร์ท  -  ปณิตา รีสอร์ท 

 -  เอกวิว รีสอร์ท   -  สันติ รีสอร์ท   -  บ้านประสพสุข 
 -  เดอะซี๊ดเรสซิเดนซ์  -  บ้านสวน สวิตตา 

หมู่ที่ ๔ 
 -  ขนอมโกลด์เด้นบีช   -  อัมราเกสต์เฮาส์ &โฮมสเตย์  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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หมู่ที่ ๕ 
 -  บ้านชมเล   -  บ้านธัญญานันท์  -  เจ ที วิลล่า 

หมู่ที่ ๖ 
 -  ภูพัฒน์ รีสอร์ท  -  ซี วิลล ์เฮาส   -  ญาดาวิว  
 -  อาวา รีสอร์ทแอนด์สปา -  แบมบู รีสอร์ท   -  บ้านมุกเหมียว 
 -  บ้านอิงฟ้า   -  บ้านชายเล รีสอร์ท  -  บ้านสนมณี โฮมสเตย์ 

-  ขนอม บีช เรสซิเดนส์ 
หมู่ที่ ๗ 

 -  ระเบียงทราย รีสอร์ท  -  ลีลู พาราไดซ์ รีสอร์ท  -  ขนอมซันไรส์บีช รีสอร์ท 
-  นางฟ้า กรีนโฮม 
หมู่ที่ ๘ 

 -  ครัวต้นหยี ซีฟูด &รีสอร์ท -  ราชาคีรี รีสอร์ทแอนด์สปา       -  ในเพลา  ลีฟวิ่ง 
 -  ขนอมฮิลล์  รีสอร์ท  -  เขาพลายด า รีสอร์ท  -  บิ๊ก&บูม 
 -  สุภา รอยัล บีช   -  เนียร์วาน่า ดีทอกซ์ฮีลลิ่ง เซ็นเตอร์ 
 -  ในเพลาเบย์ รีสอร์ท  -  กรีนเล่ย์ รีสอร์ท  -  ทิพย์มนตรี  รีสอร์ท 
 -  สุชาดา วิลล่า   -  ไวท์บีช รีสอร์ท         - ขนอมมาร๊อครีสอร์ทแอนด์สปา 

หมู่ที่ ๙ 
 -  กอแก้ว การ์เด้นท์โฮม 

6.6 อุตสาหกรรม 
โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน ๑ แห่ง 

      - หจก. อิสระเอมอร หมู่ที ่๓ 

6.7 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน ๙  กลุ่ม 
   -  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะขนอมยุคใหม่ (เลี้ยงแพะจ าหน่าย) หมู่ที่ ๓ 
   -  วิสาหกิจชุมชนชมรมธุรกิจท่องเที่ยวขนอม (บริการน าเที่ยว) หมู่ที่ ๔ 
   -  วิสาหกิจชุมชนบ้านหน้าด่านรุ่งเจริญ (ท ากะปิ) หมู่ที่ ๔ 
   -  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิถีไทย (ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ) หมู่ที่ ๕ 
   -  วิสาหกิจชุมชนน้ าดื่ม อยู่ดี มีสุข บ้านโพธิ์กรด (ผลิตน้ าดื่มจ าหน่าย) หมู่ที่ ๕ 
   -  วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบ้านเทพนิมิต (บริการนวดแผนไทย) หมู่ที่ ๗ 
   -  วิสาหกิจชุมชนเกษตรสัมพันธ์ชุมชนบ้านเปร็ต (เลี้ยงโคขุน) หมู่ที่ ๗ 
   -  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านในเพลา (เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง) หมู่ที่ ๘ 
   -  วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บ้านบ้านในเพลา (ท ากะปิ) หมู่ที่ ๘ 
   -  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค กระบืออ่าวขนอม 
   -  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะขนอม ๒๐๑๓ 
 
 
 



-๙- 
  

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
ด้านการเกษตร 

       ต าบลขนอมมีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดประมาณ ๖๑.๗๕ ตร.กม.หรือ ๓๘,๕๙๓.๗๕ ไร่        
ซึ่งประชาชนใช้พ้ืนที่ในการท าสวน เช่น สวนมะพร้าว สวนยางพารา ปาล์มน้ ามัน และท านา ซึ่งมีผลิตผลและ
รายได้ ไม่แน่นอน เนื่องจากข้ึนอยู่กับราคาสินค้าและสภาพดินฟ้าอากาศ 

ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
- คลองท้องยาง  - คลองท่าหิน  - คลองท่าออก  - ครองคุระ 
- คลองท่าบด  - คลองขนอม  - คลองท่าใน  - คลองขุนพนม 

ด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค - บริโภค) 
ใช้แหล่งน้ าจากบ่อบาดาล และการประปาส่วนภูมิภาค 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8.1 การนับถือศาสนา 

                ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลอ่าวขนอมนับถือศาสนาพุทธ  มีวัด จ านวน ๔ แห่ง 
                   - วัดกระดังงา  หมู่ที่ ๙   - วัดในขนอม  หมู่ที่ ๑๑ 
  - วัดเขาขนอม  หมู่ที่ ๑๐   - วัดคูลา  หมู่ที่ ๑๔ 

8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
       ประเพณีและงานประจ าปีท้องถิ่นที่ส าคัญ คือ ประเพณีชักพระ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณี
ท าบุญเดือนสิบ (ชิงเปรต)     

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
             - มีการเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านแพทย์แผนไทย นวดแผนไทย ธรรมะบ าบัด สมุนไพร บ าบัดรักษาโรค  

      - ภูมิปัญญารักษาพิษงูโดยใช้หญ้าคา 9 ยอด  

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
       - กะปิ ยาสูบ ด้วงสาคู   - งานฝีมือ (ผ้าบาติก ดอกไม้จากใยบัว) 

      - สินค้าหัตถกรรม (ตะกร้าจากไผ่) 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้ า 
      มีแหล่งต้นน้ าธรรมชาติหลายสาย เป็นแหล่งน้ าส าคัญที่ประชาชนน ามาใช้ในการอุปโภค-บริโภค 

และการเกษตรกรรม 
9.2 ป่าไม้ 
      พ้ืนที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น มีความอุดมสมบูรณ์ และมีพ้ืนที่ป่าส่วนหนึ่งของเขตป่าสงวน

แห่งชาติป่าคลองธง มีไม้ที่มีค่า  เช่น ไม้หลุมพอ ตะเคียน ยาง กระท้อน จิกนม และหวายชนิดต่างๆ เป็นต้น 
9.3 ภูเขา 
      มีสภาพเป็นพื้นที่ภูเขาสูง และท่ีลาดเชิงเขา 
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

                พ้ืนที่ภูเขาสูงมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ า และแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ในส่วน
ของพ้ืนที่ลุ่มป่าชายเลนส่วนใหญ่ค่อนข้างมีความสมบูรณ์ เป็นพ้ืนที่ส าคัญในทางระบบนิเวศน์วิทยา ซึ่งเป็นที่อยู่
อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญ 



-๑๐- 
  

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 - 2560) 

 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 

๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
สรุปสถานการณ์การพัฒนา  

 จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต าบลอ่าวขนอม    
(e – LAAS) สรุปการตั้งงบประมาณ  รายรับและรายจ่าย ของเทศบาลต าบลอ่าวขนอม รายละเอียด ดังนี้ 

การตั้งงบประมาณ 
รายรับ 

รายการ 
รับจริง ประมาณการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 255๘ พ.ศ. 255๙ พ.ศ. 25๖๐ 

๑. รายได้จัดเก็บเอง ๕,๓๐๒,๕๖๓.๒๕ ๖,๑๕๔,๗๘๔.๓๗ ๗,๑๕๔,๗๗๘.๗๖ ๖,๕๐๙,๖๐๐.๐๐ 

๒. รายได้ที่รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้ ๓๘,๓๙๕,๕๕๑.๘๐ ๔๑,๔๒๒,๑๙๕.๖๙ ๓๙,๓๗๓,๕๙๒.๑๑ ๖๒,๐๘๖,๐๐๐.๐๐ 

    ๒.๑ หมวดภาษีอากร ๒๕,๑๘๘,๓๘๗.๘๐ ๒๙,๑๕๖,๙๖๙.๖๙ ๒๗,๕๖๐,๔๐๑.๑๑ ๒๘,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ 

    ๒.๒ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๓,๒๑๑,๑๖๔.๐๐ ๑๒,๒๖๕,๒๒๖.๐๐ ๑๑,๘๑๓,๑๙๑.๐๐ ๓๓,๑๑๖,๐๐๐.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๔๓,๖๙๘,๑๑๕.๐๕ ๔๗,๕๗๖,๙๘๐.๐๖ ๔๖,๕๒๘,๓๗๐.๘๗ ๖๘,๕๙๕,๖๐๐.๐๐ 
 

รายจ่าย 

รายการ 
รายจ่าย ประมาณการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 255๘ พ.ศ. 255๙ พ.ศ. 25๖๐ 
ก. รายจ่ายประจ า ๒๓,๙๓๑,๔๗๘.๑๘ ๒๗,๐๘๘,๗๖๘.๒๖ ๒๗,๐๕๙,๙๔๘.๖๘ ๕๗,๗๔๓,๒๔๖.๐๐ 

    ๑. งบกลาง ๑,๑๑๖,๐๖๑.๓๕ ๑,๒๖๖,๖๐๑,๗๐ ๑,๕๗๓,๐๘๒.๕๙ ๑๙,๓๔๙,๖๐๔.๐๐ 

    ๒. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ๒,๘๔๘,๓๒๐.๐๐ ๒,๘๔๘,๓๒๐.๐๐ ๒,๘๔๘,๓๒๐.๐๐ ๓,๑๖๒,๒๔๐.๐๐ 

    ๓. เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) ๗,๙๖๑,๑๗๔.๘๑ ๑๐,๑๐๙,๙๗๙.๓๗ ๑๑,๖๘๗,๕๓๙.๐๔ ๑๖,๘๙๘,๒๕๐.๐๐ 

    ๔. ค่าตอบแทน ๒๙๒,๗๓๑.๐๐ ๓,๓๙๙,๗๘๐.๐๐ ๓๗๙,๓๙๕.๐๐ ๒,๐๗๓,๙๕๕.๐๐ 

    ๕. ค่าใช้สอย ๓,๗๕๓,๙๒๑.๒๙ ๓,๓๓๔,๗๕๕.๘๑ ๔,๐๓๘,๙๙๕.๓๗ ๗,๗๘๒,๓๔๐.๐๐ 

    ๖. ค่าวัสดุ ๒,๖๒๐,๑๐๗.๒๑ ๒,๖๐๔,๑๓๖.๙๒ ๒,๘๒๕,๓๖๒.๖๗ ๓,๙๐๔,๕๕๖.๐๐ 

    ๗. ค่าสาธารณูปโภค ๖๑๖,๙๓๔.๖๙ ๕๙๑,๖๘๗,.๙๓ ๖๕๔,๕๓๒.๘๗ ๑,๕๑๔,๐๗๑.๐๐ 

    ๘. เงินอุดหนุนส่วนราชการ ๓,๑๓๕,๐๔๐.๖๗ ๒,๘๔๘,๕๐๖.๕๓ ๓,๐๒๗,๗๒๑.๑๔ ๓,๐๓๓,๒๓๐.๐๐ 

    ๙. รายจ่ายอื่นๆ ๑,๕๘๗,๑๘๗.๑๖ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ 

ข. รายจ่ายเพื่อการพัฒนา     

    ๑. หมวดที่ดินครุภัณฑ์ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

๑๔,๙๓๗,๐๐๕.๓๑ ๑๔,๗๘๔,๕๘๔.๖๖ ๑๐,๙๘๗,๙๑๙.๕๐ ๑๐,๘๕๒,๓๕๔.๐๐ 

        - ค่าครุภัณฑ์ ๖๘๐,๓๐๕,๓๑ ๙๐๗,๒๓๖.๖๖ ๑,๒๙๙,๑๑๙.๕๐ ๙๔๔,๘๐๐.๐๐ 

        - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑๔,๒๕๖,๗๐๐.๐๐ ๑๓,๘๗๗,๓๔๘.๐๐ ๙,๖๘๘,๘๐๐.๐๐ ๙,๙๐๗๕๕๔.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓๘,๘๖๘,๔๘๓.๔๙ ๔๑,๘๗๓,๓๕๒.๙๒ ๓๘,๐๔๗,๘๖๘.๑๘ ๖๘,๕๙๕,๖๐๐.๐๐ 
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1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
       ๑.๒.๑ การประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร์ 

พ.ศ. 255๗ พ.ศ. 255๘ พ.ศ. 255๙ 
รวมจ านวน
โครงการ จ านวน

โครงการ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ ๘ ๑๓ ๑๒ ๓๓ 

2. การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน  

๘ ๑๒ ๑๙ ๓๙ 

3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
๔๖ ๖๘ ๔๐ ๑๕๔ 

4.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๘ ๔๔ ๓๖ ๙๘ 

5. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล 

๑๖ ๑๔ ๑๑ ๔๑ 

รวม ๙๖ ๑๕๑ ๑๑๘ ๓๖๕ 

 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 เทศบาลต าบลอ่าวขนอมได้ด าเนินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้ 

(๑) การพัฒนาเศรษฐกิจ ได้ด าเนินการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในเขตเทศบาลต าบลอ่าวขนอมเพ่ือให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในอ าเภอขนอมเพ่ิมมากขึ้น โดย
จัดการจัดงาน ปูเสื่อกินข้าวเคาท์ดาวน์ริมหาด/เทศกาลตกปลาทราย  

(๒) การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ได้ด าเนินการส่งเสริมสร้างจิตส านึก
ให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก ขุด ลอกผักตบชวา 
ขยะมูลฝอยในแม่น้ า จัดกิจกรรมการรักษาความสะอาด “Big Cleaning Day” ตลอดจนการบริหารจัดการ
ขยะชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 

(๓) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ เช่น การสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอาหารเสริม (นม) อุดหนุนงบประมาณ
อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กในเขตเทศบาลต าบลอ่าวขนอม จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษา
ในด้านต่างๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ ด าเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ส่งเสริม
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สนับสนุนกองทุน สปสช. /อสม. /การป้องกันแก้ไขยาเสพติด  และสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/
ผู้ป่วยเอดส์ในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลอ่าวขนอม 

 (๔) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ด าเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุง  และซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานอันได้แก่ ถนน ระบบประปา เพ่ือเป็นการบริการแก่ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างและวางรากฐานความม่ันคงและความเจริญก้าวหน้าของ
เขตเทศบาลต าบลอ่าวขนอม 

(๕) การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล ได้ด าเนินการจัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการจัดเวทีประชาคมเพ่ือรับฟัง
ปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
      ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอ่าวขนอม ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตาม

สมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลังของ เทศบาลต าบลอ่าวขนอม เช่น 
       ๒.๑.๑ ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน คสล. ถนนลาดยาง และการลงหินผุ เพ่ือซ่อมแซมถนนให้

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไป–มา 
       ๒.๑.๒ การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลอ่าวขนอม เพ่ือเพ่ิมความสะดวก

และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       ๒.๑.๓ ส่งเสริมการฝึกอบรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน 
       ๒.๑.๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในอ าเภอขนอมเพ่ิมมากขึ้น 

โดยการจัดงาน ปูเสื่อกินข้าวเคาท์ดาวน์ริมหาด/เทศกาลตกปลาทราย 
               ๒.๑.๕ ประเพณีและงานประจ าปีท้องถิ่นที่ส าคัญ คือ สืบสานประเพณีสงการณ์ ประเพณีชัก
พระ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีท าบุญเดือนสิบ (ชิงเปรต)  ประเพณีลอยกระทง  

2.2 ผลกระทบ 
      ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอ่าวขนอม ไม่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการสาธารณะของ

เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 
 

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
  ๓.๑ ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ        

      ๓.1.๑ ระยะเวลาในการด าเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ได้วางไว้ 
       ๓.1.2 จ านวนโครงการที่ตั้งไว้ตามแผนมีมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดท าให้
ร้อยละของความส าเร็จตามแผนพัฒนามีน้อย 
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            ๓.1.3 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลท าให้ต้องใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล  ส่งผลให้งบประมาณในการพัฒนาในด้านอื่นลดลง 

 ๓.๒ แนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
       โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) ผลสัมฤทธิ์ของการน าแผนพัฒนาไปสู่การ
ปฏิบัติในแผนพัฒนาตั้งไว้  จ านวน ๒๒๘  โครงการ  ปฏิบัติได้จริง ๑๑๘  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๕   
ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย  ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอัน ได้แก่ คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าแผนให้อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงด้าน
งบประมาณ ไม่ควรก าหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล 
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ส่วนที่ 3 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

 

 
 
ความม่ันคง 

• การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัย และการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใน
ทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล  

• ความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  
• ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็น

ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  
• ระบบการเมืองที่ม่ันคง เป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก     

ธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  

• ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคง
พอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  
 
ความม่ังคั่ง 

• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่อง จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความ
เหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน  
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• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต  และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  

• ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง การพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
ความย่ังยืน 

การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  เกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  

• การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  

• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา  ในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน  
 
ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกคอรงระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ  
(3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
(5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  
(6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศและกองทัพ  
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
พลังงาน และน้ า  

(8) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  
 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น ส่งเสริม
การค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้า
และได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน  

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มี
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ศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมเกษตรกร รายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูง สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย และ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เป็นต้น และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 
ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ และส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ  

(3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการ
ไทยพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  พัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์(OTOP) ไทย
ให้ก้าวไกลสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร  

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของประเทศ และพัฒนาคลัส
เตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ  

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา  

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  อาหาร สิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการภัยพิบัติ ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและสร้างความสมดุลของ
ความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มอ านาจทางเศรษฐกิจต่างๆ  เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยใน
องค์การระหว่างประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเปิดการค้าเสรี และ
สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยพัฒนาเริ่ม
ตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต  

(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง  
(3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน  

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
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(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
(2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ  
(6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ

สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มี
หน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะ
การพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม  การฟ้ืนฟูและดูแล
สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม  การสร้างโอกาสให้ทุกคนใน

สังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานราก 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง  รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้ง
ระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าใน
ภาคเกษตรอุตสาหกรรม บริการ การลงทุน การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม ่

ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 มุง่อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่ม ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ 
 มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่าย
โทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่
เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจาก

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ฯ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
พัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  ศักยภาพ 

โอกาสและข้อจากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้น
การดูแลการดาเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ  ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะ
ประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 
  
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลักให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน      
โดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป  พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าอาหาร  
พัฒนาการท่องเที่ยว 
  (๒) ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่                
ภาคโดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT  
พัฒนา    รองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ  และพัฒนาการคมนาคมขนส่งทาง
ทะเล 
  (๓) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพ่ือเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดย
การพัฒนาความรู้ คุณธรรม และสุขภาวะ  การสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของคนจน คนด้อยโอกาสให้
สามารถพ่ึงตนเองได้  การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมโอกาสด้านอาชีพและรายได้ 
และการอ านวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพ่ือแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
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  (๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพ่ึงตนเอง  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพ่ิมโอกาสการมีรายได้
จากทรัพยากรในท้องถิ่น  และส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพ่ือสร้างสันติสุขโดยเฉพาะการใช้      
กระบวนการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  (๕) ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์      
อย่างยั่งยืน  โดยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน์  สร้างความอุดม
สมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิตอย่างยั่งยืน  และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบ
ด้านคุณภาพชีวิต 

 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  (๑) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ประกอบด้วยชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช และ
พัทลุง  เน้นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ ามันปาล์ม  พัฒนาการปลูกข้าวและการเลี้ยงปศุ
สัตว์  พัฒนาการเกษตรยั่งยืนเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณ
ชายฝั่งทะเล    และการเตรียมความพร้อมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ  
  (๒) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง พังงา  ภูเก็ต  กระบี่ และตรัง  เน้น
การรักษาความมีมนต์เสน่ห์ของศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล  เพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและบนบก  และพัฒนาบุคลากรรองรับการ
ท่องเที่ยว 
  (๓) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเลน ประกอบด้วย สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา และนราธิวาส  
เน้นการคุ้มครองความปลอดภัย  การอ านวยความเป็นธรรมเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในอ านาจรัฐ และสร้าง
ภูมิคุ้มกัน    แก่คนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  การเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
อาชีพและรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย  การพัฒนาคุณภาพคนเพ่ือสร้างโอกาสการมีงานท าและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต  การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ  และการบริหาร
จัดการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project)  
(๑) โครงการพัฒนาสงขลาเป็นศูนย์กลางการผลิตการแปรรูปและค้ายางพาราของประเทศ 
(๒) โครงการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ ามันแบบครบวงจร 
(๓) โครงการพัฒนาลุ่มน้ าปากพนังและลุ่มน้ าทะเลสาปสงขลาเป็นอู่ข้าวอู่น้ า 
(๔) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการกลุ่ม Mice และ Marina เกาะภูเก็ต 
(๕) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาราลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(๖) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(๗) โครงการพัฒนาแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือไปท างานในต่างประเทศ 
(๘) โครงการพัฒนาข้าวสังข์หยดเป็นสินค้าเชิงคุณภาพ 
(๙) โครงการผลิตสินค้าอาหารฮาราลระดับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบครบวงจร 
(๑๐) โครงการอ่าวปัตตานี (ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเล) 
(๑๑) โครงการฟื้นฟูการท านาในพื้นท่ีนาร้างในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “เมืองศูนย์กลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่เติบโตอย่างมั่นคงบนพ้ืนฐานของชุมชน
เข้มแข็ง และเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ (Mission) 
1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเกษตร สัตว์น้ าและพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา / 

ปาล์มน้ ามัน) ของกลุ่มจังหวัด ให้มีคุณภาพแบบครบวงจร 
. พัฒนาระบบการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน โดยการผสานเชื่อมโยงกับกลุ่มอันดามัน 

และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นระดับโลก 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างกลุ่มจังหวัดสู่เมืองสีเขียว 

ที่มีระบบชุมชนเข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการขนส่งสินค้า รองรับ 

การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 

เป้าประสงค์รวม (Objectives) 
1. สร้างความม่ันคง มั่งค่ัง แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ และระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 

ด้วยระบบการบริหารจัดการการเกษตร และพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา / ปาล์มน้ ามัน ) ที่มีประสิทธิภาพ 
2. ยกระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้เป็นแหล่งผลิต แหล่งการค้า แหล่งเรียนรู้ 

การพัฒนายางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศ 
3. พัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด สู่การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
4. สร้างและพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน (Green Area) 
5. จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและสาธารณูปโภค ให้มีศักยภาพในการรองรับ 

การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในทุกๆด้าน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิต แปรรูปและ การบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและ 

ปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพแบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง (ข้าว, 

ไม้ผล, ปศุสัตว์, ประมง) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และการโลจิสติกส์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. การผลติ แปรรูปและ การบริหาร 
จัดการพืชเศรษฐกจิยางพารา 
และปาล์มน้ ามันทีม่ีคุณภาพแบบ 
ครบวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 เป็นศูนย์กลางการเกษตร 
พืชเศรษฐกิจยางพารา และ 
ปาล์มน้ ามันของประเทศ ที่มี 
ศักยภาพทางการผลิต การ 
พัฒนาเพื่อการแข่งขันทาง 
เศรษฐกิจระดับโลก 

1.1.1 พัฒนาเกษตรกรให้มศีักยภาพด้านการผลิต 
การแปรรปูและการตลาด 
1.1.2 พัฒนาระบบการเกษตร ของกลุ่มจังหวัดให้
เติบโตอย่างมั่นคง สมดุลบนฐานทรัพยากร 
ธรรมชาต ิและการรักษาสิ่งแวดลอ้ม 
1.1.3 เสริมความรู ้เติมศักยภาพทางการบริหาร
จัดการผลผลติแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการยางพารา
และปาล์มน้ ามัน เน้นการลดต้นทุนด้วยภูมิปญัญา 
และมาตรฐานสากล 
1.1.4 การพัฒนาด้านการตลาดภายในประเทศ
และเพิ่มขดีความสามารถเพื่อการส่งออก 
1.1.5 ส่งเสรมิการรวมกลุม่ของเกษตรกรเป็นชุมชน 
การเกษตรที่เข้มแข็ง มีพลังทางการผลิต ทางการค้า 

2. การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 2.1 เป็นเมืองท่องเที่ยวท่ี 
หลากหลาย เติบโตบนฐาน 
การอนุรักษ ์เป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวระดับนานาชาต ิ

2.1.1 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ 
การตลาด 
2.1.2 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์
ระดับประเทศระดับภูมภิาค และระดับโลก 
2.1.3 จัดระบบเส้นทางการท่องเที่ยว เสริมระบบ 
โครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงการท่องเที่ยวกับพื้นที่ 
ตอนบน และฝั่งอันดามัน 
2.1.4 การจัดระบบการบริการนกัท่องเที่ยวท่ีมี
คุณภาพเน้นการดูแลทั่วถึง สร้างการท่องเที่ยวแบบ
อุ่นใจปลอดภัย ประทับใจ และมาเที่ยวซ้ า 
2.1.5 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ/คุณภาพและ
เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนาทางด้านการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบรกิาร ของกลุ่ม
จังหวัด 

3. พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพใน 
พื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง (ข้าว ,ไมผ้ล 
,ปศุสัตว ์,ประมง) 

3.1 เพิ่มปริมาณและคณุภาพ 
ผลผลติให้เพียงพอต่อการ 
บริโภคและการส่งออก 

3.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ/คุณภาพและ
เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนาทางด้าน
การเกษตร ประมงและปศสุัตว์ของกลุ่มจังหวัด 
3.1.2 เสริมความรู ้เติมศักยภาพทางการบริหาร 
จัดการผลผลติแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ
การเกษตรเน้นการลดต้นทุนด้วยภูมิปัญญา และ
มาตรฐานสากล 
3.1.3 สร้างช่องทางการตลาดและศูนย์กลางการ
ผลิต แปรรูปการค้า การส่งออกไมผ้ล ผลผลิตสัตว์
น้ า ปศุสัตว์มาตรฐานการค้าระดับสากล 
3.1.4 ส่งเสรมิการรวมกลุม่ของเกษตรกรเป็นชุมชน 
การเกษตรที่เข้มแข็ง มีพลังทางการผลิต ทางการค้า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
4. การพัฒนาสู่เมืองสเีขียว ชุมชน 
เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน 

4.1 ประชาชนมีคณุภาพชีวิต 
ที่ด ีระบบการจัดการชุมชนม ี
ความเข้มแข็งบนฐานปรัชญา 
ความพอเพียง 

4.1.1 ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ร่วม
สร้างแกนน าการเปลีย่นแปลงในชุมชนเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
4.1.2 สร้างชุมชนต้นแบบระบบบริหารจดัการ
ชุมชน 
เข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ ด้วยหลักการของปัญญาแห่ง 
ปรัชญาความพอเพียง ผ่านการสรา้งแหล่งเรียนรู้
การพัฒนา 
4.1.3 ส่งเสรมิการธ ารงรักษาไว้ซึง่วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีและภูมปิัญญาของชุมชน 
ให้อยู่คู่กับกลุ่มจังหวัด 
4.1.4 ยกระดับการเรียนรู้ในชุมชน เสริมสรา้งองค์
ความรู้ขยายฐานการศึกษา การเรยีนรู ้สู่การเป็น
การเป็นกลุม่จังหวัดอุดมปัญญา 
4.1.5 สร้างผู้น าชุมชนที่มีคณุธรรม และศักยภาพ
ในการน าชุมชนด้วยหลักธรรมาภบิาล สู่ชุมชนวิถี 
ประชาธิปไตยเข้มแข็ง 

5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางการคมนาคม และ 
การโลจิสติกส ์

5.1 โครงสร้างการคมนาคม 
และโลจสิติกส์ของกลุม่ 
จังหวัดเอื้อต่อการท่องเที่ยว 
และการเกษตร 

5.1.1 พัฒนา ปรับปรุงการคมนาคมการขนส่งทาง
น้ า ทางบก ทางอากาศ ทางราง ให้มีการเช่ือมต่อ
อย่างเป็นระบบ ประสานกับการพฒันาของประเทศ 
5.1.2 ส่งเสรมิท้องถิ่นร่วมเช่ือมตอ่ระบบการ
คมนาคมและการโลจิสติกสส์ู่ชุมชน 
5.1.3 วางระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมโลจิ
สติกส์การสาธารณูปโภครองรับการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร การท่องเที่ยวท่ีมีมาตรฐานโดย
การบูรณาการกับท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนา
ระดับชาต ิ
5.1.4 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ/คุณภาพและ
เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนาทางโลจิสติกส ์
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

     วิสัยทัศน์ (Vision)  “นครแห่งอารยธรรม  น่าอยู่น่าเที่ยว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”    
โดยมีค านิยามวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

ค านิยามวิสัยทัศน์  

ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 

นครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา  พลเมืองอยู่ร่วมกันอย่าง 
เอ้ืออาทร  มีแหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยด้วยสถาบันการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ  และมี
ประเพณี  วัฒนธรรมที่สืบทอดอย่างยาวนาน 

น่าอยู่น่าเที่ยว เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย อาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมืองพลังงานสะอาด  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  น้ า การบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน
สาธารณูปโภค ระบบคมนาคมเพ่ิมศักยภาพระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงโครงข่ายถนนให้ได้
มาตรฐาน ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปลูกฝังความเป็น
เจ้าบ้านที่ดี และเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมืองน่าเที่ยว 

การเกษตรและ
อุตสาหกรรมยั่งยืน 

นครแห่งการผลิตทางการเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม 
มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
และน านวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกษตรกร ประชาชน 
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การบริหารจัดการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน น้ า และระบบ
ชลประทาน รวมทั้งการจัดสรรที่ดินท ากิน การจัดการด้านการส่งเสริมการผลิตพืช สัตว์ 
ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer การพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้
เข้มแข็งการบริหารจัดการฟาร์มสู่ Smart Farm การวางแผนการผลิต การพัฒนาตลาด
สินค้าเกษตร  ที่มีความยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และ
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรคู่ขนานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา พร้อมทั้ง สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร/เชิงนิเวศน์ สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด สู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของจังหวัด
โดยค านึงถึงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน
ทางด้านสังคมของจังหวัด 
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     จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) 

   จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม  สงบสุข  น่าเที่ยว 
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
3. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 

       เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective) 

                    1. เพ่ิมรายได้จากการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว  โดยควบคู่กับการยกระดับ 
มาตรฐานคุณภาพ 
            2.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
    3.  ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

4.  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 

       ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
1. บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
4. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดเป้าหมายรวม 4 ปี 
ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมายรายป ี

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

1. เพิ่มรายได้จาก
การเกษตร  อุตสาหกรรม  
และการท่องเที่ยว  โดย
ควบคู่กับการยกระดับ 
มาตรฐานคุณภาพ 

1.1. ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
(GPP) ภาคเกษตร เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 1 ต่อปี  

34,587
ล้านบาท 

34,935  
ล้านบาท 

1 1 1 1 

 1.2 รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
15 ต่อปี 

8,724.49
ล้านบาท 

10,397.62 
ล้านบาท 

(11.44%) 

11,957.26
ล้านบาท 

13,702.21 
ล้านบาท 

15,758.14 
ล้านบาท 

18,121.86 
ล้านบาท 

 1.3 ร้อยละ 80 ของฟาร์ม/
แปลงทีไ่ด้รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม (GAP) 

  80 80 80 80 

2. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับ
การจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2.1 ร้อยละของพ้ืนที่สี
เขียวเพิ่มขึ้น 

    0.1 0.1 

2.2 ร้อยละของขยะมูล
ฝอยที่น ากลับมาใช้
ประโยชน์ 

    30 30 

2.3 ร้อยละของการใช้
พลังงานลดลง  

(ร้อยละ 3 ต่อปี) 

  3 3 3 3 

3. ประชาชนยึดหลัก
ธรรมะในการด าเนินชีวิต  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

3.1 ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวติ
และความสุขมวลรวมของ
ประชาชนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
75 

N/A N/A 60 65 70 75 

4. ศิลปวัฒนธรรม  และ
ประเพณีมีการสืบสาน
อย่างต่อเนื่อง 

4.1 ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
สืบสานอย่างต่อเนื่อง 

N/A N/A    * ระดับ 
5   
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*  พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ปลูกฝังให้ประชาชน  
   รักศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดยเน้นกิจกรรมการสืบสาน สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของทุก 
   องค์กรอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วม 

ระดับคะแนน 1  จัดประชุมเพื่อรวบรวมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ก าหนดเป็น  
             แผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และก าหนด 
                 เป้าหมายที่ชัดเจนของตัวชี้วัดผลส าเร็จต่างๆ 

ระดับคะแนน 2  ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 

ระดับคะแนน 3  มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม/โครงการจากหน่วยงานที่ด าเนินการได้ครบถ้วน 

ระดับคะแนน 4  สรุปประเมินผลส าเร็จในภาพรวมของแผนปฏิบัติการฯ ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้อย่างชัดเจน  
             พร้อมอภิปรายผล และปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

ระดับคะแนน 5  จัดประชุมสัมมนาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถก าหนด  
             แนวทางการสร้างความยั่งยืนด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อเสนอผู้บริหารก าหนดไว้ใน  
             ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดต่อไป 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑   

บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
     1.1  รายได้เพ่ิมจากการผลิตทางการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเกษตร 
     1.2  นครศรีธรรมราชเป็นเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม และเกษตร 
                 อุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/ 

เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี  

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

2.1  รายได้เพ่ิมจากการ
ผลิตทางการเกษตร 
เกษตรอุตสาหกรรม และ
การท่องเที่ยวเกษตร 

2.1.1 ผลิตภัณฑ์มวล
รวม (GPP) ภาคเกษตร 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑ ต่อปี 

34,587
ล้านบาท 

34,935
ล้านบาท 

1 1 1 1 
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3. กลยุทธ์ 
 3.1  พัฒนาสินค้าและบริการทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการในตลาดสากล  
                  (Global Marketing) 
 3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิต (น้ า ที่ดิน พันธุ์ ปุ๋ย) ที่พอเพียง 
          3.3  พัฒนากระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์  
                 เป็นเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร พ่อค้าในการผลิต  
                 การตลาด และการกระจายสินค้าทางการเกษตร 
 3.5  พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและกระจายสินค้า 
                 ทางการเกษตร 
 3.6  ส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม นวัตกรรมสีเขียว 
 

 

 

 

เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/ 

เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี  

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

2.2  ระบบการผลิตที่
ได้รับรองมาตรฐาน  

2.2.1 ร้อยละ 80 ของ
ฟาร์ม/แปลงที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานฟาร์ม 
(GAP) 

  80 80 80 80 

2.3  เป็นเมืองเกษตร
สุขภาพ เกษตรคุณภาพ 
เกษตรนวัตกรรม และ
เกษตรอุตสาหกรรมสีเขียว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ได้รับการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.3.1 ร้อยละ 5 ของ
สถานประกอบการที่
ได้รับรองอุตสาหกรรม 
สีเขียว 

     5 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
     1.1 เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/ 

เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี  

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

2.1  เพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 

 

2.1.1 ร้อยละของ
รายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน  

15 15 15 15 15 15 

3. กลยุทธ์ 
  3.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พ้ืนที่ แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว  
                 ที่ได้มาตรฐาน 
 3.2  พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เสริมสร้างโอกาสและ 
                 ศักยภาพการแข่งขัน ในตลาดการท่องเที่ยว 
 3.3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการการและสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ภายใต้ชื่อ 
                  “นครแห่งธรรม” 
 3.4  พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการ ของบุคลากรท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐาน  
                 เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือน 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.1  ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน
 1.2  การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด 
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๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/ 

เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี  

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

2.1  ทรัพยากรธรรมชาติ 
น้ า สิ่งแวดล้อม ได้รับ 
การจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้อย่าง
ยั่งยืน 

2.1.1 ร้อยละของพ้ืนที่
สีเขียวเพ่ิมข้ึน 

    0.1 0.1 

2.1.2 ร้อยละของขยะ
มูลฝอยที่น ากลับมาใช้
ประโยชน์ 

    30 30 

2.1.3 จ านวนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการ
จัดการภัยพิบัติ 

20 25 29 32 38 40 

2.2 การจัดการพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ใช้อย่างประหยัด 

 

2.2.1 ร้อยละของการ
ใช้พลังงานลดลง      
(ร้อยละ 3 ต่อปี) 

  3 3 3 3 

2.2.2 การใช้พลังงาน
ทดแทนเพ่ิมข้ึน (60 
toe) 

  60 60 60 60 

 
3. กลยุทธ์ 
  3.1  พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 3.2  อนุรักษ์ ป้องกัน ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัด 
 3.3  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการน้ า และการจัดการ 
                  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.4  ส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.1  ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข 

 1.2  ประชาชนได้รับความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรม 
 1.3  การศึกษามีคุณภาพ ทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 
 1.4  ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/ 

เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี  

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

2.1 ประชาชนได้รับ
สวัสดิการพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีความสุข 

2.1.1 ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
สวัสดิการพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีความสุข 

80 80 80 85 90 95 

2.2 ประชาชนได้รับความ
มั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรม 

 

2.2.1 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความ
มั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรม 

80 80 80 85 90 95 

2.3 การศึกษามีคุณภาพ 
ทัดเทียมกับค่ามาตรฐาน
การศึกษา 

 

 

2.3.1 ค่าเฉลี่ยคะแนน  

O-net ม.3  

N/A 

 

N/A 

 

40 

 

45 

 

50 

 

55 

 

2.3.2 ปีการศึกษาเฉลี่ย
ของคนจังหวัด
นครศรีธรรมราช สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานประเทศ  

N/A N/A 9.1 9.4 9.5 9.6 

2.4 ชุมชนเข้มแข็งตาม 
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.4.1 ร้อยละของชุมชน
เข้มแข็งตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

30 35 40 45 50 55 
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3. กลยุทธ์ 
  3.1  พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสังคม และการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของประชาชน  
                 อย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.2  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข 
 3.3  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสริมความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรมแก่ประชาชน ชุมชน  
                 สังคม เป็น “นครที่น่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง” 
 3.4  ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ให้เป็น “นครแห่งการเรียนรู้” 
 3.5  เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
วิสัยทัศน์  “องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตาม
แนวพระราชด าริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒  การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายเกษตรกร 

2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 
 3. ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งท่ีเป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
 4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
 5. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
 6. ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้ งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด  
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
 7. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์  และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 

8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน  การ
วิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ  
ภาคเศรษฐกิจชุมชน 

9. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
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เป้าหมายการพัฒนา 
๑. รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
๒. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากขึ้น 
๓. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
1. ฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 

    2. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการ
จัดการน้ าเสีย 
 3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
 4. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน การสร้าง
เครือข่ายชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 5. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะ
อันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ใน
แหล่งก าเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะ แบบรวม
ศูนย ์
  6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตส านึก
ของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
  8. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท าแผนที่ เพ่ือแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
  9. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ความ
หลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

เป้าหมายการพัฒนา 
๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชนมีกการด ารงชีวิต

อยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
๒. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 
๔. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1. พฒันาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุกด้าน 
 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ  นอก
ระบบ สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  ส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 
 ๓. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพ้ืนที่การศึกษาท่ีขาดแคลน 
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๔. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
 ๕. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์
ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 
 ๖. ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
 ๗. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ  เฝ้าระวังป้องกัน
ปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 

๘. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย  
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
       ๙. พัฒนาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่
จัดกิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
        ๑๐. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา ฟ้ืนฟู 
ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก 
         1๑. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพา
ตนเองได ้
       1๒. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ชุมชน  
การจัดท าแผนแม่บทชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน 

 เป้าหมายการพัฒนา 
๑. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
๒. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ประชานมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึนทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่

เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
๔. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
 2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
 3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ 
 4. ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป้าหมายการพัฒนา 
1. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับระบบ

ขนส่งอื่น รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
๒. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้  ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตส านึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 

2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุนให้
ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอน
การท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ  

เป้าหมายการพัฒนา 
 1. ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน 
 ๓. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการพัฒนา 
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๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    วิสัยทัศน์ 
       “ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เทศบาลต าบลอ่าวขนอม  เป็นองค์กรมุ่งม่ันพัฒนาทุกด้าน สู่ความเป็นเลิศ” 
 
    ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 เป้าประสงค์ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ด ีและนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
 กลยุทธ์  - ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
   - ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 เป้าประสงค์ เพ่ิมพูนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มีความสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น 

            ร้อยละ 5 
 กลยุทธ์  - ส่งเสริมสร้างจิตส านึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - การบริหารจัดการขยะชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ 5 ต่อครัวเรือน 
 กลยุทธ์  - ส่งเสริมการศึกษา 

- ส่งเสริมการสาธารณสุขควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและยาเสพติดใน   
  ชุมชน  
- ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทา  
  สาธารณภัย 

   - ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ 
   - อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   - ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เป้าประสงค์ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  มีระบบการสาธารณูปโภคครบครันทั่วถึงร้อยละ 80 
 กลยุทธ์  - ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายน้ า 
   - พัฒนาและซ่อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ การบริหารงานองค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่นร้อยละ 10 
 กลยุทธ์  - การบริหารจัดการองค์กร 
   - พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
   - ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
   - ปลูกฝังจิตส านึก ส่งเสริมประชาธิปไตย 
   - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ของเทศบาลต าบลอ่าวขนอม 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว วางแผนในการ

บริหารจดัการเพื่อรองรับการ
เติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวใน

อนาคต 

พัฒนาศักยภาพของชุมชน
ให้มีความเข้มแข็ง 

สามารถพึ่งพาตนเองได ้

ส่งเสริมสวสัดิการสังคม  
พัฒนาด้านการศึกษา 

ด้านสาธารณสุขให้ท่ัวถึง

ประชาชนทุกกลุ่ม 

สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการครอบคลุม 

ทั่วถึง เพื่อรองรับการ
ขยายเมืองในอนาคต 

 
การบริหารจัดการองค์กร/

ชุมชน ภายใต้ระบบ 

ธรรมาภิบาล 
 

 

วิสัยทัศน์ 

“ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม      

เป็นองค์กรมุ่งม่ันพัฒนาทุกด้าน 
สู่ความเป็นเลิศ” 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
 

แนวทางการวิเคราะห ์
สถานการณ์เพ่ือการพัฒนาของเทศบาลต าบลอ่าวขนอม 

(SWOT) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  องค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
- โอกาส (Opportunities) 
- อุปสรรค (Threats) 

สภาพแวดล้อมภายใน 
- จุดแข็ง (Strengths) 
- จุดอ่อน (Weaknesses) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์ผลกระทบจากภายนอก

ภายนอก 

สถานการณ ์
ภายนอกองค์กร 

เทคโนโลยี (Technology)  

เศรษฐกิจ (Economic)  

การเมือง (Political)  

กฎหมาย (Law)  

สิง่แวดล้อม (Environment)  

สงัคมรอบข้าง (Social)  

ฯลฯ 

 

 

 
 
 
 

การประเมินสถานการณ์ 
ภายนอกองค์กร 

 การเปลี่ยนแปลงแต่ละด้านจะเป็นไปในทิศทางใด 
 การเปลี่ยนแปลงจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือไม่ 
 การเปลี่ยนแปลงจะท าให้มีอุปสรรคต่อองค์กรหรือไม่ 
 องค์กร (เทศบาล) ต้องมีการเปลี่ยนแปลง/ปรับตัวเอง

อย่างไรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงแข่งขันของประเทศ
ต่างๆ 

ประเด็น 

  มีอะไรบ้างท่ีเป็นโอกาส 
 มีอะไรบ้างท่ีเป็นอุปสรรคควรหลีกเลีย่ง 
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  ดังนั้น หากจะวิเคราะห์และปริมาณสถานการณ์ การพัฒนาด้วยเทคนิค SWOT เพ่ือก าหนดเป็นแนว
ทางการใช้เป็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาตามสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกพอสรุปได้ดังนี้ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

สภาพแวดล้อมภายใน 

S (จุดแข็ง) W (จุดอ่อน) 

๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการ
รวมกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือให้ประชาชนมี
รายได้และลดปัญหาความยากจน 
๒. เทศบาลมีตลาดสดหลังใหม่ที่ได้มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัยเสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่ือรองรับและจ าหน่าย
สินค้าแก่ประชาชน 
๓. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีความสวยงามและมี
ความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติในเขตเทศบาล 
๔. ผู้บริหารมีนโยบายสร้างศูนย์บริการท่องเที่ยวและ
ศูนย์จ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก 
๕. เทศบาลมีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพ่ือสามารถ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงทีและสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 

๑. มีช่องว่างทางสังคมระหว่างประชาชนที่มีรายได้สูง
กับประชาชนที่มีรายได้น้อย 
๒. การรวมกลุ่มมักเกิดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์บาง
ประการแต่ไม่สามารถน าพาให้กลุ่มอยู่รอดและ
ประสบความส าเร็จเนื่องจากขาดการวางแผนที่ดี มัก
ประสบปัญหาแตกแยกทางความคิด ขาดความ
สามัคคี 
๓. มีการว่างงานในชุมชน สาเหตุเกิดจากเมื่อจบ
การศึกษาแล้วไม่มีงานท า งานไม่ตรงกับสาขาที่เรียน 
ตลอดจนเลือกงานและมีความเกียจคร้าน 
๔. ประชาชนขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
๕. การส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึกและ
สินค้าชุมชนมีน้อย 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

O (โอกาส) T (อุปสรรค) 

๑. การเป็นเมืองท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ทั้งทางตรง
และทางอ้อมแก่ป ระชาชนใน เขตเทศบาลเมื่ อมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าเพ่ือ
อุปโภค บริโภค การเข้าพักในโรงแรม รีสอร์ทต่างๆ การ
ใช้บริการขนส่ง รถรับจ้าง 
๒. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนมี
รายได้มากข้ึน 
๓. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
๔. มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สะดวก 

๑. ค่าครองชีพสูง สินค้ามีราคาแพง 
๒. ภาวะเศรษฐกิจถดถอยชะลอตัว ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้จ่ายของประชาชน มีการใช้จ่ายน้อยลง 
๓. สถานการณ์ความไม่สงบแน่นอนของการเมือง
ภายในประเทศและสถานการณ์โลกส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุน 
๔. ประชาชนบางส่วนขาดจิตส านึกสาธารณะ เช่น   
มีการปิดทางสาธารณะลงทะเล ท าให้ประชาชนและ
ทักท่องเที่ยวเสียประโยชน์ในการใช้พื้นที่ การรุกล้ า
พ้ืนที่ชายหาดเพ่ือการก่อสร้างที่พัก รีสอร์ท และการ
ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
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การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

สภาพแวดล้อมภายใน 

S (จุดแข็ง) W (จุดอ่อน) 

๑. มีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์และสวยงาม 
เทศบาลมีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวัน
ส าคัญต่างๆ การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 
๒. เทศบาลมีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและบริการถัง
ขยะให้แก่ประชาชน 
๓. ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนในการบริหารจัดการปัญหา 
เพ่ือลดผลกระทบต่อประชาชน 
๔. เทศบาลมีระบบการก าจัดขยะแบบเตาเผา สามารถ
ก าจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. เทศบาลควบคุม จัดระเบียบการประกอบการแผง
ปลากะตักอย่างเคร่งครัดเพ่ือลดมลภาวะที่จะเกิดแก่
ประชาชน 

๑. เทศบาลมีพ้ืนที่บ่อขยะแบบฝังกลบ ปัจจุบันมี
ปริมาณขยะใต้ดินเต็มพ้ืนที่ ท าให้ไม่สามารถฝังกลบ
ขยะได้ อีกต้องใช้ดินถม  ท าให้ เทศบาล สูญ เสี ย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบ่อขยะจ านวนมาก 
๒. มีปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นจ านวนมาก
และมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต ในแต่ละวันจึงไม่
สามารถเก็บขยะได้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
๓. ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษาความสะอาด 
เช่น  การทิ้ งขยะมูลฝอยและปล่อยน้ า เสี ยจาก
ครัวเรือน สถานประกอบการต่างๆ ลงในแม่น้ าล า
คลอง 
๔. เทศบาลไม่มีระบบก าจัดน้ าเสีย 
๕. ประชาชนขาดความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะ 
และบางส่วนยังใช้วิธีการเผาขยะเองส่งผลให้เกิด
มลพิษ 
๖. ประชาชนบางส่วนบุกรุกท าลายป่าเพ่ือสร้างที่พัก
อาศัยและที่ดินท ากิน เมื่อมีฝนตกหนักและยาวนาน
ขึ้น ท าให้เกิดดินโคลนถล่ม 
๗. การซื้อขายเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ท าให้เกิด
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนและพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

O (โอกาส) T (อุปสรรค) 

๑. การเป็นเมืองท่องเที่ยวท าให้สามารถกระตุ้นให้
ประชาชนหันมาสนใจเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพ่ือเสริมสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ มี
ความสมบูรณ์  อันส่งผลให้ประชาชนเกิดรายได้ทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม 
๒. ผู้บริหารมีนโยบายขอสนับสนุนงบประมาณจาก 
หน่วยงานภายนอกเพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกขยะเพ่ิม จ านวน 
๑ คัน เพื่อให้สามารถเก็บขนขยะได้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
๓. เทศบาลออกเทศบัญญัติด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 

๑. ปริมาณขยะเพ่ิมจ านวนปริมาณมากข้ึนทุกปี และ
การรับภาระหนักในการรองรับปริมาณขยะจาก
ภายนอกที่น ามาท้ิง 
๒. ฤดูกาลส่งผลกระทบต่อการฝังกลบขยะโดยเฉพาะ
ฤดูฝน รถขยะขนย้ายไม่สะดวกและขยะส่งกลิ่นเหม็น 
๓. สภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบทั่วโลก 
๔. การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของชุมชนส่ง
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น ปัญหามลพิษต่างๆ 
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การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

สภาพแวดล้อมภายใน 

S (จุดแข็ง) W (จุดอ่อน) 
๑. ผู้บริหารมีนโยบายให้ความส าคัญต่อการพัฒนาด้าน
การศึกษา บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมี
บุคลากรอย่างเพียงพอ มีการจัดเตรียมความพร้อมของ
สถานที่ อุปกรณ์ หลักสูตร เพ่ือรองรับและให้บริการ
ด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเตรียมความ
พร้อมในการเปิดโรงเรียนอนุบาลในอนาคต 
๒ . เทศบาล ให้ ความส าคัญ กับการส่ ง เสริมด้ าน
สาธารณสุข ส่งเสริมการออกก าลังกายควบคู่กับการ
สนับสนุนให้ชุมชนปลอดยาเสพติด 
๓. เทศบาลให้ความส าคัญในการดูแลสงเคราะห์แก่เด็ก 
ผู้สู งอายุ  ผู้ พิการ และผู้ป่วยเอดส์อย่างทั่ วถึงและ
ต่อเนื่อง 
๔. เทศบาลมีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ 
๕. เทศบาลมีอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีมีจิตบริการและมี
ศักยภาพสูงในการปฏิบัติงานบริการประชาชน 
๖. เทศบาลมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานบริการประชาชนด้านการบรรเทาสาธารณภัย
และระงับอัคคีภัย 

๑. เทศบาลมีงบประมาณที่จ ากัด 
๒. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงมากข้ึน 
โดยเฉพาะน้ ากระท่อม ยาไอซ์ ฯลฯ 
๓. เทศบาลไม่มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
๔. นักเรียนออกนอกระบบการศึกษาภาคบังคับมาก
ขึ้น เนื่องจากปัญหายาเสพติด การมีบุตรก่อนวัยอัน
ควร และบางส่วนเข้าสู่ตลาดแรงงานราคาถูก 
๕. เทศบาลไม่มีสวนสาธารณะ สถานที่นันทนาการ 
สถานที่ออกก าลังกายบริการประชาชน 
๖. ประชาชนบางส่วนขาดระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต
ร่วมกันในสังคม เช่น ไม่มีวินัยในการใช้รถใช้ถนนขาด
วินัยจราจร และใช้ความเร็วสูงในการขับขี่  ขาด
จิตส านึกในการรักษาความสะอาด เป็นต้น 
๗. ประชาชนบางส่วนยังขาดความสนใจที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

O (โอกาส) T (อุปสรรค) 

๑. รัฐบาลมีนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่างจริงจัง 
๒. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
๓. การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ช่วยให้เทศบาลสามารถดูแลด้านสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากข้ึน 
๔. ผู้บริหารมีนโยบายก่อสร้างสถานที่ออกก าลังกาย 
ศูนย์สุขภาพ 

๑. ปัญหายาเสพติด ท าให้เกิดปัญหาสังคมที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
๒. การครอบง าทางวัฒนธรรม ยุคข้อมูลข่าวสารและ
สื่อไร้พรมแดน ทั้งอินเทอร์เน็ต ทีวี วิทยุ สื่อ สิ่งพิมพ์ 
ท าให้วิถีชีวิตและโครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนไป 
ค่านิยมเก่ียวกับการบริโภคนิยมส่งผลต่อวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงของเยาวชนและประชาชนในมิติต่างๆ 
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การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

สภาพแวดล้อมภายใน 

S (จุดแข็ง) W (จุดอ่อน) 
๑. พื้นท่ีในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมท่ีเชื่อมต่อ
กันระหว่างถนนสายหลัก ถนนสายรอง สามารถ
ติดต่อกันได้อย่างท่ัวถึง 
๒. ผู้บริหารเทศบาลมีวิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รองรับการเจริญเติบโตของชุมชนและการ
ท่องเท่ียว 
๓. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑. เทศบาลมีงบประมาณที่จ ากัด 
๒ .บ า งส่ วน ข อ งพื้ น ท่ี ข าด แ ค ล น สิ่ ง ส าธ ารณู ป โภ ค 
สาธารณูปการ เช่น 
- การขยายเขตระบบประปาเป็นไปอย่างล่าช้า ประชาชนขาด
น้ าส าหรับใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค บางเวลาน้ าประปาไม่
สะอาด ระบบประปาหมู่บ้านมีปัญหาเรื่องคุณภาพของน้ า มีสี
ขุ่น มีสนิมเหล็ก 
- การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปอย่างล่าช้า หลาย
ครัวเรือนยังต้องใช้ไฟพ่วง ถนนบางสายไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง 
- เส้นทางคมนาคมยังไม่ได้มาตรฐานทุกพื้นท่ี บางแห่งช ารุด
บ่อยครั้ง 
- ไม่มีระบบระบายน้ า คูคลองต้ืนเขิน ช่วงฤดูฝนมีปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
- การติดต้ังป้ายบอกทาง ป้ายถนน ป้ายซอยยังไม่ครบทุก
พื้นท่ีและขาดสัญญาณจราจรในจุดส าคัญ เช่น บริเวณสี่แยก 
สามแยกต่างๆ 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

O (โอกาส) T (อุปสรรค) 
๑ . ประชาชนให้ การสนับสนุนการพั ฒ นาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 
๒. เทศบาลมีพื้นท่ีซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามมี
ชื่อเสียง หน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้การสนับสนุน
งบประมาณบ่อยครั้ง 

๑. การขยายเขตไฟฟ้าและระบบประปาอยู่ในอ านาจหน้าท่ี
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาค ท าให้
เทศบาลต้องเสียงบประมาณจ านวนมากในแต่ละครั้งท่ีมีการ
ขยายเขต 
๒. ความเจริญเติบโตของเมืองท่ีเกิดจากการเร่งรัดพัฒนา 
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ฝุ่นละออง 
มลพิษทางเสียง และการปรับถมท่ีดินท าให้ช่วงฤดูฝนเกิดน้ า
ท่วมเนื่องจากไปกีดขวางทางระบายน้ า 
๓. การก่อสร้างบ้านเรือน อาคาร ที่พักอาศัยต่างๆ มีการปรับ
ถมดินกั้นทางระบายน้ า หรือวางท่อไม่ได้มาตรฐาน ท าให้เกิด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 
๔. การคมนาคมจากรถบรรทุกท่ีใช้เส้นทางของเทศบาลมี
น้ าหนักเกิน ส่งผลให้ถนนช ารุดเร็วขึ้น 
๕. ประชาชนบางส่วนขาดจิตส านึกสาธารณะ มีการบุกรกุ รุก
ล้ าพื้นท่ีสาธารณะ เช่น การรุกล้ าเขตถนน ล าคลอง พื้นที่
ชายหาด และไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
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การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

สภาพแวดล้อมภายใน 

S (จุดแข็ง) W (จุดอ่อน) 

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถก าหนดนโยบายได้เอง
ภายใต้กรอบกฎหมาย 
๒. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรงท าให้เข้าใจปัญหาความต้องการของ
ประชาชน 
๓. เทศบาลมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความช านาญในการปฏิบัติงานและเข้ารับการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสม่ าเสมอ 
๔. การบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนท า
ให้สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. บุคลากรบางส่วนท างานแบบแยกส่วนยึดเพียง
เป้าหมายของตน เพียงเพ่ืองานในส่วนที่รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ ขาดการบู รณาการร่วมกัน ในการยึด
เป้ าหมายเพ่ือองค์กรเป็นส าคัญ และบางส่วนมี
ลักษณะเกี่ยงงานไม่น าพาช่วยเหลือ 
๒. การประสานงานระหว่างท้องถิ่นยังมีน้อย 
๓. ไม่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

O (โอกาส) T (อุปสรรค) 
๑. ได้ รับการอบรมและพัฒนาจากหน่ วยงานที่ มี
ประสิทธิภาพ 
๒. ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น 
๓. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๑. บุคลากรบางส่วนท างานแบบแยกส่วนยึดเพียง
เป้าหมายของตน เพียงเพ่ืองานในส่วนที่รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ ขาดการบู รณาการร่วมกัน ในการยึด
เป้ าหมายเพ่ือองค์กรเป็นส าคัญ และบางส่วนมี
ลักษณะเกี่ยงงานไม่น าพาช่วยเหลือ 
๒. การประสานงานระหว่างท้องถิ่นยังมีน้อย 
๓. ไม่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

๑.ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

สภาพปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1 ปัญหาด้านการคมนาคม 
       ลักษณะปัญหา  การสัญจรไปมาไม่สะดวก 
เนื่องจากถนนบางสายเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนบางสาย
ช ารุดเนื่องจากใช้งานมานานและบางหมู่บ้านยังต้อง
มีการบุกเบิกถนนเพ่ิมเติม 
     สาเหตุของปัญหา 
     1) ถนนบางสายในหมู่บ้านยังไม่ได้มีการบุกเบิก 
     2) ถนนก่อสร้างมานานท าให้ผิวจราจรช ารุด 
     3) เมื่อฝนตกมีน้ าท่วมขัง 
     4) มีรถบรรทุกขนาดใหญ่แล่นผ่าน 

- หมู่ที่ 2 - 14 - แนวโน้มในอนาคตจะต้องรองรับ
การเจริญ เติบโตของชุมชน ท าให้
การสัญจรไปมามีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน 
และการขาดวินัยจราจรจะส่งผลให้
ระบบคมนาคมขาดความปลอดภัย 
  
  
 

1.2  ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ 
     ลักษณะของปัญหา ไฟฟ้าสาธารณะในบาง
พ้ืนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอาชญากรรม ไม่
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    สาเหตุของปัญหา  
    ยังไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในบางจุด 

- ถนนสายหลัก  
- ถนนซอยในหมู่ที ่ 
  2 - 14 
 

- แนวโน้มในพ้ืนที่ที่ไม่มีไฟฟ้า
สาธารณะจะเสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรมมากขึ้น 
 

1.3 ปัญหาน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 
       ลักษณะปัญหา  ระบบประปายังมีการ
กระจายไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือนแหล่งน้ าตามธรรมชาติ
ตื้นเขิน การจัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความ 
ต้องการยังไม่ทั่วถึง 
สาเหตุของปัญหา 
      1)  ระบบเจาะบาดาลและการก่อสร้างระบบ
ประปายังไม่ทั่วถึง 
      2)  ประสบภัยแล้ง 
      3)  การพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติยังไม่ได้รับ
การพัฒนาเท่าท่ีควร 
      4)  การเพ่ิมจ านวนประชากรเป็นผลให้มีความ
ต้องการใช้น้ าเพิ่มข้ึน 

- หมู่ที่ 2 - 14      -  แนวโน้มในอนาคตอาจต้อง
เผชิญปัญหาภัยแล้งท าให้มีความ
ต้องการใช้น้ าทั้งอุปโภคบริโภคและ
ใช้ในการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน 
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สภาพปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1.4  ปัญหาระบบการสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณะ 
     ลักษณะของปัญหา การติดต่อสื่อสารไม่สะดวก 
     สาเหตุของปัญหา  
      1)  การติดตั้งตู้โทรศัพท์ยังไม่ทั่วถึง 
      2)  จ านวนตู้โทรศัพท์ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

- หมู่ที่ 2 - 14 - ทุกพ้ืนที่มีโทรศัพท์ใช้ การติดต่อ 
สื่อสารสะดวก 

 

๒.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  

สภาพปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

2.1 ปัญหาการขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
       ลักษณะปัญหา  ประชาชนมีรายได้น้อย ท าให้
ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ต้องพ่ึงพาเงินกู้ยืม
นอกระบบ  มีดอกเบี้ยสูง 

- ประชาชนใน
เทศบาลต าบลอ่าว 
ขนอม 

-  รัฐบาลให้การสนับสนุน โดยการ
จัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน ธนาคารปล่อย
กู้อัตราดอกเบี้ยต่ า 
   

2.2 ปัญหาการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ 
        ลักษณะของปัญหา   
        การรวมกลุ่มมักจะเกิดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์
บางประการเพียงระยะหนึ่ง แต่ไม่สามารถน าพาให้
กลุ่มอยู่รอดและประสบความส าเร็จได้ เนื่องจาก
ขาดการวางแผนที่ดี และมักประสบปัญหาการ
แตกแยกทางความคิด ขาดความสามัคคี 

- ประชาชนใน
เทศบาลต าบลอ่าว 
ขนอม 

   -  การรวมกลุ่มมีความเข้มแข็ง มี
การวางแผนในการด าเนินกิจกรรม
อย่างมีเป้าหมาย  
 

2.3 ปัญหาการว่างงาน 
      ลักษณะของปัญหา    
      เยาวชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับแล้ว
ไม่ได้ศึกษาต่อเนื่องจากขาดทุนทรัพย์ ท าให้ต้อง
พ่ึงพาพ่อแม ่ซึ่งมีรายได้น้อย ขาดโอกาสในการ
เข้าถึงอาชีพต่าง ๆ ก่อให้เกิดปัญหาสังคม เช่น 
ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม โรคติดต่อ การ
ตั้งครรภ์ การท าแท้ง  

- ประชาชนใน
เทศบาลต าบลอ่าว 
ขนอม 

   - รัฐบาลให้กลุ่มดังกล่าวขึ้น
ทะเบียนและด าเนินการแก้ไขปัญหา
ในอนาคต 
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๓. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    

สภาพปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต 

3.1 ปัญหาขยะมูลฝอย 
    ลักษณะปัญหา พ้ืนที่บางส่วนเป็นชุมชนที่มีประชาชนอยู่
กันอย่างหนาแน่น มีปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็น
จ านวนมาก  
    สาเหตุของปัญหา  
   (1) ประชาชนขาดจิตส านึกและขาดการมีส่วนร่วมในการ
รักษาความสะอาด 
   (2) ประชาชนบางส่วนยังขาดความเข้าใจในเรื่องการคัด
แยกขยะและใช้วิธีการเผาขยะเอง ท าให้สารเคมีบางชนิดเกิด
ปฏิกริยาจากการเผาไหม้ ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 
และท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
   (3) ประชาชนทิ้งขยะลงในล าคลองต่าง ๆ 

- ในเขต
เทศบาลต าบล
อ่าวขนอม 

  

   - ในอนาคตจะเกิดปัญหา
มลภาวะต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 
ประชาชนจะมีความเสี่ยงในการ
เกิดโรคติดต่อ ซึ่งมีสาเหตุจาก
ปริมาณขยะพิษและสิ่งปฏิกูลที่
นับวันจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 
 

3.2 ปัญหาน้ าเน่าเสีย 
       ลักษณะของปัญหา  
       (1) น้ าเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็น 
       (2) ประชาชนใช้ประโยชน์จากน้ าในล าคลองได้น้อยลง 
       (3) พ้ืนทีบ่ริเวณท่ีเคยใช้เลี้ยงกุ้งกุลาด า 
มีปัญหาสภาพดิน ประชาชนไม่สามารถกลับมาใช้น้ าบริเวณ
นั้นได้อีก 
      สาเหตุของปัญหา 
      (1) เกิดจากการใช้สารเคมี และการปรับสภาพที่ดินเพ่ือ
การเลี้ยงกุ้งกุลาด าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  
      (2) ประชาชนทิ้งขยะลงในแม่น้ าล าคลอง 
      (3) ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์และ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ า 

- ในเขต
เทศบาลต าบล
อ่าวขนอม 

 

- มีแนวโน้มน้ าเสียในล าคลองจะ
เพ่ิมความรุนแรงมากข้ึน
ประชาชนใช้ประโยชน์จากน้ าใน
ล าคลองได้ลดน้อยลง   
- การแก้ไขปัญหาน้ าเสียต้องใช้
งบประมาณและอาศัยความ
ร่วมมือจากประชาชนอย่างจริงจัง 
รวมทั้งการประสานงานกับ
สาธารณสุขเพื่อหาแนวทางในการ
บ าบัดน้ าเสียในบริเวณท่ีเป็นนา
กุ้ง 

3.3 ปัญหาการบุกรุกป่าและพื้นที่ชายฝั่งทะเล 
      สาเหตุของปัญหา  มีการซื้อขายเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ในหลายพื้นท่ี ท าให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนและพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลอย่างกว้างขวาง โดยไม่มีการลงโทษผู้กระท าผิด 

- ในเขต
เทศบาลต าบล
อ่าวขนอม 
 

- มีการร่วมมืออย่างจริงจัง
ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา 
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๔. ปัญหาการพัฒนาคนและสังคม     

สภาพปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต 

4.1 ปัญหาทางด้านสาธารณะสุข 
4.1.1 ปัญหาโรคเอดส์  
      ลักษณะของปัญหา จ านวนผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขต
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม มีจ านวนเพ่ิมข้ึน มีกลุ่มผู้ติดเชื้อที่
ไม่ได้เข้าถึงการรักษาที่ถูกต้อง ขาดความรู้ในการดูแลตนเอง 
มีฐานะยากจน  กลุ่มผู้ติดเชื้อมีอายุน้อยลง เช่น ในกลุ่ม
เยาวชน และมีการแพร่กระจายเชื้อโรคในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
อย่างรุนแรง  
      สาเหตุของปัญหา 
    (1) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรค 
    (2) มีสถานบันเทิงจ านวนมากและขาดการก ากับดูแล
อย่างจริงจัง 
    (3) เยาวชนมีทัศนคติเรื่องเพศในทางท่ีผิด และพฤติกรรม
ส าส่อนทางเพศถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติ 
    (4) เยาวชนถูกชักน าให้ขายตัวเพ่ือแลกกับเงินและวัตถุ
สิ่งของ 
    (5) ศีลธรรมเสื่อม ขาดการพัฒนาด้านจริยธรรม กระแส
บริโภคนิยมมีความรุนแรง ศาสนามีบทบาทในชีวิตของคน
น้อยลง 
    (6) การติดยาเสพติด  

- ในเขต
เทศบาลต าบล
อ่าวขนอม 
 

 
-  แนวโน้มจะมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและ
กลุ่มผู้ใช้แรงงาน 
  
   

4.1.2 ปัญหาการเจ็บป่วยของโรคที่ไม่ติดต่อ เช่น ความ
ดันโลหิตสูงเบาหวาน โรคหัวใจ อัมพาต มะเร็ง และขาด
สารอาหาร 
      ลักษณะของปัญหา          
      ประชาชนในเขตต าบลขนอมส่วนใหญ่ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพ และไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ  ขาดการออกก าลังกาย มีการ
บริโภคอาหารที่มีไขมันสูง ท าให้เกิดการเจ็บป่วย และในกลุ่ม
ประชาชนที่มีฐานะยากจนยังพบปัญหาในเรื่องการขาด
สารอาหาร 

- ในเขต
เทศบาลต าบล
อ่าวขนอม 
 

- แนวโน้มจะมีประชาชนที่
เจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ จ านวน
มากขึ้นเรื่อย ๆ หากประชาชนยัง
ขาดการ ดูแลสุขภาพและการ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
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สภาพปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต 

4.1.3 ปัญหาโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก อุจจาระร่วง  
ตับอักเสบโรคแลปโตสไปโรซิส และโรคอ่ืน ๆ 
      ลักษณะของปัญหา   ปัญหาโรคติดต่อในเขตต าบล   
ขนอม เกิดจากการขาดการป้องกันและการปล่อยปละละเลย
ให้โรคลุกลาม 
     สาเหตุของปัญหา 
    (๑) ขาดสุขอนามยัในการบริโภค 
    (๒) อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีภาวะเสี่ยงให้เกิดโรค 
    (๓) มีความบกพร่องทางพันธุกรรมก่อให้เกิดโรคบางชนิด 

- ในเขต
เทศบาลต าบล
อ่าวขนอม 
 

- ภาครัฐมีนโยบายในการป้องกัน
โรคติดต่อเพ่ิมมากข้ึน โดย
สนับสนุนหน่วยบริการด้าน
สาธารณสุข และการแก้ปัญหา
ครบวงจร 
 

4.1.4 ปัญหายาเสพติด 
      ลักษณะของปัญหา   
     (1) เด็กและเยาวชนมั่วสุมติดยาเสพติด  
     (2) ยาเสพติดแพร่ระบาดในสถานศึกษา เยาวชนเข้าถึง
ยาเสพติดได้ง่ายมีแหล่งมั่วสุมเสพยา และขาดมาตรการ
แก้ปัญหาอย่างจริงจัง 
      สาเหตุของปัญหา 
    (1) ปัจจัยภายนอก 
          - ปัญหาการว่างงาน 
          - ปัญหาความยากจน ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
          - กระแสบริโภคนิยมมีความรุนแรง สิ่งยั่วยุจากสื่อ
ประเภทต่าง ๆ 
    (2) ปัจจัยภายใน 
          - ครอบครัวขาดความอบอุ่น/ขาดวุฒิภาวะ 

- ในเขต
เทศบาลต าบล
อ่าวขนอม 
 

 - ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้ม
รุนแรงขึ้น เนื่องจากสังคมมีความ
อ่อนแอเสื่อมถอยลงอย่างต่อเนื่อง
เยาวชนถูกชักจูงได้ง่าย 
 - รัฐบาลมีมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเพ่ือลด
จ านวนผู้เสพยา และปราบปราม 
ผู้จ าหน่ายยาเสพติดอย่างเด็ดขาด 
 

4.2 ปัญหาทางการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม 
4.2.1 ปัญหาด้านอาคารเรียนและอาคารประกอบอ่ืน ๆ 
และเครื่องมือเครื่องใช้ของโรงเรียนขาดแคลน 
      สภาพแห่งปัญหา 
      โรงเรียนในเขต เทศบาล บางแห่งยังขาดอาคารเรียน
และอาคารประกอบอื่น ๆ เช่น อาคารเอนกประสงค์ อุปกรณ์
การเรียนการสอน เครื่องมือเครื่องใช้ของโรงเรียนขาดแคลน 
ไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ 
      สาเหตุของปัญหา 
      (1) นักเรียนมีปริมาณมากข้ึน 
      (2) ความก้าวหน้าทางการศึกษาเป็นผลให้โรงเรียนต้อง
ปรับปรุงองค์ประกอบด้านต่างๆ เช่น อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบอื่นรวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ของโรงเรียนให้ทันสมัย 

- โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขต 
เทศบาลต าบล
อ่าวขนอม 
จ านวน 12 
แห่ง 

- ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้
สถานศึกษาในต าบลขนอมมี
ความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอน มีสื่อการสอนที่ทันสมัย 
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5. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 

สภาพปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

5.1 ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     ลักษณะของปัญหา 
       การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ  
ยังมีไม่ทั่วถึงและไม่ต่อเนื่องรวมถึงประชาชนไม่ค่อยให้
ความสนใจในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
      สาเหตุของปัญหา 
      เทศบาลและผู้เกี่ยวข้องไม่ค่อยจะได้รับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 

- ประชาชนใน
ต าบลขนอม 

- เทศบาลฯ บริหารงานโดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจัดให้มีการประชาคม
ต าบล  ประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือ
รับทราบถึงปัญหา  และความ
ต้องการของประชาชน 
  
  -  ประชาชนให้ความร่วมมือกบั
เทศบาลฯ มากข้ึน 

 

 

 

 

สภาพปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต 

4.2.2 ปัญหาความเสื่อมถอยของวัฒนธรรม ศาสนา 
และประเพณี 
     ลักษณะของปัญหา 
    (1) กระแสโลกาภิวัฒน์ สื่อไร้พรมแดน และวัฒนธรรม
ตะวันตกเข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยท าให้เกิดความเสื่อม
ถอยทางวัฒนธรรมและเกิดค่านิยมใหม่ ๆ ที่ไม่เหมาะสม 
ก่อให้เกิดปัญหาสังคมในมิติต่าง ๆ 
     (2) ประชาชนขาดความรู้ที่ถูกต้องทางศาสนา และขาด
การพัฒนาทางด้านจริยธรรม 
      (3) เกิดค่านิยมใหม่ที่ถือว่าวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม
เป็นเรื่องของคนรุ่นเก่าและล้าสมัย 
       สาเหตุแห่งปัญหา 
      (1) วิถีชีวิตและโครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนแปลง 
ศาสนามีบทบาทในชีวิตของผู้คนน้อยลง สังคมให้คุณค่ากับ
วัตถุเงินทอง มากกว่าการยกย่องเชิดชูคนดี  
     (2) กระแสวัตถุนิยมรุนแรง การส่งเสริมศาสนา 
จริยธรรมลดน้อยลง 

- ในเขตเทศบาล
ต าบลอ่าวขนอม 
- กลุ่มนักเรียน 
นักศึกษา 
- กลุ่มวัยท างาน 
- กลุ่มผู้สูงอายุ 

- ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มจะเพ่ิม
มากขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น ก่อให้เกิด
ปัญหาสังคมตามมามากมาย 
  
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ส่งเสริม ฟื้นฟู ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่
ประชาชนและองค์กร 
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สภาพปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

5.2  ปัญหาการบริการประชาชน 
      สาเหตุของปัญหา 
     (1) ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเข้ารับ
บริการ 
     (2) พนักงานยังไม่มีความช านาญในหน้าที่ 
     ขอบเขตของปัญหา 
     (1) การจัดเก็บภาษี การขออนุญาตธรรมเนียมต่าง ๆ 
     (2) กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ให้บริการประชาชน 

- ประชาชนใน
ต าบลขนอม 

- เทศบาลฯ ปรับปรุงการให้บริการ
ประชาชนโดยการลดขั้นตอนการ
ท างานเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ในการให้บริการ 
- เทศบาลฯ น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
ความสะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการประชาชน 

5.4 ปัญหาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทบาล
ให้ประชาชนทราบ 
      สาเหตุแห่งปัญหา 
      เทศบาลฯ ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการ
ด าเนินงานให้ประชาชนรับทราบเท่าท่ีควร 
      ขอบเขตของปัญหา 
      ประชาชนไม่ค่อยจะได้รับทราบข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการด าเนินงาน ท าให้มีทัศนคติในเชิงลบต่อ 
เทศบาลฯ ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นใน
ด้านต่าง ๆ 

- ประชาชนใน
ต าบลขนอม 

 
- เทศบาลฯ มีการเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ วารสาร สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
- เทศบาลฯมีนโยบายให้พนักงาน
เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านในโอกาส
ต่าง ๆ 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลอ่าวขนอม พ.ศ. 2561 – 2564 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

ด้านความมั่นคง 
 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 
 

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ 

การเสริม 
สร้างและ
พัฒนา

ศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

การเสริม
ความเป็น
ธรรมลด

ความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

การเติบโต
ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวด 
ล้อมเพื่อ

การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ด้านความ
มั่นคง

แห่งชาติเพื่อ
การพฒันา
ประเทศสู่
ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน 

การเพิ่ม
ประสิทธิ 
ภาพและ
ธรรมาภิ
บาลใน
ภาครัฐ 

  

ด้านวิทยา 
ศาสตร ์

เทคโนโลย ี
วิจัยและ
นวัตกรรม 

การพัฒนา
โครงสร้าง 

พืน้ฐานและ
ระบบโลจสิ  

ติกส ์

การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพืน้ท่ี
เศรษฐกิจ 

 

 

การต่าง 
ประเทศ 
ประเทศ

เพื่อนบ้าน 
และภมูิภาค 

 

การบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
มูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพารา

และปาล์มน้ ามัน 

การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติ
บนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์

ของพื้นที่ 

 

การพัฒนาสินค้าเกษตรให้
ปลอดภัยและมีศักยภาพใน

การส่งออก 

 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม
ขนส่งและระบบโลจสิติกส์ใหร้องรบัการค้า 

การลงทุน การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
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ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

การบริหารจัดการ
การเกษตรแบบครบ 

วงจร ฯ 

การพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และ

วัฒนธรรมสากลฯ 
 

การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ น้ าสิ่งแวด 
ล้อมและพลังงานฯ 
 

การสร้างความมั่นคงบน
พ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 
 

 การพัฒนาสังคมแห่งการ
เรียนรู้และภูมิปัญญาฯ  

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา
ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 

การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

การเสริมสร้างธรรมาภิบาล
และการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

การบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
มูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพารา

และปาล์มน้ ามัน 

การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติ
บนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์

ของพื้นที่ 

 

การพัฒนาสินค้าเกษตรให้
ปลอดภัยและมีศักยภาพใน

การส่งออก 

 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม
ขนส่งและระบบโลจสิติกส์ใหร้องรบัการค้า 
การลงทุน การทอ่งเที่ยว การเกษตรและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

และพลังงาน 

การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาของ
เทศบาลต าบล 

อ่าวขนอม 
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ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาของ
เทศบาลต าบล 

อ่าวขนอม 

 การพัฒนาเศรษฐกิจ  การพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 

 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีชีวิตความ

เป็นอยู่ที่ดี และ
นักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

บริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค และ
การคมนาคมให้ได้

มาตรฐานและเพียงพอ 

การบริหารงานองค์กร
มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ - ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ 
- ส่งเสริมการลงทุน 
การพาณิชย ์และการ
ท่องเที่ยว 

 

- ส่งเสริมสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวด 
- การบริหารจัดการขยะ
ชุมชน 

- ส่งเสริมการศึกษา 
- ส่งเสริมการสาธารณสุขควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อและยาเสพติดในชุมชน  
- ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษา
ความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย 
- ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสงัคม
สงเคราะห์ 
- อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

 

- ก่อสรา้ง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน สะพานทาง
เท้าและท่อระบายน้ า 
- พัฒนาและซ่อมระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 

- การบริหารจัดการองค์กร 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- ปรับปรุงและพัฒนารายได ้
- ปลูกฝังจิตส านกึ ส่งเสริม
ประชาธิปไตย  
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

แผนงาน แผนงาน
การ

พาณิชย ์

 

แผนงาน
การเกษตร 

 

แผนงาน  
งบกลาง 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
บริหาร 

งานท่ัวไป 

 

แผนงาน
การศึกษา 

 

แผนงาน
รักษา

ความสงบ
ภายใน 
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แผนงาน แผนงาน
การ

พาณิชย ์

 

แผนงาน
การเกษตร 

 

แผนงาน  
งบกลาง 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
บริหาร 

งานท่ัวไป 

 

แผนงาน
การศึกษา 

 

แผนงาน
รักษา

ความสงบ
ภายใน 

ผลผลิต/
โครงการ 

รายละเอียดโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
 
 

จ านวน  ๘  โครงการ 

รายละเอียดโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

และพลังงาน 
 

จ านวน  ๙  โครงการ 
 

 รายละเอียดโครงการ 
พัฒนาตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต 
 
 

จ านวน ๕๗  โครงการ 
 

รายละเอียดโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 
 

จ านวน  ๓๐  โครงการ 
 

 รายละเอียดโครงการ 
พัฒนาตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล 

จ านวน  ๒๗  โครงการ 
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๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

และพลังงาน 

การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล 

ประชาชนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี และ

นักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

บริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค และ
การคมนาคมให้ได้

มาตรฐานและเพียงพอ 

การบริหารงานองค์กร
มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์   “ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เทศบาลต าบลอ่าวขนอม  เป็นองค์กรมุ่งม่ันพัฒนาทุกด้าน สู่ความเป็นเลิศ” 

 

ค่าเป้าหมาย ประชาชนมีรายได้ต่อ
ครัวเรือนเพิ่มข้ึน      

ร้อยละ ๑๐ 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน

พ้ืนที่มีความสมบูรณ์
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ 

 

ประชาชนในพื้นท่ีมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ร้อยละ ๒๐            
ต่อครัวเรือน 

 

มีระบบการ
สาธารณูปโภคครบ

ครันทั่วถึง ร้อยละ 80 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานของ
ท้องถิ่น ร้อยละ ๖0 
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๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
การบริหารจัดการ
การเกษตรแบบ
ครบวงจร เป็น
เกษตรคณุภาพ 
และน านวัตกรรม
เกษตรมาใช้ เพื่อ
สร้างมลูค่าเพิ่ม
ผลผลติและสรา้ง
รายได ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีด ี
และนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีด ี
และนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
๑๐ 
 

๓ ๓ ๓ ๓ ปีละ ๓  โครงการ ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ 
 

จัดโครงการ
ฝึกอบรม
ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ 

ส านักปลัด 
 

- 

๕ ๕ ๕ ๕ ปีละ ๕  โครงการ ส่งเสริมการ
ลงทุน การ
พาณิชย์ และ
การท่องเที่ยว 

จัดโครงการ
ส่งเสริมการ
ลงทุน การ
พาณิชย์ 
และการ
ท่องเที่ยว 

ส านักปลัด 
กอง

การศึกษา 
กอง

สาธารณสุข 

- 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ น้ า สิ่งแวด 
ล้อมและพลังงาน
มีประสิทธิภาพ 
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
และการใช้
พลังงานสะอาด 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ 
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรม
ชาติสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 
 

เพิ่มพูนและ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวด 
ล้อมในพ้ืนท่ีมี
ความสมบรูณ์
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ 

๕ ๕ ๕ ๕ ปีละ ๕  โครงการ ส่งเสริมสร้าง
จิตส านึกให้
ประชาชน
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดโครงการ
ปลูกต้นไม้/
ปรับปรุง
คุณภาพน้ า/
ขุดลอก
ก าจัดวัชพืช 

ส านักปลัด 
กอง

สาธารณสุข 

- 

ปริมาณขยะสะสม
ลดลง ร้อยละ ๘๐ 

๔ ๔ ๔ ๔ ปีละ ๔  โครงการ การบริหาร
จัดการขยะ
ชุมชน 

บริหารจดั 
การขยะมลู
ฝอยท่ีมีประ 
สิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

- 

 



-56- 
  

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ 
การพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้
และภมูิปัญญาเพื่อ
สร้างคณุภาพของ
คนนครศรีธรรม 
ราช 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ 
การพัฒนาสังคม
และคณุภาพ
ชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาสังคม
และคณุภาพ
ชีวิต 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต      
ที่ดีขึ้น 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีคุณภาพชีวิต    
ที่ดีขึ้น  ร้อยละ 
๒๐  ต่อครัวเรือน 

๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ปีละ ๑๔ โครงการ ส่งเสริม
การศึกษา 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน 
การบริหาร 
สถานศึกษา 
ค่าอาหาร
กลางวัน และ
นมส่งเสริม  
การเพิ่ม 
คุณภาพ การ
เรียนรู้ 

กอง
การศึกษา 
 

- 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ 
การสร้างความ
มั่นคงบนพ้ืนฐาน
ชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ 
การพัฒนาสังคม
และคณุภาพ
ชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาสังคม
และคณุภาพ
ชีวิต 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต      
ที่ดีขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุขอย่าง 
ทั่วถึงร้อยละ 
100 

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ปีละ ๑๒ โครงการ ส่งเสริมการ
สาธารณสุข
ควบคุมการ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อและ
ยาเสพติดใน
ชุมชน 

รณรงค์
ป้องกันและ 
แก้ไขปัญหา
โรคติดต่อ 
สนับสนุน
งบประมาณ 
กองทุน 
สปสช. 

ส านักปลัด 
กอง

สาธารณสุข 

- 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒0 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ปีละ ๑๐ โครงการ ส่งเสริมการจัด
ระเบียบชุมชน 
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

จัดโครงการ
สร้างเสริม 
ความปลอด 
ภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

- 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ 
การสร้างความ
มั่นคงบนพ้ืนฐาน
ชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ 
การพัฒนาสังคม
และคณุภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาสังคม
และคณุภาพ
ชีวิต 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต      
ที่ดีขึ้น 

ส่งเสริมสวสัดิการ
สังคมได ้
ร้อยละ 100 

๖ ๖ ๖ ๖ ปีละ ๖  โครงการ ส่งเสริม
สวัสดิการ
สังคมและ
กิจกรรมสังคม
สงเคราะห ์

จัดโครงการ 
/กิจกรรม
ส่งเสริม
สวัสดิการ
สังคม 

ส านักปลัด 
 

- 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ 
การพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้
และภมูิปัญญาเพื่อ
สร้างคณุภาพของ
คนนครศรีธรรม 
ราช 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ 
การพัฒนาสังคม
และคณุภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาสังคม
และคณุภาพ
ชีวิต 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต      
ที่ดีขึ้น 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณ ี
ท้องถิ่นได้รับการ
สืบทอด 
ร้อยละ ๒๐ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ปีละ ๑๐ โครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดโครงการ 
/กิจกรรม
ส่งเสริม
อนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 
 

- 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ 
การสร้างความ
มั่นคงบนพ้ืนฐาน
ชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ 
การพัฒนาสังคม
และคณุภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาสังคม
และคณุภาพ
ชีวิต 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต      
ที่ดีขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ส่งเสริมการกีฬา
และนันทนาการ 
ร้อยละ ๘0 

๕ ๕ ๕ ๕ ปีละ ๕  โครงการ ส่งเสริมการ
กีฬาและ
นันทนาการ 

จัดโครงการ
แข่งขันกีฬา/
จัดงานวัน
เด็ก/
สนับสนุน
ส่งเสริมศูนย์
พัฒนา
ครอบครัว 

กอง
การศึกษา 
ส านักปลัด 
 

- 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ 
การสร้างความ
มั่นคงบนพ้ืนฐาน
ชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
และการคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน
และเพียงพอ 

มีระบบการ
สาธารณูปโภค
ครบครันท่ัวถึง 
ร้อยละ 80 

๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ปีละ ๒๕ โครงการ ก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน 
สะพานทางเท้า
และท่อระบาย
น้ า 

ก่อสร้าง/ 
ปรับปรุง/ 
บ ารุงรักษาถนน
สะพานทางเท้า
และท่อระบาย
น้ า 

กองช่าง - 

๕ ๕ ๕ ๕ ปีละ ๕  โครงการ พัฒนาและซ่อม
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ก่อสร้าง/
ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

กองช่าง - 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ 
การพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้
และภมูิปัญญาเพื่อ
สร้างคณุภาพของ
คนนครศรีธรรม 
ราช 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ 
การพัฒนาสังคม
และคณุภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพัฒนาการ
บริหารจดัการ
องค์กรภายใต้
ระบบธรรมา 
ภิบาล 

การบริหารงาน
องค์กรมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารงานของ
ท้องถิ่นร้อยละ   
๖0 
 

๒๗ ๒๗ ๒๗ ๒๗ ปีละ ๒๗ โครงการ - การบริหาร
จัดการองค์กร 
- พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร 
- ปรับปรุงและ
พัฒนารายได้ 
- ปลูกฝัง
จิตส านึก 
ส่งเสริมประชา 
ธิปไตยส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดโครงการ
พัฒนาบริหาร
จัดการองค์กร/
ส่งบุคลากรเข้า
ร่วมการฝึก 
อบรม/จัดท า
แผนท่ีภาษ๊/
ออกให้บริการ
ประชาชน/
ส่งเสริมประชา 
ธิปไตย การมี
ส่วนร่วม/จัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ์ที่
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกกอง 
 

- 
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ส่วนที่ ๔ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาเศรษฐกจิ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

ส านักปลดั - 

ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และ
การท่องเที่ยว 

- แผนงานการพาณิชย ์
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลดั 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

- 

๒ การพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริม สร้างจิตส านึกให้ประชาชน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานการเกษตร 

ส านักปลดั 
กองสาธารณสุข 

- 

การบริหารจัดการขยะชุมชน - แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุข - 
๓ การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมการศึกษา - แผนงานการศึกษา กองการศึกษา - 
ส่งเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคตดิต่อและยา
เสพติด 

- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานงบกลาง 
 

ส านักปลดั 
กองสาธารณสุข 

- 

ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การ
รักษาความสงบเรียบร้อยและ
บรรเทาสาธารณภยั 

- แผนงานรักษาความสงบภายใน ส านักปลดั 
กองช่าง 

- 

ส่งเสริมสวสัดิการสังคมและ 
กิจกรรมสังคมสงเคราะห ์

- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลดั 
 

- 

ส่งเสริม ฟ้ืนฟู ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

กองการศึกษา - 

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลดั 
กองการศึกษา 

- 

๔ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     

ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา   
ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 

- แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง - 

การพัฒนาและซ่อมแซมระบบ   
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

- แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง - 

๕ การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล  

การบริหารจัดการองค์กร - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

ทุกกอง - 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร  - แผนงานบริหารงานท่ัวไป, รักษา
ความสงบภายใน, การศึกษา, 
สาธารณสุข, เคหะและชุมชน, 
การเกษตร 

ทุกกอง - 

ปรับปรุงและพัฒนารายได ้ - แผนงานบริหารงานท่ัวไป กองคลัง - 
ปลูกฝังจิตส านึกและส่งเสรมิ   
ประชาธิปไตย 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป ทุกกอง - 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 

 
ยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    ๑.๑ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 
    ๑.๒ ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์  
          และการท่องเที่ยว 

 
๓ 
๕ 

 
๙๐,๐๐๐ 

๔๖๑,๓๔๐ 

 
๖ 
๖ 

 
๒๐๕,๐๐๐ 
๔๗๑,๓๔๐ 

 
๖ 
๖ 

 
๒๐๕,๐๐๐ 
๔๗๑,๓๔๐ 

 
๖ 
๖ 

 
๒๐๕,๐๐๐ 
๔๗๑,๓๔๐ 

 
๒๑ 
๒๓ 

 
๗๐๕,๐๐๐ 

๑,๘๗๕,๓๖๐ 

รวม ๘ ๕๕๑,๓๔๐ ๑๒ ๖๗๖,๓๔๐ ๑๒ ๖๗๖,๓๔๐ ๑๒ ๖๗๖,๓๔๐ ๔๔ ๒,๕๘๐,๓๖๐ 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร       
     ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๒.๑ ส่งเสริม สร้างจิตส านึกให ้   
          ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม  
          ชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๒.๒ การบรหิารจดัการขยะชุมชน 

 
 

๕ 
 
 

๔ 

 
 

๕๙๐,๐๐๐ 
 
 

๗๔๘,๐๐๐ 

 
 

๕ 
 
 

๗ 

 
 

๕๙๐,๐๐๐ 
 
 

๑,๑๘๘,๐๐๐ 

 
 

๕ 
 
 

๕ 

 
 

๕๙๐,๐๐๐ 
 
 

๘๔๘,๐๐๐ 

 
 

๕ 
 
 

๕ 

 
 

๕๙๐,๐๐๐ 
 
 

๘๔๘,๐๐๐ 

 
 

๒๐ 
 
 

๒๑ 

 
 

๒,๓๖๐,๐๐๐ 
 
 

๓,๖๓๒,๐๐๐ 
รวม ๙ ๑,๓๓๘,๐๐๐ ๑๒ ๑,๗๗๘,๐๐๐ ๑๐ ๑,๔๓๘,๐๐๐ ๑๐ ๑,๔๓๘,๐๐๐ ๔๑ ๕,๙๙๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



-61- 
  

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 

ยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ      
    คุณภาพชีวิต 
    ๓.๑ ส่งเสริมการศึกษา 
    ๓.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุข ควบคุม  
          การแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ   
          และยาเสพตดิ 
    ๓.๓ ส่งเสริมการจัดระเบยีบชุมชน  
          การรักษาความสงบเรียบร้อยและ 
          บรรเทาสาธารณภยั 
    ๓.๔ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและ  
           กิจกรรมสังคมสงเคราะห ์
    ๓.๕ ส่งเสริม  ฟ้ืนฟู  ศาสนา  
          ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญา  
          ท้องถิ่น 
    ๓.๖ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

 
 

 ๑๔ 
๑๒ 

 
 

๑๐ 
 
 

๖ 
 

๑๐ 
 
 

๕ 

 
 

 ๘,๒๕๓,๑๕๖ 
๖๘๕,๐๐๐ 

 
 

๘๗๒,๐๐๐ 
 
 

๑๗,๖๓๒,๐๐๐ 
 

๒๔๗,๐๐๐ 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 

 
 

๑๓  
๑๒ 

 
 

๑๐ 
 
 

๔ 
 

๑๐ 
 
 

๕ 

 
 

 ๘,๐๕๘,๑๕๖ 
๗๐๙,๕๐๐ 

 
 

๘๗๒,๐๐๐ 
 
 

๑๗,๓๙๒,๐๐๐ 
 

๒๔๗,๐๐๐ 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐ 
๑๑ 

 
 

๙ 
 
 

๔ 
 

๑๐ 
 
 

๕ 

 
 

  ๖,๗๕๘,๑๕๖ 
๖๕๙,๕๐๐ 

 
 

๘๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๗,๓๙๒,๐๐๐ 
 

๒๔๗,๐๐๐ 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐ 
๑๑ 

 
 

๙ 
 
 

๔ 
 

๑๐ 
 
 

๕ 

 
 

๖,๗๕๘,๑๕๖  
๖๕๙,๕๐๐ 

 
 

๘๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๗,๓๙๒,๐๐๐ 
 

๒๔๗,๐๐๐ 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 

 
 

๔๗ 
๔๖ 

 
 

๓๘ 
 
 

๑๘ 
 

๔๐ 
 
 

๒๐ 

 
 

๒๙,๘๒๗,๖๒๔ 
๒,๗๑๓,๕๐๐ 

 
 

๓,๓๖๔,๐๐๐ 
 
 

๖๙,๘๐๘,๐๐๐ 
 

๙๘๘,๐๐๐ 
 
 

๑,๔๐๐,๐๐๐ 
รวม ๕๗ ๒๘,๐๓๙,๑๕๖ ๕๔ ๒๗,๖๒๘,๖๕๖ ๔๙ ๒๖,๒๑๖,๖๕๖ ๔๙ ๒๗,๒๖๖,๖๕๖ ๒๐๙ ๑๐๙,๑๕๑,๑๒๔ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง    
    พ้ืนฐาน 
    ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา   
          ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ 
          ระบายน้ า 
    ๔.๒ การพัฒนาและซ่อมแซมระบบ   
          สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 
 

๒๕ 
 
 

 
๕ 
 

 
 

๒๐,๘๐๙,๒๐๐ 
 
 
 

๒,๑๕๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐ 
 
 
 

๖ 

 
 

๑๘,๖๖๕,๒๐๐ 
 
 
 

๒,๗๕๐,๐๐๐ 

 
 

๘ 
 
 
 

๕ 

 
 

๘,๖๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๑๕๐,๐๐๐ 

 
 

๖ 
 
 
 

๓ 

 
 

๘,๒๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑,๑๕๐,๐๐๐ 

 
 

๕๘ 
 
 
 

๑๙ 

 
 

๕๖,๓๔๔,๔๐๐ 
 
 
 

๘,๒๐๐,๐๐๐ 

รวม ๓๐ ๒๒,๙๕๙,๒๐๐ ๒๖ ๒๑,๔๑๕,๒๐๐ ๑๓ ๑๐,๗๗๐,๐๐๐ ๙ ๙,๔๐๐,๐๐๐ ๗๘ ๖๔,๕๔๔,๔๐๐ 

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิาร    
    จัดการองค์กรภายใต้ระบบ 
    ธรรมาภิบาล  
    ๕.๑ การบรหิารจดัการองค์กร 
    ๕.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
    ๕.๓ ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
    ๕.๔ ปลูกฝังจติส านึกและส่งเสริม   
          ประชาธิปไตย 
    ๕.๕ ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ  
          ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 

๑๒ 
๕ 
๒ 
๔ 
 

๔ 

 
 
 

๗,๙๗๕,๖๐๐ 
๑,๖๘๐,๐๐๐ 
๔๐๕,๐๐๐ 
๓๘๐,๐๐๐ 

 
๓๗๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๒ 
๕ 
๒ 
๔ 
 

๔ 

 
 
 

๗,๙๕๕,๖๐๐ 
๑,๖๘๐,๐๐๐ 
๔๐๕,๐๐๐ 
๓๖๐,๐๐๐ 

 
๓๗๐,๐๐๐ 

 
 
 

๙ 
๔ 
๒ 
๔ 
 

๔ 

 
 
 

๘๕๕,๖๐๐ 
๑,๖๕๐,๐๐๐ 
๔๐๕,๐๐๐ 
๓๖๐,๐๐๐ 

 
๓๗๐,๐๐๐ 

 
 
 

๙ 
๔ 
๒ 
๔ 
 

๔ 

 
 
 

๘๕๕,๖๐๐ 
๑,๖๕๐,๐๐๐ 
๔๐๕,๐๐๐ 
๓๖๐,๐๐๐ 

 
๓๗๐,๐๐๐ 

 
 
 

๔๒ 
๑๘ 
๘ 

๑๖ 
 

๑๖ 

 
 
 

๑๗,๖๔๒,๔๐๐ 
๖,๖๖๐,๐๐๐ 
๑,๖๒๐,๐๐๐ 
๑,๔๔๐,๐๐๐ 

 
๑,๔๘๐,๐๐๐ 

รวม ๒๗ ๑๐,๗๙๐,๖๐๐ ๒๗ ๑๐,๗๗๐,๖๐๐ ๒๓ ๓,๖๔๐,๖๐๐ ๒๓ ๓,๖๔๐,๖๐๐ ๑๐๐ ๒๘,๘๔๒,๔๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑๓๑ ๖๓,๖๗๘,๒๙๖ ๑๓๑ ๖๒,๒๖๘,๗๙๖ ๑๐๗ ๔๒,๗๔๑,๕๙๖ ๑๐๓ ๔๒,๔๒๑,๕๙๖ ๔๗๒ ๒๒๑,๑๑๐,๒๘๔ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรคุณภาพ และน านวัตกรรมเกษตรมาใช้ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ 

    ๑.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการฝึกอาชีพแก่เกษตรกร เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ มีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพ 

จัดฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ผู้เข้ารับการฝึก 
อบรมมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนไดร้ับความรู้  
มีรายได้เพิม่ขึ้น ชุมชน
เข้มแข็ง 

ส านักปลดั 

๒. โครงการประชุมสัมมนา
ส่งเสริมเกษตรกร 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ด้านการเกษตร 

จัดประชุมสัมมนาให้ความรู ้
ด้านการเกษตร จ านวน ๑ ครั้ง 

 ๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมมี
ความรู ้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนไดร้ับความรู้
ด้านการ เกษตรมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 

๓. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตแก้ไขปัญหาความ
ยากจน เพิ่มรายได ้

สนับสนุนส่งเสริมให้
คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน 
อพป. ด าเนินโครงการ 

 ๖๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๖๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๖๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
๑๐ 

ประชาชนมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้น ลดปัญหา
ความยากจน 

ส านักปลดั 

๔. โครงการแปลงนาสาธติ
การเกษตรอินทรีย์ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

ท าแปลงนาสาธิตการเกษตร
อินทรีย์  จ านวน ๑ แปลง 

 ๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
๑๐ 

ประชาชนไดร้ับความรู้
มีรายได้เพิม่ขึ้นชุมชน
เข้มแข็ง 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๑ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรคุณภาพ และน านวัตกรรมเกษตรมาใช้ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ 

    ๑.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕. โครงการสนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจ าต าบล 

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของคณะกรรมการ
และเกษตรกรอยา่ง
เป็นระบบ 

๑. จัดประชุมสมัมนาส่งเสริม
การเกษตร 
๒. จัดฝึกอบรมเกษตรกร 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
๑๐ 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้มากขึ้น 

ส านักปลดั 

๖. โครงการฝึกอบรมราษฎรใน
การส่งเสริมอาชีพต่างๆ ใน
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ มีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพ 

จัดฝึกอบรมอาชีพ โดยมี
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน ๑๐๐ คน 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ผู้เข้ารับการฝึก 
อบรมมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีความรู้
ในการประกอบ
อาชีพ 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรคุณภาพ และน านวัตกรรมเกษตรมาใช้ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ 

    ๑.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์และการท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการจดังาน ปูเสื่อกินข้าว
เคาท์ดาวน์รมิหาด 

เพื่อประชาสมัพันธ์
และส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

จัดกิจกรรมนับถอยหลังเข้าสู่ปี
ใหม่  ปีละ 1 ครั้ง 

๓๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

มีนักท่องเที่ยวเข้า
มาท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๑๐ 

มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวในอ าเภอ
ขนอมเพิ่มมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

๒. โครงการเทศกาลตกปลาทราย เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของอ าเภอ
ขนอม 

จัดกิจกรรมตกปลาทราย หมู่ที่ 
8  จ านวน 1 ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

มีนักท่องเที่ยวเข้า
มาท่องเที่ยว
เพิม่ขึ้น  
ร้อยละ ๑๐ 

มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวในอ าเภอ
ขนอมเพิ่มมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

๓. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ต าบลขนอม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การท่องเที่ยวในพื้นที ่

ด าเนินการดังต่อไปนี ้
๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตดัแต่ง
ต้นไมส้องข้างทางถนนสายต่างๆ 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

มีนักท่องเที่ยวเข้า
มาท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๑๐ 

มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวในอ าเภอ
ขนอมเพิ่มมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

๔. โครงการส่งเสริมกิจกรรมตลาด
สดเทศบาล 

เพื่อให้การด าเนินการ
กิจการตลาดสด
เทศบาลเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 

1. ช าระค่าเช่าท่ีราชพัสดุ ปลีะ 
1 ครั้ง 
2. ช าระค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั 

๓๑,๓๔๐ 
งบเทศบาล 

 
 

๓๑,๓๔๐ 
งบเทศบาล 

 
 

๓๑,๓๔๐ 
งบเทศบาล 

 
 

๓๑,๓๔๐ 
งบเทศบาล 

 
 

กิจการตลาดสด
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  
ร้อยละ ๑๐๐ 

การด าเนินกิจการ
ตลาดสดเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 

กอง
สาธารณสขุฯ 

๕. โครงการตลาดสดน่าซื้อ เพื่อยกระดับตลาดสด
ให้เป็นแหล่งซื้อขาย
สินค้าท่ีได้มาตรฐาน 
ถูกหลักสุขาภิบาล
อาหาร 

1. จัดอบรมผู้ประกอบการ/
แม่ค้า  จ านวน 1 ครั้ง 
2. ปรับปรุงระบบการให้บริการ
ในตลาดสด 
3. ตรวจสอบคณุภาพอาหาร 

๕๐,๐๐๐  
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐  
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐  
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐  
งบเทศบาล 

ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนได้บริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 
ตลาดผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

กอง
สาธารณสขุฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรคุณภาพ และน านวัตกรรมเกษตรมาใช้ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ 

    ๑.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์และการท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖. โครงการจดัระเบียบทางเท้า
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผู้
สัญจร และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

๑. ชุมชนตลาดสี่แยกฝั่ง
ตะวันออก/ตะวันตก 
๒. ชุมชนหัวเทอะฝั่งเหนือ/ฝั่งใต ้

 ๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

การจ าหน่ายสินค้า
สินค้ามีความเป็น
ระเบียบ  
ร้อยละ ๘๐ 
 

การจ าหน่ายสินค้า
สินค้ามีความเป็น
ระเบียบประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กอง
สาธารณสขุฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 ๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

    ๒.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สร้างจิตส านึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ใน
เขตเทศบาลต าบลอ่าวขนอม 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
ตัดแต่งต้นไมส้องข้าง
ทางถนนสายต่างๆ 
เพื่อความปลอดภัย
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

๑. ถนนเลยีบชายทะเล หมู่ที่ ๒, 
๔,๖  
๒. ถนนสายสี่แยก – ในเพลา  
หมู่ที่ ๔,๕,๗,๘,๙ 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ระยะทางที่
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 มีสภาพภมูิทัศน์
สวยงาม ผู้ใช้ถนน
ปลอดภัย 

กอง
สาธารณสขุฯ 

๒. โครงการรณรงค์รักษาความ
สะอาด "Big Cleaning Day" 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนรักษาความ
สะอาดบ้านเรือน 
ตลาดสด ถนนใน
หมู่บ้านและบริเวณ
ชายฝั่งทะเล 

ประชาชน องค์กรภาครัฐ 
เอกชน ในเขตเทศบาล 

๔๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

จ านวนครั้งในการ
ส่งเสริมประชาชน
รักษาความสะอาด
บ้านเรือน 

สถานท่ีต่างๆ        
มีความสะอาด       
มีทัศนียภาพท่ี
สวยงาม 

กอง
สาธารณสขุฯ 

๓. โครงการปลูกหญ้าแฝกตาม
แนวพระราชด าร ิ

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของหน้าดิน 
รักษาความชุ่มชื้นและ
ฟื้นฟูสภาพเดมิ 

จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

จ านวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม 

ป้องกันการพังทลาย
ของหน้าดิน รักษา
ความชุ่มชื้นและ
ฟื้นฟูสภาพเดมิ 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 ๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

    ๒.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สร้างจิตส านึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔. โครงการปรับปรุงคณุภาพน้ า
ล าคลองสาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 

เพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์
และเพิ่มปริมาณ
ออกซิเจนในน้ า 

๑. ติดตั้งป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะ
ลงในแม่น้ า ล าคลอง 
๒. จัดซื้อ EM เพื่อใช้ใน 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 
 
 

คุณภาพน้ าในล า
คลองมีปริมาณ
ออกซิเจนเพิ่มขึน้ 
 

แม่น้ าล าคลอง
สะอาดขึ้น ปรมิาณ
น้ าเสียลดลง 

กอง
สาธารณสขุฯ 

๕. โครงการขุดลอกล าคลองและ
ก าจัดผักตบชวา วัชพืชใน
แหล่งน้ า 

เพื่อก าจัดวัชพืชผิวน้ า 
เพื่อระบายน้ าได้อยา่ง
รวดเร็ว และการบุกรุก 
เขตล าคลอง 

ล าคลองในเขตเทศบาลต าบล 
อ่าวขนอม 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ระยะทางที่ขุด
ลอกและก าจัด
วัชพืช 

 แม่น้ าล าคลอง
สะอาดมากขึ้น 
ระบายน้ าสะดวก
รวดเร็วข้ึน 
 

กอง
สาธารณสขุฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 ๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

    ๒.๒ แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการขยะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอยในเขตเทศบาล 
 

สนับสนุนให้มรีะบบ
คัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทาง เก็บขน 
และก าจดัขยะที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

จัดอบรมความรู้ในการคัดแยก
ขยะจากครัวเรือนกลุม่เป้าหมาย 
จ านวน ๑ ครั้ง 
 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 
 
 

ปริมาณขยะสะสม
ลดลง ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีความรู้
ในการคัดแยกขยะ/
ลดปรมิาณขยะจาก
ต้นทาง 
 

กอง
สาธารณสขุฯ 

๒. โครงการจ้างเหมาก าจดัขยะ
โดยใช้เตาเผา 

๑.ลดปัญหาขยะมลู
ฝอยในศูนย์บริหาร
จัดการขยะ ฯ 
๒.เพื่อให้การก าจดั
ขยะมีประสิทธิภาพ 

จ้างเหมาก าจดัขยะโดยใช้เตาเผา
ของเทศบาล จ านวน ๖ คน 

๖๔๘,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๖๔๘,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๖๔๘,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๖๔๘,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ปริมาณขยะสะสม
ลดลง ร้อยละ ๘๐ 

ปัญหาขยะในชุมชน
ลดลง สามารถก าจัด
ขยะและลดปริมาณ
ขยะสะสม 

กอง
สาธารณสขุฯ 

๓. โครงการจ้างช่ังน้ าหนักขยะมูล
ฝอย 

เพื่อช่ังหาปริมาณขยะ
มูลฝอยก่อนเผา 

จ้างเหมาชั่งขยะมลูฝอย จ านวน 
๑๒ เดือน 

๔๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๔๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๔๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๔๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ปริมาณขยะสะสม
ลดลง ร้อยละ ๘๐ 

มีการช่ังปริมาณขยะ
เพื่อค านวณปรมิาณ 
ค่าขยะได้อย่าง
แม่นย า 

กอง
สาธารณสขุฯ 

๔. โครงการส่งเสริมการแปรรปู
ขยะชีวภาพในชุมชน 

๑.เพื่อลดปริมาณขยะ
เปียก 
๒.เพื่อน าเศษอาหาร 
เศษผักเหลือใช้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ 

๑.จัดท าแกส๊ 
๒.จัดท าปุย๋หมักในชุมชนโดย
ก่อสร้างบ่อหมักปุ๋ย จ านวน ๑ 
แห่ง 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ปริมาณขยะสะสม
ลดลง ร้อยละ ๘๐ 

ปัญหาขยะเน่าเหม็น
ในตลาดสดน้อยลง 
 
 

กอง
สาธารณสขุฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 ๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

    ๒.๒ แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการขยะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕. โครงการจดัซื้อเครื่องคัดแยก
ขยะ 

เพื่อใช้ในการคัดแยก
ขยะก่อนการก าจัดโดย
ใช้เตาเผาขยะ 
 

จัดซื้อเครื่องคดัแยกขยะแบบ
สายพานล าเลยีง จ านวน ๑ 
เครื่อง 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

  ปริมาณขยะสะสม
ลดลง ร้อยละ ๘๐ 

มีเครื่องคัดแยกขยะ
ชุมชน ท่ีสามารถคัด
แยกได้วันละ ๑๒ 
ตัน 

กอง
สาธารณสขุฯ 

๖. โครงการจ้างเหมาฝังกลบขยะ 
ค้างเก่า 

เพือ่ฝังกลบขยะเก่าให้
ถูกหลักสุขาภิบาล  

ฝังกลบขยะคา้งเก่า บริเวณบ่อ
ขยะปีละ ๑ – ๒ ครั้งต่อป ี

 ๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล/

งบอื่น  

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล/

งบอื่น  

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล/

งบอื่น  

ปริมาณขยะสะสม
ลดลง ร้อยละ ๘๐ 

ลดปัญหาขยะคา้ง
เก่า ผลกระทบจาก
ปัญหาขยะน้อยลง 
 

กอง
สาธารณสขุฯ 

๗. โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 
ศูนย์บริหารจัดการขยะ พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ า หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อให้มีน้ าใช้ในศูนย์ 
บริหารจดัการขยะ
เทศบาลต าบล 
อ่าวขนอม 

เจาะบ่อบาดาล จ านวน ๑ บ่อ 
ขนาดความลึก ๙๐.๐๐ เมตร 
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าและท่อ 
PVC  ตามแบบแปลน ทต.
ก าหนด 

 ๑๔๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

  ปริมาณน้ าเพียง 
พอต่อการใช้ใน
ศูนย์บริหาร 
จัดการขยะ  
ร้อยละ ๘๐ 

ศูนย์บริหารจัดการ
ขยะมีน้ าสะอาดใช้
อย่างเพียงพอ 

กอง
สาธารณสขุฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ๓.๑  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการจดัประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจ
นโยบายของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศูนย ์

จัดประชุมผู้ปกครองประจ าปี  
ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง 
 

๑๓,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๑๓,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๑๓,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๑๓,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

เกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่างศูนย์
และผูป้กครอง 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
๘๐ 

๑. ผู้ปกครองเข้าใจ
นโยบายของ ศพด. 
๒. เกิดความสมัพันธ์
อันดีระหว่างศูนย์
และผูป้กครอง 

กอง
การศึกษา 

๒. โครงการจดัหาวัสดุ สื่อการ
เรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (วัสดุการศึกษา) 
 

เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาล  จ านวน ๔ แห่ง 

เงินอดุหนุน 
ทั่วไป 

(๖๑๘,๘๐๐) 

เงินอดุหนุน 
ทั่วไป 

(๖๑๘,๘๐๐) 

เงินอดุหนุน 
ทั่วไป 

(๖๑๘,๘๐๐) 

เงินอดุหนุน 
ทั่วไป 

(๖๑๘,๘๐๐) 

เด็กมสีื่อการเรียน
การสอนเพียงพอ 
ต่อเรียนรู้ ร้อยละ 
๘๐ 

มีวัสดุการเรยีนการ
สอนเพียงพอ เด็กมี
พัฒนาการเรียนรู ้
เพิ่มมากขึ้น 
 

กอง
การศึกษา 

๓. โครงการแข่งขันกีฬาและเข้า
ร่วมแข่งขนักีฬาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในอ าเภอขนอม 

๑. เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 
๒. เพื่อฝึกให้นักเรียน
มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและเข้า
ร่วมในกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ ที่จดั
ขึ้นในเขตอ าเภอขนอม 

๒๘,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๘,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๘,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๘,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

นักเรียนมสีุขภาพ
แข็งแรง ร้อยละ 
๘๐ 

นักเรียนมสีุขภาพ
แข็งแรง มีทัศนคติที่
ดีในการออกก าลัง
กาย 

กอง
การศึกษา 

๔. โครงการจดัมุมประสบการณ์
ในห้องเรียน 

เพื่อให้ครูและนักเรียน
ปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อมในห้องเรยีน
โดยใช้หลัก ๕ ส. 

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และจัด
บรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียน 
การสอน 
 

๒๙,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๙,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๙,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๙,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

นักเรียนมีพัฒนา 
การเรยีนรู้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๘๐ 

ห้องเรียนสะอาด   
มีบรรยากาศเอื้อต่อ
การเรยีนการสอน 

กอง
การศึกษา 

๕. โครงการอาเซียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
เรียนรู้กลุ่มประเทศ 
อาเซียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาล  จ านวน ๔ แห่ง 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

เด็กเล็ก ร้อยละ 
๘๐ รูจ้ักประเทศ
อาเซียน 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาได้รู้จักประ 
เทศต่างๆ ท่ีเป็น
สมาชิกอาเซียน 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ๓.๑  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 

เพื่อให้นักเรียนมี
ความรูส้ามารถ
น าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได ้

(๑) เพื่อให้นักเรียนได้รับบริการ
ด้านสุขภาพอนามัย 
(๒) นักเรียนมีบตัรบันทึกสุขภาพ
และบันทึกภาวะโภชนาการ 

๒๖,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๖,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๖,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๖,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

นักเรียนมสีุขภาพ
แข็งแรง ร้อยละ 
๘๐ 

นักเรียนได้รับบริการ
ด้านสุขภาพอนามัย
และทนัตสุขภาพ
อย่างต่อเนื่องทุกป ี

กอง
การศึกษา 

๗. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การเรยีนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
 

จัดโครงการทัศนศึกษานอก
สถานท่ี จ านวน ๑ โครงการ 

๓๒,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓๒,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓๒,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓๒,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

นักเรียนมีพัฒนา 
การเรยีนรู้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๘๐ 

๑. นักเรียนมีวิสยั 
ทัศน์ก้าวทันต่อเหตุ 
การณ ์
๒. นักเรียนมีสุขภาพ 
จิตดี มีความสุข อยู่
ร่วมกับสังคมได ้

กอง
การศึกษา 

๘. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผูดู้แลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (พัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา) 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กได้รบัการ
พัฒนาตนเองให้มี
ศักยภาพในการท างาน
ที่สูงข้ึน 

ครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  คนละ ๒,๐๐๐ 
บาท 

๓๒,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓๒,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓๒,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓๒,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ครูผูส้อนมี
ศักยภาพในการ
พัฒนาเด็ก เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๘๐ 

ครูผูดู้แลเด็กได้รับ
การพัฒนาตนเอง 
เด็กนักเรยีนได้รับ
การพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

กอง
การศึกษา 

๙. โครงการก่อสร้างหลังคา
ระหว่างอาคารเรียนกับอาคาร
โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เขาดิน 

เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ 
และปรับพื้นท่ีบางส่วน
เป็นสนามเด็กเล่น 

ก่อสร้างหลังคาระหว่างอาคาร
เรียนกับโรงอาหาร ตามแบบ
แปลนท่ี ทต.อ่าวขนอมก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล/ 
งบกองทุน

พัฒนาไฟฟ้า
ขนอม/ 
งบอื่น 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล/ 
งบกองทุน

พัฒนาไฟฟ้า
ขนอม/ 
งบอื่น 

  มีพื้นท่ีการท า
กิจกรรมต่าง ๆ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
๘๐ 

๑.พื้นที่ได้ใช้จัด
กิจกรรมต่าง ๆ  
๒.ใช้เป็นสนามเด็ก
เล่น 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ๓.๑  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐. โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ
(นม) 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่มปีระ 
โยชน์เพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ร่างกาย 
 
 

๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        
จงถนอม  
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
กระดังงา  
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านในเพลา  
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านเขาดนิ  
๕.โรงเรียนวัดเขา (วันครู 
๒๕๐๑)  
๖. โรงเรียนวัดกระดังงา 
๗. โรงเรียนบ้านเปร็ต 
๘. โรงเรียนบ้านในเพลา  
๙. โรงเรียนบ้านวัดใน 

๑,๖๙๗,๗๕๖ 
อุดหนนุทั่วไป 

 

๑,๖๙๗,๗๕๖ 
อุดหนนุทั่วไป 

 

๑,๖๙๗,๗๕๖ 
อุดหนนุทั่วไป 

 

๓๘๐,๒๔๐ 
อุดหนนุทั่วไป 

 

นักเรียน ร้อยละ
๑๐๐ ได้รับสาร 
อาหารที่มีประ 
โยชน์เพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ร่างกาย 
 

เด็กมสีุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ๓.๑  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑. โครงการสนบัสนนุอาหาร
กลางวัน 

เพื่อให้เด็กได้รับการ
ดูแลด้านโภชนาการ 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
 
 

๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        
จงถนอม  
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
กระดังงา  
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านในเพลา  
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านเขาดนิ  
๕.โรงเรียนวัดเขา (วันครู 
๒๕๐๑)  
๖. โรงเรียนวัดกระดังงา 
๗. โรงเรียนบ้านเปร็ต 
๘. โรงเรียนบ้านในเพลา  
๙. โรงเรียนบ้านวัดใน 

๔,๒๗๑,๖๐๐
อุดหนนุทั่วไป 

 

๔,๒๗๑,๖๐๐
อุดหนนุทั่วไป 

 

๔,๒๗๑,๖๐๐
อุดหนนุทั่วไป 

 

๔,๒๗๑,๖๐๐
อุดหนนุทั่วไป 

 

นักเรียน ร้อยละ
๑๐๐  ไดร้ับการ
ดูแลด้านโภชนา 
การ  มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงท่ี
แข็งแรง 
 

เด็กมสีุขภาพ
ร่างกาย 

 

กอง
การศึกษา 

๑๒. โครงการซ่อมแซมหลังคา
อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจงขนอม 

เพื่อซ่อมแซมหลังคา 
ป้องกันการรั่วซึม
ของน้ าฝน 

ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงขนอม 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 
 

   ศูนย์พัฒนาเด็ก 
ได้รับการซ่อมแซม
ร้อยละ ๑๐๐   

ป้องกันการรั่วซึม
จากน้ าฝน 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ๓.๑  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ต่อเตมิอาคารและ
รอบบริเวณอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจัดสภาพแวดล้อม
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้มีความปลอด 
ภัยต่อเด็ก เอื้อต่อการ
เรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 
- จัดท ารั้วล้อมรอบอาคารเรียน 
- ต่อเติมอาคารเรยีน 
- ปรับปรุงทาสีอาคารเรยีน 
- วางท่อระบายน้ าทิ้ง 
- ก่อสร้างถังกักเก็บน้ า 
- ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาฯ 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 
 

  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้มีความ
ปลอด ภัยต่อเด็ก 
ร้อยละ ๑๐๐ 

เด็กมีความปลอด 
สภาพแวดล้อมเอื้อ
ต่อการเรียนการ
สอน 

กอง
การศึกษา 

๑๔. โครงการจดัหาวัสดุ ครภุัณฑ์  
เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 

๑.เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
๒. เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและ
คุณภาพของงาน 
 
 

ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ ครภุัณฑ์
ดังต่อไปนี ้
- เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน ๑ เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์ Multifuntion 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี หรือ 
แบบ injet ๔  เครื่อง 
- เครื่องส ารองไฟ จ านวน ๑ 
เครื่อง 
- โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี  
ระดับ ๓–๖ จ านวน ๓ ชุด 
- อุปกรณ์สนามเด็กเล่น 

๓๔๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการปฏิบตัิงาน    

มีเครื่องมือเครื่องใช้
และมีความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ๓.๒  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และยาเสพติดในชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการยาป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ  

เพื่อส่งเสริมการบ าบัด
ฟื้นฟูผู้เสพยาเสพ/ผู้
ติดยาเสพตดิและ
ส่งเสริมการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ผู้บ าบัด 

สนับสนุนงบประมาณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

๖๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๖๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๖๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๖๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดลดลง ร้อยละ 
๖๐ 

ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

ส านักปลดั 

๒. โครงการส่งเสริมความรู้เรื่อง
เพศศึกษาและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคเอดส ์

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
เพศศึกษาแก่เยาวชน
ในการป้องกันโรค
เอดส์และโรคตดิต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 
 

อบรมให้ความรู้ ให้แก่เด็ก
นักเรียนและเยาวชนจ านวน ๑ 
ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

กลุ่มเป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ รู้จัก
วิธีการป้องกัน
ตนเอง 

กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
ความรู้และรู้จัก
วิธีการป้องกัน
ตนเองจากโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์  

กอง
สาธารณสขุฯ 

๓. โครงการป้องกันและระงับโรค
ไข้เลือดออก 
 

เพื่อลดอัตราการป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออก 
 

  - พ่นหมอกควันก าจัดยุงใน
พื้นที่ จ านวน ๑๓ หมู่บ้าน  
 - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และ
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

๖๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๖๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 
 

๖๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 
 

๖๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

อัตราการป่วยด้วย
โรคไขเ้ลือด ออก
ลดลง ร้อยละ ๘๐ 

- จ านวนผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง 
- ไม่มีผูเ้สียชีวิตด้วย
โรคไขเ้ลือดออก 

กอง
สาธารณสขุฯ 

๔. โครงการอุดหนุนกิจการ
สาธารณสุขให้แก่ศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อส่งเสริมการด าเนิน
กิจกรรมและพัฒนา
ศักยภาพของอาสา 
สมัครสาธารณสุข 

สนับสนุนการด าเนินงานของ 
อสม. จ านวน ๑๓ หมู่บ้าน 

๑๒๗,๕๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๒๗,๕๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๒๗,๕๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๒๗,๕๐๐ 
งบเทศบาล 

ประชาชน  
ร้อยละ ๘๐ ไดร้ับ
การดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น  

 - ประชาชนได้รับ
การดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 
 - อสม.ไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพ 

กอง
สาธารณสขุฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ๓.๒  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และยาเสพติดในชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 
(เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ (สปสช.) 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

สนับสนุนงบประมาณ   
๑. สนับสนุนส่งเสรมิการจดั 
บริการสาธารณสุขของหน่วย
บริการ ร้อยละ ๓๐ 
๒. สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน  
ร้อยละ ๔๐  
๓. สนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนา
และดูแลเด็กเล็กในชุมชนหรือ
การพัฒนาและฟื้นฟูคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุคนพิการในชุมชน  
ร้อยละ ๑๕  
๔. บริหารจัดการกองทุน 
ร้อยละ ๑๕ 
๕. ป้องกันและแกไ้ขกรณเีกิด
โรคระบาดหรือภัยพิบัติ  

๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ประชาชน ร้อยละ
๘๐ ได้รับบริการ
ด้านสุขภาพ 

ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้นสุขภาพ
อนามัยอย่างทั่วถึง 

กอง
สาธารณสขุฯ 

๖. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันพิษสุนัขบ้า 
 

เพื่อป้องกันและควบ 
คุมการแพรร่ะบาด
ของโรค 
 

ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า จ านวน ๑๓ หมู่บ้าน 
 

๖๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๖๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๖๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๖๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

การแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัข
บ้า ลดลง  ร้อยละ 
๙๐ 

การแพร่ระบาดของ
โรคลดลง 

 

กอง
สาธารณสขุฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ๓.๒  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และยาเสพติดในชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗. โครงการศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ  

ด าเนินการ /ปรับปรุงศูนย์ /ให้
การสนับสนุนหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
 

๗,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๗,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๗,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๗,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดลดลง ร้อยละ 
๒๐ 

ชุมชนเข้มแข็ง
สถานการณ์ยาเสพ 
ติดลดลง 

กอง
สาธารณสขุฯ 

๘. โครงการปรับปรุงสุขภาพโค 
กระบือและแพะ โดยการถ่าย
พยาธิ  

เพื่อถ่ายพยาธิในโค 
กระบือและแพะ 

ให้บริการ หมู่ที่ ๒ – ๑๔  ๖๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๖๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๖๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

สัตว์เลี้ยง ร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพดีขึ้น  

สัตว์เลี้ยงมสีุขภาพ 
ดีขึ้น  
 

ส านักปลดั 

๙. โครงการอบรมให้ความรู ้
การสุขาภิบาลอาหารแก่
ผู้ประกอบการ 

เพื่อให้ผู้ประกอบการ
มีความรู้ความเข้าใจ 
ในเรื่องสุขาภิบาล
อาหาร 

จัดอบรมผู้ประกอบการ/ตัวแทน 
ร้านค้าร้านอาหาร  จ านวน ๓๐ 
ราย 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ผู้ประกอบผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๘๐ 

ผู้ประกอบการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
หลักสุขาภิบาล
อาหาร 
 

กอง
สาธารณสขุฯ 

๑๐. โครงการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหาร 
 

เพื่อตรวจสอบสาร 
อาหารปนเปื้อนใน
อาหาร 
 

ด าเนินการตรวจ สารปนเปื้อน
ในอาหารจ านวน ๑ โครงการ 
 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ประชาชน  
ร้อยละ ๘๐  
ได้บรโิภคอาหารที่
ปลอดภัย 

ประชาชนได้บริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

กอง
สาธารณสขุฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ๓.๒  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และยาเสพติดในชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑. โครงการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยในน้ าดื่ม 

เพื่อทดสอบคุณภาพ
น้ าดื่มตู้น้ าหยอด
เหรียญและตู้หยอดน้ า
ของชุมชน 

ตรวจสอบสารปนเปื้อนและ
เชื้อจุลินทรีย์ในน้ าดืม่ 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐  
ได้บรโิภคน้ าที ่
ปลอดภัยและมี
คุณภาพ 

ประชาชนได้บริโภค 
น้ าที่ปลอดภัยและมี
คุณภาพ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

๑๒. โครงการปรับปรุงส้วม
สาธารณะในเขตเทศบาลต าบล
อ่าวขนอม 

เพื่อให้มีส้วมสาธารณะ
ที่ได้ได้มาตรฐาน  
 

ส้วมสาธารณะในเขตเทศบาล
จ านวน ๒ แห่ง 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

  จ านวนส้วม
สาธารณะทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง 

มีส้วมสาธารณะที่
สะอาด ปลอดภยั 

กอง
สาธารณสขุฯ 

๑๓. โครงการจดัหาวัสดุ ครภุัณฑ์  
เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน  
 
 
 

๑.เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
๒. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและ
คุณภาพของงาน 
 
 

ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ ครภุัณฑ์
ดังต่อไปนี ้
- เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน ๑ เครื่อง 
- เครื่องส ารองไฟ  
จ านวน ๑  เครื่อง 
- เครื่องพ่นหมอกควัน  
จ านวน ๑  เครื่อง 
- ตู้เอกสาร ๒ บาน   
จ านวน ๑ ชุด 
 

๓๕,๕๐๐ 
งบเทศบาล 

   จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการปฏิบตัิงาน    

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ งานมี
คุณภาพมากขึ้น 

กอง
สาธารณสขุฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ๓.๓  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และบรรเทาสาธารณภัย  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการตั้งจุดเฝ้าระวัง
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 
 

เพื่อป้องกันและลด
จ านวนอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
สงกรานต ์

ตั้งจุดตรวจบริการนักท่องเที่ยว  
เฝ้าระวังอุบัติเหตุจ านวน ๑ จดุ   
ปีละ ๒ ครั้ง 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล ลดลง
ร้อยละ ๘๐ 

ลดอัตราการบาด 
เจ็บสญูเสยี ชีวิตอัน
เกิดจากอุบัตเิหต ุ
 

ส านักปลดั 
 

๒. โครงการฝึกทบทวนศักยภาพ
การค้นหาและกู้ภยัทางทะเล 
 

เพื่อฝึกอบรมเสรมิ 
สร้างศักยภาพให้แก่
เจ้าหน้าท่ีและ สมาชิก 
อปพร. 

จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี  
จ านวน  ๑  ครั้ง 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ผู้เข้าอบรม  
ร้อยละ ๘๐ 
เกิดทักษะความรู้
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนได้
ทันท่วงที 

ผู้เข้ารับการอบรม 
เกิดทักษะความรู้ 
ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็ว ทันท่วงท ี

ส านักปลดั 

๓. โครงการศูนย์บริการประชาชน  
๒๔ ช่ัวโมง 

เพื่อช่วยเหลือ / 
บริการประชาชน 

ให้บริการประชาชน ๒๔ ช่ัวโมง  
-  รับแจ้งเหตุเพลิงไหม ้
-  การขอรับบริการน้ า 
- รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ฯลฯ 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ประชาชน ร้อยละ 
๘๐ ได้รับการ
ช่วยเหลือ/การ
บริการได้ทันท่วงท ี

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
รวดเร็วในงาน
บริการสาธารณะ
ของเทศบาล 
 

ส านักปลดั 
 

๔. โครงการจดัซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
ประจ ารถตู้พยาบาล (ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน) 

เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ทาง
การแพทย์ใช้ในบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ เช่น 
เวชภัณฑ์ ถุงมือ แอลกอฮอล์ 
ส าลผี้าพันแผล น้ ายาต่าง ๆ 
ฯลฯ 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

เวชภัณฑ์ทาง
การแพทย์เพียง 
พอต่อการให้ 
บริการ ร้อยละ 
๘๐ 

มีเวชภัณฑ์ทาง
การแพทย์ใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ๓.๓  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และบรรเทาสาธารณภัย  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕. โครงการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณี
เกิดอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก 
ดินโคลนถล่ม สาธารณภัยหรือ
ภัยต่าง ๆ 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัในเขต
เทศบาลต าบลอ่าว  
ขนอม 
 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น 
ก่อสร้าง ซ่อมแซมบา้นให้กับ
ผู้ประสบภยั,จัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือ 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ประชาชน
ผู้ประสบภยั  
ร้อยละ ๘๐ ไดร้ับ
การช่วยเหลือทัน
เหตุการณ ์

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็วทัน
เหตุการณ ์

ส านักปลดั 
 

๖. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 
 

เพื่อบรรเทาปญัหา
ความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน 

๑. บริการส่งน้ าให้แก่ประชาชน 
จ านวน ๑๓ หมู่บ้าน ๑๗ ชุมชน 
๒.จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังเหตุภยัแล้ง 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ประชาชน
ผู้ประสบภยั  
ร้อยละ ๘๐ มีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 
 

ส านักปลดั 
 
 

๗. โครงการติดตั้งป้ายเครื่อง 
หมายจราจร สัญญาณไฟ
จราจร ราวเหล็กเตือนทางโค้ง 

เพื่อความปลอดภัย
ของประชาชน และลด
ภาระของเจ้าหน้าท่ี
ด ารวจจราจร 

๑. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ  
๒. ติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร 
๓. รื้อถอนเตือนกระโดดผิว
จราจรสายสี่แยก -หน้าด่าน 
๔. ติดตั้งราวเหล็กบรเิวณทาง
โค้ง 
๕. ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร
(ทาสีตีเส้น) ถนนสายเหนือท่า 
๖. ติดตั้งกระจกบริเวณทางโค้ง  
ทางเลี้ยวต่าง ๆ 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ประชาชน  
ร้อยละ ๘๐  
มีความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้
ถนน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนนมากขึ้น 

กองช่าง 
ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ๓.๓  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และบรรเทาสาธารณภัย  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘. โครงการจดัซื้อกล้องวงจรปิด  
(กล้อง CCTV) 

เพื่อสร้างความอุ่นใจ
ให้แก่ประชาชนและ
ลดการก่ออาชญา 
กรรมและเหตุรา้ย 

จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ตาม
มาตรฐานกลางของกระทรวง 
ICT  

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

อาชญากรรมและ
เหตุร้ายลดลง 
ร้อยละ ๘๐   

การก่ออาชญากรรม 
ลดน้อยลง 

ส านักปลดั 
 

๙. โครงการฝึกซ้อมแผนการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนท้อง
ถนน 

เพื่ออบรมเสริมสร้าง
ศักยภาพให้แก่
เจ้าหน้าท่ี 

จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี  
จ านวน ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ผู้เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ ๘๐ เกิด
ทักษะความรู้ ช่วย 
เหลือประชาชนได้ 
อย่างทันท่วงที 

ผู้เข้ารับการอบรม
เกิดทักษะความรู้
ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็วทันท่วงท ี

ส านักปลดั 
 

๑๐. โครงการจดัหาวัสดุ ครภุัณฑ์  
เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 

๑.เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
๒. เพื่อเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบตัิงาน
และคณุภาพของงาน 
 
 

ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ ครภุัณฑ์
ดังต่อไปนี ้
- จัดซื้อสายยางส่งน้ าดับเพลิง 
- จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ 
 
 
 
 
 

๖๒,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๖๒,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

  จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการปฏิบตัิงาน    

มีเครื่องมือเครื่องใช้
และมีความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ๓.๔  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. 
 

โครงการสงเคราะห์เบีย้ยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อสงเคราะห์ผูสู้งอายุ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุในเขตต าบลขนอม 
จ านวน ๑,๔๘๗ ราย 
 

งบอุดหนุน 
ทั่วไป 

๑๓,๘๗๒,๐๐๐ 

งบอุดหนุน 
ทั่วไป 

๑๓,๘๗๒,๐๐๐ 

งบอุดหนุน 
ทั่วไป 

๑๓,๘๗๒,๐๐๐ 

งบอุดหนุน 
ทั่วไป 

๑๓,๘๗๒,๐๐๐ 

ผู้สูงอายมุีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 
๑๐๐ 

ผู้สูงอายุมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 

ส านักปลดั 
 

๒. โครงการสงเคราะห์เบีย้ยัง
ชีพผู้พิการ 
 

เพื่อสงเคราะห์ผู้พิการให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้พิการในเขตต าบลขนอม 
จ านวน ๒๒๕ ราย 
 

งบอุดหนุน 
ทั่วไป 

๓,๓๖๐,๐๐๐ 

งบอุดหนุน 
ทั่วไป 

๓,๓๖๐,๐๐๐ 

งบอุดหนุน 
ทั่วไป 

๓,๓๖๐,๐๐๐ 

งบอุดหนุน 
ทั่วไป 

๓,๓๖๐,๐๐๐ 

ผู้พิการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 
๑๐๐ 

ผู้พิการมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 
 

๓. โครงการสงเคราะห์เบีย้ยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ให้มคีุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตต าบล 
ขนอม จ านวน ๒๐ ราย 

๑๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้ป่วยมีความเป็นอยู ่
ที่ดีขึ้น 
 

ส านักปลดั 
 

๔. โครงการจดัสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้พิการ 
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้พิการและ
ผู้สูงอายุมสีิทธิเข้าถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง 
ๆ ที่ทางภาครัฐมีหน้าที่
จัดหามาให ้

จัดสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรบัผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ที่มาตดิต่อราชการ
กับทางเทศบาล 

๒๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

   ผู้พิการ ผูสู้งอายุ 
ร้อยละ ๘๐ เข้าถึง
สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่รัฐจัดให ้

ผู้พิการ ผูสู้งอายุมี
สิทธิเข้าถึงสิ่งอ านวย
ความสะดวกท่ีรัฐ
จัดหาให ้

ส านักปลดั 

๕. โครงการส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชน 
 

เพื่อปรับปรุงบทบาท
การบริหารหน่วยงาน
ของรัฐเป็นผู้ส่งเสรมิ 
สนับสนุนให้ครอบครัว
และทุกภาคส่วนมสี่วน
ร่วมรับผิดชอบการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชน ในเขต
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

เด็ก เยาวชน  
ร้อยละ ๘๐  
ได้รับการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ   

เด็ก เยาวชนได้รับ
การพัฒนาด้าน 
ต่าง ๆ มากขึ้น  

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ๓.๔  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖. โครงการจดัหาวัสดุ ครภุัณฑ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
คุณภาพของงาน 

จัดซื้อครภุัณฑ์ ดังต่อไปนี้  
- เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ 
บีทียู  จ านวน ๑ เครื่อง 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 
 

   จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการปฏิบตัิงาน    

มีเครื่องมอืเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลดั 
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 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ๓.๕  แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาและวันส าคัญทาง
ศาสนา 

ส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมวิถี
ชีวิตที่ดีงาม 

เข้าร่วมกิจกรรมส าคญัต่าง ๆ 
ทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา 
วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา  

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

กิจกรรมทาง
ศาสนาและวัน
ส าคัญทางศาสนา
ได้รับการสบืทอด 
ร้อยละ 5 

ประชาชนเข้าใจถึง
หลักธรรมค าสั่งสอน
เป็นพุทธศาสนิกชน
ที่ด ี

กอง
การศึกษา 

๒. โครงการจดังานบุญประจ าปี
ประเพณีสักการะพ่อตาครูะ 
 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิน่ 

จัดกิจกรรมจ านวน ๑  ครั้ง ๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการสบืทอด 
ร้อยละ 5 

ประชาชนเห็น 
คุณค่าและอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงาม 

กอง
การศึกษา 

๓. โครงการจดังานประเพณ ี
ชักพระ(วันออกพรรษา) 
 

ส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมวิถี
ชีวิตที่ดีงาม 

ด าเนินการจัดโครงการ 
จ านวน๑ ครั้ง 
 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 
 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการสบืทอด 
ร้อยละ 5 

ประชาชนเห็น 
คุณค่าและอนุรักษ์
ประเพณีอนัดีงาม 

กอง
การศึกษา 

๔. โครงการจดังานประเพณ ี
วันลอยกระทง 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น  

จัดกิจกรรมงานประเพณ ี
ลอยกระทง จ านวน ๑ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการสบืทอด 
ร้อยละ 5 

ประชาชนเห็น 
คุณค่าและอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงาม 

กอง
การศึกษา 

๕. โครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์ปีใหมไ่ทย (รดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุและสรงน้ า
พระพุทธรูปพ่อทานวัดจันทร์) 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ด าเนินการจัดกิจกรรม 
จ านวน ๑ ครั้ง 
 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการสบืทอด 
ร้อยละ 5 

ประชาชนเห็นคณุค่า
และอนุรักษ์
ประเพณี อันดีงาม 
 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ๓.๕  แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖. สนับสนุนโครงการจดังาน
ประเพณีแห่ผา้ขึ้นธาตุ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมวิถี
ชีวิตที่ดีงาม 

สนับสนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอขนอมเพื่อด าเนินการจดั
กิจกรรม จ านวน ๑ ครั้ง 

๑๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 
 

๑๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๑๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 
 

๑๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการสบืทอด 
ร้อยละ 5 

ประชาชนเห็นคณุค่า
และอนุรักษ์
ประเพณี อันดีงาม 

กอง
การศึกษา 

๗. สนับสนุนการจัดงานเฉลิม 
พระเกียรติ “๑๒ สิงหา
พระบรมราชินีนาถ” อ าเภอ
ขนอม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักด ี
และตอบแทนพระ
มหากรณุาธิคณุ 

สนับสนุนงบประมาณที่ท าการ
ปกครองอ าเภอขนอมเพื่อด าเนิน
กิจกรรม จ านวน ๑ ครั้ง 
 

๔,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ประเพณี
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนเห็นคณุค่า
และอนุรักษ์
ประเพณี อันดีงาม 
 

กอง
การศึกษา 

๘. สนับสนุนการจัดงานวันปิย
มหาราช ๒๓ ตุลาคม อ าเภอ 
ขนอม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ 
 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและส านึก
ในพระมหากรณุาธิคณุ 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่
ปกครองอ าเภอขนอม จ านวน ๑ 
ครั้ง 
 

๔,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ประเพณี
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนไดส้ านึก
ในพระมหากรณุา-   
ธิคุณ 

กอง
การศึกษา 

๙. สนับสนุนการจัดงานพระราช
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา“๕ 
ธันวามหาราช” อ าเภอขนอม 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักด ี
และตอบแทนพระ
มหากรณุาธิคณุ 

สนับสนุนงบประมาณที่ท าการ
ปกครองอ าเภอขนอมเพื่อด าเนิน
กิจกรรม จ านวน ๑ ครั้ง 
 

๔,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ประเพณี
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนเห็นคณุค่า
และอนุรักษ์
ประเพณ ี
อันดีงาม 

กอง
การศึกษา 

๑๐. สนับสนุนการจัดงานประเพณี
เทศกาลเดือนสิบของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

สนับสนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอขนอมเพื่อด าเนินการจดั
กิจกรรม จ านวน ๑ ครั้ง 
 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ประเพณี
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนเห็นคณุค่า
และอนุรักษ์
ประเพณ ี
อันดีงาม 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ๓.๖  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการส่งเสริม สนับสนุน
การแข่งขันกีฬาระหว่าง
หน่วยงาน 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรของ
หน่วยงานได้ออกก าลัง
กายเสริมสร้างความ
สามัคค ี

ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่าง
หน่วยงาน จ านวน ๒ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

บุคลากร ร้อยละ 
๘๐ ของหน่วยงาน
ได้ออกก าลังกาย
เสรมิสร้างความ
สามัคค ี

- มีสุขภาพท่ีแข็งแรง  
- เกิดความสามัคคี
ระหว่างหน่วยงาน  

กอง
การศึกษา 

๒. โครงการก่อสร้างลานกีฬาและ
ศูนย์สุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก 
ก าลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬาและศูนย์
สุขภาพตามแบบ ทต.ก าหนด 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล/

งบอื่น ๆ 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล/

งบอื่น ๆ 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล/

งบอื่น ๆ 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล/

งบอื่น ๆ 

ประชาชน ร้อยละ 
๘๐ มสีถานท่ี 
ออกก าลังกาย 

ประชาชนมีสถานที ่
ออกก าลังกาย  

ส านักปลดั 

๓. โครงการแข่งขันกีฬาต่อตา้น 
ยาเสพตดิ ทต.อ่าวขนอมคัพ 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก 
ก าลังกาย ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล
เพื่อต่อต้านยาเสพตดิปีละ  
๑ ครั้ง  (รายละเอียดประเภท
กีฬาตามที่เทศบาลก าหนด) 

๑๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ประชาชน ร้อยละ 
๖๐ ได้ออกก าลัง
กาย ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

สามารถดึงดูดให้ 
นักเรียน เยาวชน 
และประชาชน หัน
มาเล่นกีฬามากขึ้น 

ส านักปลดั 

๔. โครงการจดังานวันเด็ก 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กใน
ชุมชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ 

ด าเนินการจัดกิจกรรมงานวัน
เด็กปีละ ๑ ครั้ง  
 

๖๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๖๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๖๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๖๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

เด็ก ร้อยละ ๘๐ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
งานวันเด็ก 

เด็กได้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดความ
สนุกสนานมีพัฒนา 
การมากข้ึน 

ส านักปลดั 

๕. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนเทศบาล
ต าบลอ่าวขนอม 

เพื่อสนับสนุน ส่งเสรมิ
การด าเนินงานศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลอ่าวขนอม 

อบรม สัมมนา ส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินการศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล/

งบอื่น
(๑๐,๐๐๐) 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล/

งบอื่น
(๑๐,๐๐๐) 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล/

งบอื่น
(๑๐,๐๐๐) 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล/

งบอื่น
(๑๐,๐๐๐) 

ครอบครัว
กลุ่มเป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐        
มีความก้าวหน้า 

ศูนย์พัฒนาครอบ 
ครัวในชุมชนมี
ความก้าวหน้า  

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๔.๑  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนน 
สายพังมะพรา้ว หมู่ที่ ๒ 
 
 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคม 
ที่สะดวก ปลอดภัย 
 

ปรับปรุงไหล่ทางถนนลาดยาง 
ขนาดกว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร  
ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ตามแบบ
แปลน ทต.ก าหนด  

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

   ระยะทางถนน 
ที่ก่อสร้าง 

การคมนาคมสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายนายจ ารสั หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้การคมนาคม 
สะดวก ปลอดภัย 

ท าการก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๓๐๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.
ก าหนด 

๓๑๔,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

   ระยะทางถนน 
ที่ก่อสร้าง 

การคมนาคมสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายนายพร้อม – นางน้อม   
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้การคมนาคม 
สะดวก ปลอดภัย 

ท าการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
ผวิจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๑๘๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.
ก าหนด 

๔๙๕,๒๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔๙๕,๒๐๐ 
งบเทศบาล 

 

  ระยะทางถนน 
ที่ก่อสร้าง 

การคมนาคมสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

๔. โครงการปรับปรุงถนนซอย
รุ่งเรืองและวางท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้การคมนาคม 
สะดวก ปลอดภัย 

ท าการปรับปรุงถนนและวางท่อ
ระบายน้ า ตามแบบแปลน ทต.
ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

  ระยะทางถนน 
ที่ก่อสร้าง 

การคมนาคมสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยเพียรเจริญ (แยกซอย
นาตวนนุ้ย)  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้การคมนาคม 
สะดวก ปลอดภัย 

ท าการก่อสร้างถนน คสล. ตาม
แบบแปลน ทต.ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

   ระยะทางถนน 
ที่ก่อสร้าง 

การคมนาคมสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยทวีอุทิศ หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้การคมนาคม 
สะดวก ปลอดภัย 

ท าการก่อสร้างถนน คสล. ตาม
แบบแปลน ทต.ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

   ระยะทางถนน 
ที่ก่อสร้าง 

การคมนาคมสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๔.๑  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗. โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ระบายน้ าได้
สะดวกลดปญัหาน้ า
ท่วมชัง 

ท าการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. ตามแบบแปลนทต.
ก าหนด   

๔๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

   ระยะทางถนน 
ที่ก่อสร้าง 

การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายนายจเลข หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้การคมนาคม 
สะดวก ปลอดภัย 

ท าการก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว  
๕๐๐ เมตร ตามแบบแปลนทต.
ก าหนด 
 

๑,๒๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

  ระยะทางถนน 
ที่ก่อสร้าง 

การคมนาคมสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

๙. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
สายนาคลอง – นางสมบูรณ ์
หมู่ที่ ๑๐ – ๑๑ 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคม ที่สะดวก 
ปลอดภัย 

ท าการลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอน 
กรีตขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐
เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ตามแบบ
แปลน ทต.ก าหนด 
 

๒,๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๒,๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

  ระยะทางถนน 
ที่ก่อสร้าง 

การคมนาคมสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายนายสวาท – นายวิลาศ 
หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อให้การคมนาคม 
สะดวก ปลอดภัย 

ท าการก่อสร้างถนน คสล. ตาม
แบบแปลน ทต.ก าหนด 
 

๖๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๖๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

  ระยะทางถนน 
ที่ก่อสร้าง 

การคมนาคมสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี สายซอย
เขาขุนพนม หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคม ที่สะดวก 
ปลอดภัย 

ท าการลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอน 
กรีตขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐
เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ตาม
แบบแปลน ทต.ก าหนด 

๑,๗๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๑,๗๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

  ระยะทางถนน 
ที่ก่อสร้าง 

การคมนาคมสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

 



-90- 
  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๔.๑  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายนางจงดี – นายฤทธิ ์
 หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อให้การคมนาคม 
สะดวก ปลอดภัย 

ท าการก่อสร้างถนน คสล. ตาม
แบบแปลน ทต.ก าหนด 
 

๖๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๖๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

  ระยะทางถนน 
ที่ก่อสร้าง 

การคมนาคมสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

๑๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
สายสุขใจ หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคม ที่สะดวก 
ปลอดภัย 

ลาดยางขนาดผิวจราจรกว้าง 
๕.๐๐ เมตร  ยาว ๔๐๐ เมตร 
ตามแบบแปลนทต.ก าหนด 
 

๖๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๖๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

  ระยะทางถนน 
ที่ก่อสร้าง 

การคมนาคมสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

๑๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคม ที่สะดวก 
ปลอดภัย 

ท าการก่อสร้างถนน คสล. ตาม
แบบแปลน ทต.ก าหนด 

หมู่ท่ี ๒ 
- สายหาดคอเขา  (ระยะทาง ๓๐๐ 
เมตร)  

หมู่ท่ี ๓ 
- ซอยนายจ ารัส แยก ๑ 
- สายนางนพ–นายวารี   ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 
- สายโชคนิมิต   (ระยะทาง ๑๕๐ 
เมตร) 

หมู่ท่ี ๕ 
- สายบ้านนางบุญภา – นาย
จ าลอง   (ระยะทาง ๓๘๐ เมตร) 
 

๓,๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓,๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓,๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓,๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ระยะทางถนน 
ที่ก่อสร้าง 

การคมนาคมสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๔.๑  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี (ต่อ) 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคม ที่สะดวก 
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ท่ี ๗ 
- สายนายหมอ (ระยะทาง ๓๐๐ 
เมตร) 

หมูท่ี ๑๐ 
- สายนาคลอง – เขาพระ    
(ระยะทาง ๒๐๐ เมตร)  
- สายละอองฝน  (ระยะทาง ๔๐๐ 

เมตร) 
หมู่ท่ี ๑๑ 

- สายนายสมบูรณ์ – นาคลอง  
(ระยะทาง ๒๐๐ เมตร)  
- สายนายสวาท–นายเลิศ     
(ระยะทาง ๕๐๐ เมตร) 

หมู่ที่ ๑๒ 
- สายยายเกตุ   
(ระยะทาง ๑๘๐ เมตร)  
- สายเขาขุนพนม   
(ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร) 

หมู่ที่ ๑๓ 
- สายเหนือท่า   
(ระยะทาง ๒๐๐ เมตร) 
- สายบ้านนายฤทธิ์    
(ระยะทาง ๕๐๐ เมตร)  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๔.๑  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี (ต่อ) 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคม ที่สะดวก 
ปลอดภัย 
 
 

หมู่ที่ ๑๔ 
- สายซอยสุขใจ    
- สายป่าคา – เขาดิน   
- สายซอยสุวิทย์   
- สายซอยนายนิยม   

       

๑๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
 

เพื่อให้การคมนาคม 
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๓ 
- สายนายจ ารัส   
- สายนายพร้อม –นางน้อม      
- ซอยคะนึง – สุคนธ์ แยก ๑ 
- สายซอยพึ่งบุญ  (ระยะทาง 
๒๐๐ เมตร) 
- ซอยจ่าชา 
- ซอยโชคนิมิตร (แยก ๑) 
(ระยะทาง ๑๕๐ เมตร) 
- ซอยสุขทรัพย์พัฒนา 
(ระยะทาง ๑๐๐ เมตร) 
- ซอยเพิ่มสุข  
- สายซอยนางพาส 
- สายซอยสมบูรณ์ทรัพย์ (ซอย
กว้างขวาง)   
- สายเผือกเนียม  (ระยะทาง 
๒๐๐ เมตร) 

๓,๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓,๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓,๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓,๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ระยะทางถนน 
ที่ก่อสร้าง 

การคมนาคมสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 



-93- 
  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๔.๑  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(ต่อ) 

เพื่อให้การคมนาคม 
สะดวก ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ ๔ 
- สายซอยชูศักดิ ์ 
(ระยะทาง ๒๐๐ เมตร) 
- ซอยบุญพึ่ง 
- ซอยรุ่งเรืองแยก ๓   
(ระยะทาง ๓๐๐ เมตร) 
- ซอยเพิ่ม 
- ซอยสามพี่น้อง 
- ซอยทองมีสุข   
- สายก๋งเตง – เนเปลก    
(ระยะทาง ๙๕ เมตร) 

หมู่ที่ ๕ 
- ซอยรวมทรัพย ์ 
(ระยะทาง ๒๐๐ เมตร) 
- สายนางละออง    
(ระยะทาง ๘๐๐ เมตร) 

หมู่ที่ ๗ 
- สายซอยนางเรยีง   
(ระยะทาง ๕๐๐ เมตร) 
- สายซอยนางถิ่น    
(ระยะทาง ๗๐๐ เมตร) 
- สายน้ าตกเสมด็ชุน 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๔.๑  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(ต่อ) 

เพื่อให้การคมนาคม 
สะดวก ปลอดภัย 
 

หมู่ที่  ๘ 
- ซอยเนินเทวดา – จุดชมวิว 
- สายผาเมือง (ระยะทาง ๒๐๐ 
เมตร) 
- สายส านักสงฆ ์ (ระยะทาง 
๖๐๐ เมตร) 

หมู่ที่  ๙ 
- สายนายจเลข (ระยะทาง 
๘๐๐ เมตร) 
- ซอยรวมทรัพย์ หลังวัด
กระดังงา 
- สายน้ าตกเสมด็ชุน (ระยะทาง 
๖๐๐ เมตร) 
- สายนายเชวง 
- สายนางจิต - นายกุหลาบ        
(ระยะทาง ๕๐๐ เมตร) 

หมู่ที่ ๑๐ 
- สายนาคลอง – วัดเขา  
(สายใหม่) 

หมู่ที่ ๑๑ 
- ซอยนางสมบูรณ์ – นาคลอง 
- สายนายสวาท – นายวิลาส 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๔.๑  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(ต่อ) 

เพื่อให้การคมนาคม 
สะดวก ปลอดภัย 
 

- ซอยนางสุข – นาคลอง 
- ซอยเขาพระ – นาคลอง 
- สายวัดใน – นางเหลื้อม      
(ระยะทาง ๕๐๐ เมตร) 
- ซอยศรีเจรญิ  (ระยะทาง ๕๐๐ 
เมตร) 
- ซอยนายโกวิทย ์  (ระยะทาง 
๒๐๐ เมตร) 

หมู่ที่ ๑๓ 
- สายนางแต้ว – รพช.   

หมู่ที่ ๑๔ 
- สายโอฬาร 

       

๑๖. โครงการบุกเบิกถนนภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคม ที่สะดวก 
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๒ 
- สายดุสติ    
- สายนางย้ง – นางนพ  

หมู่ที่ ๓ 
- สายนายสังเวช   
- ซอยนางแป้น    

หมู่ที่ ๔ 
- สายซอยตู้วิเชียร   
- สายซอยสามพี่น้อง 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ระยะทางถนน 
ที่บุกเบิก 

การคมนาคมสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๔.๑  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๖. โครงการบุกเบิกถนนภายใน
หมู่บ้าน (ต่อ) 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคม ที่สะดวก 
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๖ 
- ซอยทวีอุทิศ   

หมู่ที่ ๗ 
- สายซอยทองสม   
- สายซอยบาลโรย    
- สายซอยสองพี่น้อง    
- สายซอยการณุอุทิศ 

หมู่ที่ ๘ 
- สายพิกุลทอง 

หมู่ที่ ๙ 
- เลียบล าห้วยยายแจ่ม  

หมู่ที่ ๑๑ 
- สายหมอเล็ก–วัดเขา  
- สายหมอเล็ก–วัดเขา   
- สายเขาพระ–นายทวีป 
- สายชูพันธ์   
- ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ 

       

๑๗. โครงการปรับปรุงฝาท่อระบาย
น้ า สายชุมทางโทรศัพท์  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้การคมนาคม 
สะดวก ปลอดภัย 

ท าการปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อ
ระบายน้ าที่ช ารดุตามแบบแปลน 
ทต.ก าหนด 
 

 ๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

 จ านวนฝาท่อ
ระบายทีไ่ด้รับการ

ปรับปรุง 

การคมนาคมสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

 



-97- 
  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๔.๑  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๘. โครงการขุดลอก/ปรับปรุง 
คูระบายน้ า คสู่งน้ า หมู่ที่ ๖ 

เพื่อส่งน้ าไปยังพ้ืนท่ี
ท านา 

ท าการขุดลอก/ปรับปรุงตาม
แบบแปลน ทต.ก าหนด 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

   ระยะทางที่ขุด
ลอกคลอง 

เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๙. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนสายน้ าตกหิน
ลาด (สายเก่า) หมู่ที่ ๘ 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได ้
อย่างสะดวก  

กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร  ตามแบบแปลน ทต.
ก าหนด 

 ๓๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

 ระยะทางที่
ก่อสร้าง/ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน 

การคมนาคมสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

๒๐. โครงการก่อสร้างผนังเรียงหิน 
กันดินและทางเท้า สายจีบ ี
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อป้องกันน้ ากัดเซาะ
ตลิ่งและมีเส้นทางลง
พื้นที่สาธารณะ 

ท าการก่อสร้างผนังเรียงหิน 
กันดินและทางเท้า ตามแบบ
แปลน ทต.ก าหนด 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

   ระยะที่ก่อสร้าง
ผนังเรียงหิน 

กันดิน 

น้ ากัดเซาะตลิ่ง
น้อยลงมีเส้นทางลง
พื้นที่สาธารณะ 

กองช่าง 

๒๑. โครงการก่อสร้างผนังเรียงหิน
หน้าฝายและขุดลอกคลอง 
เหนือท่า หมู่ที่ ๙ 

เพื่อป้องกันน้ ากัดเซาะ
ตลิ่งและระบายน้ า 
ลดปัญหาน้ าท่วมชัง 

ท าการก่อสร้างผนังเรียงหิน 
หน้าฝายและขุดลอกคลอง ตาม
แบบแปลน ทต.ก าหนด 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

  ระยะที่ก่อสร้าง
ผนังเรียงหิน 

กันดิน 

น้ ากัดเซาะตลิ่ง
น้อยลง 

กองช่าง 

๒๒. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า/
ท่อระบายน้ าสามแยกท่า
ส าเภา (ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ระบายน้ าได้
สะดวก  ลดปัญหาน้ า
ท่วมชัง 

ท าการก่อสร้างครูะบายน้ า/ท่อ
ระบายน้ าตามแบบแปลนทต.
ก าหนด 
 

 ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

  ระยะทางที่
ก่อสร้างคูระบาย
น้ า/ท่อระบายน้ า 

การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็ว  
มากขึ้น 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๔.๑  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๓. โครงการขุดลอกคูข้างถนนเพื่อ
ระบายน้ า หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อใหร้ะบายน้ าได้
อย่างสะดวก ป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

ขุดลอกคู ขุดดิน วัชพืชในคูข้าง
ถนนตามแบบ ทต.ก าหนด 
 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

   ระยะทางที่ขุด
ลอก 

การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็ว มาก
ขึ้น 

กองช่าง 

๒๔ ซ่อมแซมและถมหินผุประจ าปี
ในเขตเทศบาลต าบลอ่าว    
ขนอม 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก 
ปลอดภัย 
 

ท าการถมหินผุและปรับเกรด
ถนนในเขตเทศบาล ตามแบบ 
ทต.ก าหนด 

๖๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๖๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๖๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๖๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ระยะทางที่
ซ่อมแซมและถม

หินผ ุ

การคมนาคมสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

๒๕. ซ่อมแซมถนนกรณีเกดิอุทกภัย
ในเขตเทศบาลต าบลอ่าว 
ขนอม 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนที่ช ารุดเสียหาย
เนื่องจากอุทกภัยและ
ภัยอื่น ๆ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดใน
เขตเทศบาล ตามแบบ ทต.
ก าหนด 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ระยะทางที่
ซ่อมแซมถนน 

การคมนาคมสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

๒๖. โครงการซ่อมแซมราวสะพาน
ในเขตเทศบาล 

เพื่อให้สะพานต่าง ๆ 
ใช้งานได้ดี มีความ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมราวสะพาน ดังนี ้
๑. ราวสะพานคลองคูระ 
๒. ราวสะพานคลองท่าใน  

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

  จ านวนราวสะพาน
ที่ได้รับการ
ซ่อมแซม 

การคมนาคมสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

๒๗. โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งป้าย
บอกทางป้ายช่ือซอย ป้าย 
ถนนในเขตเทศบาลต าบลอ่าว
ขนอม 

เพื่อให้ประชาชนทราบ
เส้นทางในเขต
เทศบาล 

ติดตั้งป้ายตามแบบแปลน ทต.
ก าหนด 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

จ านวนป้ายบอก
ทาง/ป้ายช่ือซอยที่

ติดตั้ง 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวรู้
เส้นทางมากขึ้น 

กองช่าง 

๒๘. โครงการก่อสร้าง/ขยาย
สะพาน คสล. 

เพื่อให้ประชาชนทราบ
เส้นทางในเขต
เทศบาล 

ก่อสร้างสะพาน คสล.  ตามแบบ
แปลน ทต.ก าหนด 
- ถนนโรงเรียนวัดใน หมู่ที่ ๑๓ 

- ทางเข้าวัดเขา  หมู่ที่ ๑๓ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

  จ านวนสะพานท่ี
ก่อสร้าง 

การคมนาคมสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๔.๒  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการขยายเขตระบบ
ประปาภมูิภาค  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการอุปโภค 
บริโภค 

ตามแบบท่ีการประปาส่วน
ภูมิภาคก าหนด 

หมู่ที่ ๒ 
- สายพูลเสวก 

หมู่ที่ ๘ 
-  ซอยน้ าตกหนิลาด 
- สายเนินเทวดา – จุดชมวิว 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

 ระยะทางที่ขยาย
เขตระบบประปา 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ/ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายในหมู่บ้าน  

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าและแสงสว่างใช้
อย่างทั่วถึง เพียงพอ 
๒. เพื่อความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ขยายเขต/ติดตั้งตามแบบที่การ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคขนอมก าหนด 

หมู่ที่ ๒ 
๑. ซอยสริิสุข 
๒. ซอยคนรวย 
๓. ซอยโสณเศรษฐ 
๔. ซอยเสือทอง 
๕. ซอยบ้านนายด า – นายธง 
๖. ซอยพูลเสวก 

หมู่ที่ ๓ 
๑. ซอยนายจ ารัส 
๒. ซอยนางนพ – นายวารี 
๓. ซอยพันลี ้
๔. ซอยวัชรสินธ ์
๕.ซอยช านาญ – โรงฆ่าสัตว ์

๔๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ระยะทางที่ขยาย
เขตขยายเขต

ไฟฟ้า 

- มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง 
- ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๔.๒  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ/ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายในหมู่บ้าน (ต่อ) 

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าและแสงสว่างใช้
อย่างทั่วถึง เพียงพอ 
๒. เพื่อความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

หมู่ที่ ๕ 
๑. สายนางณ–ี นายไสว 
๒. สายซอยรวมทรัพย์ 
๓. สายซอยนายประพันธ์ - 
นายไสว 

หมู่ที่ ๖ 
๑. ซอยสมนึก – กลางทุ่ง 
๒. ซอยสระน้ า ๓. ซอยทรงไทย 

หมู่ที่ ๗ 
๑. ซอยนางละออง 
๒. ซอยนางปราณ ี
๓. ซอยหลังโรงเรยีนบ้านเปร็ต 
๔.  ซอยนายเวียง 
๕. ซอยบ้านนายจ ารูญ 
๖.  ซอยหลัง รพ.ศต.เปร็ต 
๗. ซอยควนกลอย 
๘. ซอยการณุอุทิศ 
๙. ซอยจันทรพงศ ์
 

       

 
 



-101- 
  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๔.๒  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ/ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายในหมู่บ้าน (ต่อ) 

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าและแสงสว่างใช้
อย่างทั่วถึง เพียงพอ 
๒. เพื่อความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

หมู่ที่ ๘ 
๑. สายน้ าตกหินลาด –นางเย็น 
๒. สายน้ าตกหินลาด –สายใหม ่
๓. สายน้ าตกผาเมือง 

หมู่ที่ ๙ 
๑. สายสามแยกท่าส าเภา 
๒. สายห้วยยายแจ่ม 
๓. สายนายเชวง  
๔. สายนายจเลข   
๕. สายซอยประปา 

หมู่ที่ ๑๐ 
๑. สายนาคลอง - วัดเขา 

หมู่ที่ ๑๑ 
๑. สายนายหมี – หมู่ที่ ๙ 
๒. สายนายภักดี – นางอ าภา 
๓. สายหมอเล็ก 
๔. สายนางสุข – หมู่ที่ ๑๐ 
๕. สายนายเลิศ – นายสวาท 
๖. สายนางสมบรูณ์ – หมู่ที่ ๑๐ 
๗. สายทุ่งใสนา 

       

 



-102- 
  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๔.๒  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ/ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายในหมู่บ้าน (ต่อ) 

๑. เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟ้าและแสงสว่างใช้
อย่างทั่วถึง เพียงพอ 
๒. เพื่อความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

๙. สายเขาพระ – หมู่ที่ ๑๐ 
๑๐. สายวัดใน – ร.ร.บ้านวัดใน 
๑๑. สายนายสวาท นุรักษ ์
๑๒. สายเขาพระ – ประปา 

หมู่ที่ ๑๒ 
๑. สายปาร์ควลิล ์
๒. สายบ้านนายหนุกัน 
๓. สายนายจุน – นางหนูเกตุ 

หมู่ที่ ๑๓ 
๑. สายศพด. บ้านเขาดิน  
๒. สายศพด. บ้านเขาดิน – 
บ้านนายสิทธิ ์
๓. สายนางจง – นายฤทธิ ์
๔. สายนางแต้ว – รพช. 
๕. สายนางชูสม – สวนปาล์ม 
๖. สายท่าส าเภา 
๗. สายนางจงดี – นายฤทธิ ์
๘. สายนางแป๋ว 
๙. สายนายเทอม 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๔.๒  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ/ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายในหมู่บ้าน (ต่อ) 

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าและแสงสว่างใช้
อย่างทั่วถึง เพียงพอ 
๒. เพื่อความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
 

หมู่ที่ ๑๔ 
๑. สายเจดยี์หลวง 
๒. สายซอยสุขใจ 
๓. สายบ้านนายไสว–ครูโอฬาร 
๔. สายป่าคา–เจดีย์หลวง 

       

๓. โครงการขุดลอกคลอง เพื่อให้การระบายน้ าสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติ
รวดเร็วข้ึน แกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 
 

ขุดลอกตามแบบแปลน ทต.
ก าหนด 

หมู่ที่ ๒ - ๓ 
- คลองท่าหิน–สะพานพูลเสวก 

หมู่ที่ ๑๒ 
- คลองแหลมหญ้า 

หมู่ที่ ๑๔ 
- คลองเสาธง  
- คลองท่าใน 

๒๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๒๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๒๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๒๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ระยะทางที่ขุด
ลอกคลอง 

ระบายน้ าไดส้ะดวก 
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๔.๒  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
พร้อมประตูระบายน้ า  

เพื่อให้มีน้ าใช้น้ าเพื่อ
การเกษตร แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นตามแบบ
แปลน ทต.ก าหนด 

หมู่ที่ ๑๐ 
- ห้วยเขาพระ 
- ห้วยวังหิน 
- คลองท่า 

หมู่ที่ ๑๔ 
- ห้วยเสาธง  

๖๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๖๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

  จ านวนฝายน้ าล้น
ที่ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ าใช้น้ า
เพื่อการเกษตร 
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 

๕. โครงการก่อสร้าง/ขดุคูส่งน้ า  
หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อส่งน้ าไปยังพ้ืนท่ี
การเกษตรในหมู่บ้าน 

ก่อสร้าง/ขุดคูส่งน้ า  ตามแบบ 
ทต.ก าหนด 

 ๖๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๖๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

 ระยะทางที่
ก่อสร้าง/ขุดคูส่ง

น้ า 

เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๖. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตามแบบ
แปลน ทต.ก าหนด 
- ซอยตารุ่ง  หมู่ที่ ๔ 
- ภายในเขตหมู่ที่ ๕ 
- สายนายจเลข หมู่ที่ ๙ 
- ซอยนายเสง่ียม พิมพ์ทอง 
หมู่ที่ ๙ 
- สายเขาดิน – ป่าคา หมู่ที่ ๑๔ 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ระยะทางที่ตดิตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง

สาธารณะ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
 ๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
     ๕.๑  แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการองค์กร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้างอาคาร 
อเนกประสงค์เทศบาลต าบล 
อ่าวขนอม 
 

เพื่อให้มีอาคารส าหรับ
ใช้เป็นที่ประชุม 
สัมมนา ใช้ปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ของพนักงาน 

ท าการก่อสร้างอาคาร คสล. ๒ 
ช้ัน  ขนาดตัวอาคารกว้าง 
๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ 
เมตร จ านวน ๑ หลังตามแบบ
แปลนที่ ทต.ก าหนด 

๖,๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๖,๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

  อาคารอเนก 
ประสงค์ที่ก่อสร้าง 

มีอาคารส าหรับใช้ 
ประชุม สมัมนา ใช้
ปฏิบัติงานต่างๆ 

ส านักปลดั 

๒. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
พัสด ุ

เพือ่ให้มีอาคารเก็บ
พัสดุและเอกสาร 
ต่าง ๆ 

ด าเนินการก่อสร้างอาคารเก็บ
พัสดุตามแบบ ทต.ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

  อาคารเก็บพัสดุที่
ก่อสร้าง 

มีอาคารเก็บพัสดุ
และเอกสารอย่าง
เพียงพอ 

ส านักปลดั 

๓. โครงการปรับปรุงอาคารและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ส านักงาน
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 

เพื่อให้มีอาคารที่
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  

ด าเนินการตามแบบท่ี ทต.
ก าหนด  
- ปรับปรุงอาคาร  
- ปรับปรุงห้องท างานต่าง ๆ 
- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ตา่ง ๆ ท้ังใน
อาคารและนอกอาคารส านักงาน 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

อาคารและภูมิ
ทัศน์ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

มีความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน และ
มีทัศนียภาพท่ี
สวยงาม 

ทุกกอง 

๔. โครงการก่อสร้างโครงเหล็ก
ตะแกรงส าหรับติดป้าย
ประชาสมัพันธ์  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อใหม้ีสถานท่ีติด
ป้ายประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ  
 

ก่อสร้างโครงเหล็กตะแกรง
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๕.๐๐ เมตร  ตามแบบแปลน 
ทต.ก าหนด 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

   โครงสร้างตะแกรง
เหล็กท่ีก่อสร้าง 

มีโครงเหล็กตะแกรง
ส าหรับติดป้าย
ประชาสมัพันธ์ที่
พอเพียง 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
 ๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
     ๕.๑  แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการองค์กร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
หอกระจายข่าว 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
รู้ข่าวสารต่าง ๆ  
 

ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวตามแบบท่ี ทต.ก าหนด 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ประชาชน ร้อยละ 
80 ได้ทราบข่าว 
สารตา่ง ๆ 

ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารตา่ง ๆ มาก
ขึ้น 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 
๖. โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ข้อมูลข่าวสาร 
และปรับปรุงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์
 

เพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 
 

๑. ติดตั้งระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง 
๒. จัดท า ปรับปรุงเว็บไซด์ของ 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 
๓. เช่าสถานีวิทยุคลื่นขนอม 

๑๑๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๑๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๑๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๑๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

การปฏิบัติงานมี
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
80 
 

- มีความสะดวก 
ในการปฏิบัติงาน 
- ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

๗. โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

เพื่อประเมินความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
มีต่อการบริหารจัดการ
องค์กร 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
อ่าวขนอม 

๒๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ประชาชน ร้อยละ 
๙0 มีความพึง
พอใจต่อการ
บริหารจดัการ
องค์กร 

สะท้อนภาพลักษณ์
ขององค์กร มีข้อมูล
เพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

๘. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาล  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
รู้ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
จ านวน ๑ แห่ง 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ประชาชน ร้อยละ 
80 ได้ทราบข่าว 
สารตา่ง ๆ 

ประชาชนสามารถ
รับรู้ข้อมลูข่าวสาร
ต่าง ๆ ได้มากข้ึน 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 
๙. โครงการบ ารุงรักษา ปรับปรุง

ซ่อมแซมวัสดุ ครภุัณฑต์่าง ๆ 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างสะดวก 
รวดเร็วมีประสิทธิ 
ภาพ 

บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่าง ๆ ให้พร้อม
ปฏิบัติงาน 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

การปฏิบัติงานมี
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
80 

มีความสะดวก 
ในการปฏิบัติงาน 
 

ทุกกอง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
 ๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
     ๕.๑  แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการองค์กร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐. โครงการจดัท าหนังสือส าคัญ 
ที่หลวง (นสล.) หาดคอเขา/ทุ่ง
สงวนเลี้ยงสัตว ์

เพื่อกันพ้ืนท่ีหาดคอ
เขาเป็นพื้นที่สาธารณ 
ประโยชน ์

 

ส านักงานท่ีดินท าการรังวัดที่ดิน
จ านวน ๒ แปลง 

 ๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

มีเขตพื้นที ่
สาธารณประโยชน์ 
เพิ่มขึ้น 

มีเขตพื้นที่สาธารณ- 
ประโยชน์ชัดเจน 
 

ส านักปลดั 

๑๑. โครงการจดัท าวารสาร เพื่อประชาสมัพันธ์
และเผยแพรผ่ลการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบล 
อ่าวขนอม 

จัดท าวารสาร สื่อ สิ่งพิมพ์
ประชาสมัพันธ์ 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ประชาชน ร้อยละ 
80 ได้รับทราบผล
การปฏิบัติงาน 
 
 

ประชาชนได้
รับทราบผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

๑๒. โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อให้มีเครื่องถ่าย
เอกสารใช้แทนเครื่อง
ถ่ายเอกสารของ
เทศบาลที่ช ารุดและ
ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซม จ านวน
มาก 

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
จ านวน ๑ เครื่อง 

๔๕,๖๐๐ 
งบเทศบาล 

  

๔๕,๖๐๐ 
งบเทศบาล 

  

๔๕,๖๐๐ 
งบเทศบาล 

  

๔๕,๖๐๐ 
งบเทศบาล 

  

การปฏิบัติงานมี
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
80 

มีความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
 ๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
     ๕.๑  แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการองค์กร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓. โครงการจดัหาวัสดุ ครภุัณฑ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
คุณภาพของงาน 

จัดซือ้ครภุัณฑ์ ดังต่อไปนี้  
- ช้ันวางแฟ้มเอกสาร 
- ตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน 
จ านวน ๒ ชุด 
- โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี  
ระดับ ๓ – ๖ จ านวน ๑ ชุด 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน ๔ เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์ Multifuntion 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี หรือ 
แบบ injet ๔ เครื่อง 
- เครื่องส ารองไฟ จ านวน ๗ 
เครื่อง 
- เครื่องโทรสาร จ านวน ๑ 
เครื่อง 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

  จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการปฏิบตัิงาน    

- มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
- งานมีคุณภาพ 
มากขึ้น 
 
 
 

ส านักปลดั 
กองวิชาการ

และ
แผนงาน 
กองคลัง 
กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
 ๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
     ๕.๒  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิ 
ภาพทัศนศึกษาดูงานด้านการ
พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

เพื่อพัฒนา เพิ่มพูน
ความรู้ให้แก่พนักงาน
เทศบาลผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

อบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

บุคลากร ร้อยละ 
๘๐ มคีวามรู้ 
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถมาก
ขึ้น 
 

ส านักปลดั 

๒. โครงการประชุม สัมมนา  ฝึกอบรม 
พนักงาน พนักงานจ้างผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพิ่มพูนความรูค้วาม 
สามารถให้แกบุ่คลากร
ในการปฏิบัติงาน 

ฝึกอบรมบุคลากรคนละไมต่่ า
กว่า ๑ ครั้งในปีงบประมาณ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

บุคลากร ร้อยละ 
๘๐ มคีวามรู้ความ 
สามารถเพิ่มขึ้น 

บุคลากรไดร้ับ
ความรู้ในการปฏิบัติ 
งานมากขึ้น 

ทุกกอง 
 

๓. โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมพนักงานเทศบาล 
 
 

ส่งเสริมใหบุ้คลากร
สามารถปรับเปลี่ยน
กระบวนทศัน์ ค่านิยม
เพิ่มสมรรถนะการ
ท างานโดยมีคณุธรรม 
จริยธรรมในกาท างาน 

ท ากิจกรรมและเขา้อบรม  
จ านวน ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

บุคลากร ร้อยละ 
๘๐ มคีวามรู้ 
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

บุคลากรมีจริยธรรม 
จรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ 

ส านักปลดั 
 

๔. โครงการค่าตอบแทนพิเศษ
กรณีพิเศษในผลสัมฤทธ์ิของ
งาน (เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ) 

เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากร 

ค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงาน 
พนักงานจ้าง ของเทศบาล 
 
 

๘๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๘๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๘๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๘๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

บุคลากร ร้อยละ 
๘๐ มีขวัญก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรมีขวัญ 
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกกอง 
 

๕. โครงการจดัซื้อเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ พร้อมติดตั้งระบบ
บันทึกเวลาท างาน พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง 

เพื่อเพื่อเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการปฏิบตัิงาน
ราชการของพนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้าง 

จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
จ านวน  ๔  เครื่อง พร้อมติดตั้ง
ระบบบันทึกเวลาท างาน 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

  

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

  

  การปฏิบัติงาน
ราชการมีประสิทธิ 
ภาพเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างมี
สิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
 ๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
     ๕.๓  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการประชาสมัพันธ์และ
บริการจดัเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
 
 

เพื่อการจัดเก็บภาษีที่
มีประสิทธิภาพ 

ประชาสมัพันธ์การจัดเก็บภาษี
และออกให้บริการประชาชน 
จ านวน  ๑๓ หมู่บ้าน 

๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ประชาชน ร้อยละ
๘๐ ได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึน้ 
- การจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กองคลัง 

๒. โครงการจดัท าแผนที่ภาษี  
 

เพื่อพัฒนาระบบ
จัดเก็บรายได้ให้ทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

จัดท าโครงการแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

การจัดเก็บรายไดม้ี
ประสทิธิภาพเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๘๐ 

มีระบบการจัดเก็บ
รายได้ที่มปีระสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
 ๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
     ๕.๔  แนวทางการพัฒนา  ปลูกฝังจิตส านึกและส่งเสริมประชาธิปไตย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
เกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย  

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในหลักการ
ประชาธิปไตย/
หลักการกระจาย
อ านาจ 
 

(๑) จัดฝึกอบรม ประชุมเสวนา 
ผู้น าชุมชน นักเรียนประชาชน 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล จ านวน ๑ ครั้ง 
(๒) มีผู้เข้าร่วมอบรม  ๗๐ คน 

๒๐,๐๐๐ 
งบทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
งบทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
งบทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
งบทศบาล 

ประชาชน ร้อยละ 
๘๐ มคีวามรู้ความ
เข้าใจในหลัก การ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในหลัก 
การประชาธิปไตย/
หลักการกระจาย
อ านาจ 

ส านักปลดั 
 

๒. โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ
ปฏิรูปเทศต าบลอ่าวขนอม 

เพื่อปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ ให้
ประชาชนมีจิตส านึก  
รู้รักสามัคคี มีความ
สมานฉันฑ ์

จัดกิจกรรมส่งเสรมิศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ
ปฏิรูปเทศต าบลอ่าวขนอม  
 
 

๒๐,๐๐๐ 
งบทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
งบทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
งบทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
งบทศบาล 

ประชาชน ร้อยละ 
๘๐ มเีกิดความรัก 
สามัคคีหวงแหน
และภมูิใจในชน
ชาติ 

เกิดความรัก สามคัคี
หวงแหนและภมูิใจ
ในชนชาติ 
ประชาชนได้แสดง 
ออกถึงความจงรัก 
ภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 
 

๓. โครงการจดัการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อจัดให้มีการ
เลือกตั้งแทนต าแหน่ง
ที่หมดวาระ 

ด าเนินการจัดการเลือกตั้งให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

การเลือกตั้งมี
ความโปร่งใส  
ร้อยละ ๑๐๐ 

การจัดการเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ส านักปลดั 

๔. โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนญูและ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย
และระเบียบทีเ่กี่ยว 
ข้อง 

จัดฝึกอบรมให้ความรู ้สมาชิก
สภาเทศบาลฯ พนักงาน 
คณะกรรมการชุมชน 
 จ านวน ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

  

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

  

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

  

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

  

กลุ่มเป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐  
มีความเข้าใจ 
ระบอบประชา 
ธิปไตย 

สภาเทศบาลฯ 
พนักงาน คณะ 
กรรมการชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
 ๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
     ๕.๕  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการจดัเวทีประชาคม
ท้องถิ่น 
 

เพื่อระดมความคดิเห็น
ของภาคประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่นและ
การจัดการแบบมสี่วน
ร่วม 

- จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น 
- จัดท าประชาพิจารณ ์
- ประชุม อบรมสมัมนาเกี่ยวกับ
การวางแผนพัฒนา และ
กระบวนการติดตามผล 

๔๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๔๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๔๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๔๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ประชาชน ร้อยละ 
๖๐ มสี่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

การพัฒนาท้องถิ่น
ผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 

ทุกกอง 

๒. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ชุมชนเมืองในเขตเทศบาล 

เพื่อสนับสนุน ส่งเสรมิ
การด าเนินงานของ
ชุมชนต่างๆ 

จัดประชุม อบรมความรู้ให้แก่
คณะกรรมการชุมชน  
 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

คณะกรรมการ
ชุมชน ร้อยละ ๘๐  
น าความรูไ้ป
พัฒนาชุมชน  

การพัฒนาท้องถิ่นมี
ความคล่องตัวมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 

๓. โครงการเพิม่ศักยภาพให้แก่
คณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาล 
 

เพื่อเพ่ิมความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
และหน้าท่ีให้แก่
คณะกรรมการชุมชน 

อบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๒๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

คณะกรรมการ
ชุมชน ร้อยละ ๘๐  
น าความรูไ้ป
พัฒนาชุมชน  

คณะกรรมการ
ชุมชนเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองมากขึ้น 

ส านักปลดั 

๔. โครงการอบรมสมัมนาให้
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย 
 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ให้แก่ผู้แทนประชาคม
พนักงาน เกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย 

จัดอบรมให้ความรู้ ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทน
ประชาคมท้องถิ่นและพนักงาน  
 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ผู้เข้าอบรม 
ร้อยละ ๘๐  
สามารถน าความรู้
ไปใช้ 

ลดความเสีย่งในการ
ปฏิบัติงาน 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ๓.๕  แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. สนับสนุนโครงการจดังาน
ประเพณีแห่ผา้ขึ้นธาตุ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดี
งาม 

สนับสนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอขนอม
เพื่อด าเนินการจัด
กิจกรรม จ านวน ๑ ครั้ง 

๑๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 
 

๑๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๑๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 
 

๑๕,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

 ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการสบืทอด 
ร้อยละ 5 

ประชาชนเห็น
คุณค่าและ
อนุรักษ์ประเพณี 
อันดีงาม 

กอง
การศึกษา 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ    
ขนอม 

๒. สนับสนุนการจัดงานเฉลิม 
พระเกียรติ “๑๒ สิงหา
พระบรมราชินีนาถ” อ าเภอ
ขนอม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ 
 

เพือ่แสดงความ
จงรักภักด ี
และตอบแทนพระมหา
กรุณาธิคณุ 

สนับสนุนงบประมาณที่
ท าการปกครองอ าเภอ
ขนอมเพื่อด าเนิน
กิจกรรม จ านวน ๑ ครั้ง 
 

๔,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ประเพณีวัฒนธรรม
ได้รับการอนุรักษ ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนเห็น
คุณค่าและ
อนุรักษ์ประเพณี 
อันดีงาม 
 

กอง
การศึกษา 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ    
ขนอม 

๓. สนับสนุนการจัดงานวันปิย
มหาราช ๒๓ ตุลาคม อ าเภอ 
ขนอม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ 
 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและส านึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ปกครองอ าเภอขน
อม จ านวน ๑ ครั้ง 
 

๔,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ประเพณีวัฒนธรรม
ได้รับการอนุรักษ ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนได้
ส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ 

กอง
การศึกษา 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ    
ขนอม 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ๓.๕  แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔. สนับสนุนการจัดงานพระ
ราชพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา“๕ ธันวา
มหาราช” อ าเภอขนอม 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักด ี
และตอบแทนพระมหา
กรุณาธิคณุ 

สนับสนุนงบประมาณที่
ท าการปกครองอ าเภอ
ขนอมเพื่อด าเนิน
กิจกรรม จ านวน ๑ ครั้ง 
 

๔,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๔,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ประเพณีวัฒนธรรม
ได้รับการอนุรักษ ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนได้
ส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ 

กอง
การศึกษา 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ    
ขนอม 

๕. สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
และ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สนับสนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอขนอม
เพื่อด าเนินการจัด
กิจกรรม จ านวน ๑ ครั้ง 
 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

ประเพณีวัฒนธรรม
ได้รับการอนุรักษ ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนได้
ส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ 

กอง
การศึกษา 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ    
ขนอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๔.๑  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี สายนา
คลอง – เขาพระ หมู่ที่ ๑๐ -
๑๑ 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคม ที่สะดวก 
ปลอดภัย 

ท าการลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอน 
กรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร  ยาว 
๑,๕๕๐ เมตร  ตามแบบแปลน 
ทต.ก าหนด 
 

๔,๘๑๕,๑๐๐ 
งบเทศบาล 

 

   มีระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ครบครันท่ัวถึง
ร้อยละ 80 

การคมนาคมสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓  
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. แผนงานบริหาร 
งานท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบตัิ 
งานและคณุภาพของ
งาน 

จัดซื้อครภุัณฑ์ ดังต่อไปนี้  
- ช้ันวางแฟ้มเอกสาร 
- ตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน 
จ านวน ๒ ชุด 
- โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี  
ระดับ ๓–๖ จ านวน ๒ ชุด 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน ๔ 
เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์ 
Multifuntion ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี หรือ 
แบบ injet  ๔  เครื่อง 
- เครื่องส ารองไฟ  จ านวน 
๗ เครื่อง 
- เครื่องโทรสาร  จ านวน 
๑ เครื่อง 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 

  ส านักปลดั 
กองวิชาการและ

แผนงาน 
กองคลัง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒. แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่องดับ
เพลง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบตัิ 
งานและคณุภาพของ
งาน 

จัดซื้อสายยางส่งน้ า
ดับเพลิง 

๓๒,๐๐๐ 
 

   ส านักปลดั 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดซื้อวิทยุเครื่องรบัส่งวิทย ุ ๓๐,๐๐๐ 
 

   

๓. แผนงานการ 
ศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบตัิ 
งานและคณุภาพของ
งาน 

จัดซื้อครภุัณฑ์ ดังต่อไปนี ้
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน  
๑ เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์ 
Multifuntion ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี หรือ 
แบบ injet  ๔  เครื่อง 
- เครื่องส ารองไฟ  จ านวน 
๑  เครื่อง  

๓๓,๐๐๐ 
 

 
 

 

   กองการศึกษา 

๔. แผนงานสังคม 
สงเคราะห ์

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบตัิ 
งานและคณุภาพของ
งาน 

จัดซื้อครภุัณฑ์ ดังต่อไปนี ้
- เครื่องปรับอากาศ 
จ านวน ๑ เครื่อง 

๓๐,๐๐๐    ส านักปลดั 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕. แผนงาน 
สาธารณสุข 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบตัิ 
งานและคณุภาพของ
งาน 

จัดซื้อครภุัณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน  
๑  เครื่อง 
- เครื่องส ารองไฟ  
จ านวน ๑ เครื่อง 

๑๙,๒๐๐ 
 

   กอง
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน  จ านวน ๑  เครื่อง 

๕๙,๐๐๐    

รวม ๓๐๓,๒๐๐     
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ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด  6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ .ศ . 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง 
ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย        
ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่  10 ตุลาคม 2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2559 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาเทศบาล
ต าบลอ่าวขนอม ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามผลและประเมินผลการพัฒนา 

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 ส าหรับการติดตามและประเมินผลนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  หมวด 
6  ข้อ 28  ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง ดังนี้ 
 1.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
 1.2 ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 1.3 ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน   
 1.4 หัวหน้าสว่นการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน    
 1.5 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน   
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และอีกคนหนึ่งท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 กรรมการดังกล่าวข้างต้นให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. ก าหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
    3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามที่เทศบาลต าบลอ่าวขนอม ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาเทศบาลต าบลอ่าวขนอม ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 
     โดยเครื่องมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

- แบบที ่1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลอ่าวขนอม ประจ าปีงบประมาณ 
- แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

      - การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยการจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐ ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งการประเมินความพึง
พอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคณุภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
    4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น และ
ประชาชนมองว่า องค์กรไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที 

3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง 
เรื่องอาจท าไม่ได ้

4. โครงการต่าง ๆ ในแต่ละปีมีมาก ไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมด งบประมาณไม่เพียงพอ 

     4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
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2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี 

3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และด าเนินการให้ทันตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 
 




