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บทที่  1 
 

บทนํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2548 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาสามปตามเงื่อนไขของกฎหมาย 
รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 76  มาตรา 282  และมาตรา 284 และตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจัดทําแผนพัฒนาตําบล ระยะ
เวลาสามปขึ้นโดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจและประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

แผนพัฒนาสามป   หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทํา
ขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป   ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการ 
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําปทุกป 

องคประกอบ ประกอบดวย ลักษณะของแผนวัตถุประสงค ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนา 3  ป 
และประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป ไดนําเสนอ  ดังนี้.- 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
แผนพัฒนาสามป  เปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่วา ภาย

ใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนา
หนึ่ง  จะมีโครงการ/กิจกรรม  ไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุ
ประสงค เปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงคเปาหมาย จุดมุงหมายการ
พัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศนในที่สุด 

นอกจากนั้น   แผนพัฒนาสามปเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย  
ประจําป กลาวคือ องคการบริหารสวนตําบลขนอม  ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือใน  การจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไปจัด
ทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
2.1 เพื่อกําหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค เปาหมายการพัฒนา ขององคการบริหาร 

สวนตําบลตามความตองการของประชาชน 
2.2 เพื่อกําหนดแผนโครงการและกิจกรรมการพัฒนา และแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนา 
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2.3 เพื่อเปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณขององคการบริหาร 
สวนตําบลไดอยางทั่วถึงเปนธรรมและเปนไปตามลําดับความจําเปนเรงดวน 

2.4 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติการพัฒนากับหนวยงานอื่นในพื้นที่ 
2.5 เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย ประหยัด ลดความไมแนนอนและเปนการควบคุม 

3. ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
ข้ันตอนในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป  แบงออกเปน 7 ข้ันตอนคือ  
3.1 การเตรียมการจัดทําแผน 
3.2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
3.4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
3.5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
3.6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
3.7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

4. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคการบริหารสวนตําบล ไดพิจารณา

อยางรอบคอบ ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิง
สนับสนุนและอุปสรรคตอกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสงูสุด 

4.1 ทําใหองคการบริหารสวนตําบล มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
4.2 ทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีแผนงานโครงการกิจกรรมตามความตองการของ 

ประชาชน 
4.3 ทําใหองคการบริหารสวนตําบล มีการพัฒนาพื้นที่ไมซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น 
4.4 ทําใหไดทราบลวงหนาวาจะดําเนินการอะไรบางเพื่อใหประชาชนไดขอมูลใน การติดตาม

และตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส 
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บทที่ 2 
 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลขนอม 
 

สภาพทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลขนอม 
 

  องคการบริหารสวนตําบลขนอม          จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล  พ.ศ. 2537   เมื่อวันที่  2  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2538  มีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด  140.63  ตาราง
กิโลเมตร  แบงพื้นที่การปกครองเปน 13 หมูบาน  มีตราประจําองคการบริหารสวนตําบลเปนรูปตนไมและชายทะเล    
ซึ่งปจจุบันสํานักงานตั้งอยู  หมูที่  4  ถนนสายสี่แยก – ในเพลา ตําบลขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรธีรรมราช     
 

1.  ที่ตั้งและขนาด 
องคการบริหารสวนตําบลขนอมเปนหนึ่งในสามตําบลของอําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ตั้งอยูริมฝงทะเลตะวันออก (อาวไทย)  โดยตั้งอยูทางใตของที่วาการอําเภอขนอม  อยูหางจากที่วาการอําเภอขนอม
ประมาณ  3  กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมด 140.63  ตารางกิโลเมตร จํานวน 13 หมูบาน   
 

2.  อาณาเขตและพื้นที่ 
  องคการบริหารสวนตําบลขนอมเปนทองที่ที่อยูในเขตอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช    โดย
ใหมีเขตปกครองรวม  13  หมูบาน  คือ 
  หมูที่  2  บานพังมะพราว   พื้นที่  3,800 ไร  ( 6.08 ตร.กม.) 
  หมูที่  3  บานหัวเทอะ   พื้นที่  7,200 ไร  ( 11.52 ตร.กม.) 
  หมูที่  4  บานตลาดสี่แยก   พื้นที่  4,600 ไร  ( 7.36 ตร.กม.) 
  หมูที่  5  บานโพธิ์กรด   พื้นที่  3,600 ไร  ( 5.76 ตร.กม.) 
  หมูที่  6  บานหนาดาน   พื้นที่  4,200 ไร  ( 6.72 ตร.กม.) 
  หมูที่  7  บานเปร็ต   พื้นที่  5,790 ไร  ( 9,26 ตร.กม.) 
  หมูที่  8  บานในเพลา   พื้นที่  11,468 ไร  ( 18.35 ตร.กม.) 
  หมูที่  9  บานทาสําเภา   พื้นที่  2,800 ไร  ( 4.48 ตร.กม.) 
  หมูที่  10  บานนาคลอง   พื้นที่  2,600 ไร  ( 4.16 ตร.กม.) 
  หมูที่  11  บานวัดใน   พื้นที่  4,497 ไร  ( 7.19 ตร.กม.) 
            หมูที่  12  บานในทราย             พื้นที่  9,700 ไร  ( 15.52 ตร.กม.) 
  หมูที่  13  บานเขาดิน   พื้นที่  11,500 ไร  ( 18.40 ตร.กม.) 
  หมูที่  14  บานปาตาล   พื้นที่  5,562 ไร  ( 8.90 ตร.กม.) 
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ทิศเหนือ        จดเขตเทศบาลตําบลขนอม อําเภอขนอม 
ทิศใต           จดเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงใส อําเภอสิชล  
ทิศตะวันออก    จดอาวไทย  
ทิศตะวันตก     จดเขตองคการบริหารสวนตําบลควนทอง อําเภอขนอม 
 

3.  ภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศตําบลขนอมมีลักษณะพื้นที่เปนภูเขา, ที่ลาดเชิงเขา, ที่ราบชายฝงทะเล และ              

ปาชายเลนเปนสวนใหญ จําแนกดังนี้ 
-  พื้นที่ภูเขา อยูในเขตหมูที่ 7, 8, 9, 10 ,11, 13 มีสภาพเปนพื้นที่ภูเขาสูงและปาอันสมบูรณ

เปนสวนหนึ่งของเขตปาสงวนแหงชาติปาคลองธง และยังเปนแหลงอาศัยของสัตวปานานาชนิด เชน กวาง เสือ หมี 
ลิง คาง หมูปา กระจง และสัตวเล้ือยคลานที่ยังมีอยูชุกชุม  เปนพื้นที่อนุรักษสัตวปาของสถานีพัฒนาและสงเสริมการ
อนุรักษสัตวปานครศรีธรรมราชสวนหนึ่ง ประกอบดวยพื้นที่ เขาดาดฟา  เขาเพลา เขาพลายดํา เขาเปร็ตและเขาพระ  
เปนแหลงตนน้ําลําธารและมีน้ําตกที่สวยงาม  เชน   คลองทองยาง หมูที่ 8 ตําบลขนอม ตนน้ํากําเนิดที่เขาพลายดํา 
มีน้ําตกทองยางที่สวยงาม   และเปนธรรมชาติที่สมบูรณไหลลงสูทะเลที่อาวทองยาง   คลองในเพลา  หมูที่  8  ตําบล 
ตําบลขนอม  ตนน้ํากําเนิดที่เขาเพลา มีน้ําตกหินลาดที่สวยงามและเปนแหลงทองเที่ยวแหงหนึ่งของอําเภอขนอม    
พรอมทั้งเปนแหลงน้ําดิบของประปาหมูบานไหลลงสูทะเลที่หาดในเพลา คลองในเพลา  หมูที่  8  ตําบลขนอม ตนน้ํา
กําเนิดที่เขาเพลา มีน้ําตกผาเมืองที่สวยงามกําลังพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหมของอําเภอขนอมไหลลงสูทะเล
ที่หาดในเพลา,  คลองทา หมูที่ 9 ตําบลขนอม ตนน้ํากําเนิดที่เขาเปร็ตมีน้ําตกเสม็ดชุนเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
ไหลลงสูทุงนา หมูที่ 6, 5, 4, 3, 2  ตําบลขนอม, คลองทาบด  หมูที่  13 ตําบลขนอม ตนน้ํากําเนิดที่เขาดาดฟา  
เหมาะสําหรับการจัดทําประปาภูเขา ไหลผานพื้นที่เกษตรกรรมของตําบลขนอม  

- ที่ลาดเชิงเขา อยูในเขตหมูที่  7, 8, 9, 10, 11, 13 มีสภาพเปนที่ลาดเชิงเขาสูพื้นที่ราบเปน
พื้นที่เกษตรกรรมทําสวนมะพราวเปนสวนใหญ  

- ที่ราบชายฝงทะเล  อยูในพื้นที่   หมูที่ 2 , 4 , 5 , 6 , 7   เปนพื้นที่เกษตรกรรมทําสวน
มะพราวมีหาดทรายที่สวยงาม เหมาะสําหรับกิจกรรมการทองเที่ยวและการประมง  เปนพื้นที่สวนหนึ่งที่จะประกาศ
เปนพื้นที่อุทยานแหงชาติหาดขนอมและหมูเกาะทะเลใต 

- ที่ลุมปาชายเลน   อยูในเขตหมูที่ 3, 12, 14  เปนพื้นที่สําคัญในทางระบบนิเวศนวิทยา  
พื้นที่ปาสวนใหญยังสมบูรณอยู รอบนอกถูกบุกรุกทําลายไปบางเพื่อประกอบการทํานากุง   
 

4.  ลักษณะภูมิอากาศ  
จากสภาพอากาศที่ตั้งใกลเสนศูนยสูตร   มีภูเขาและคาบสมุทรทั้งสองดาน คือทะเลจีนใต และ

มหาสมุทรแปซิฟค  ทําใหไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดีย  และพายุหมุน เขตรอนจากทะเลจีนใต 
อุณหภูมิเฉลี่ยระหวาง 27 - 31 องศาเซลเซียส 
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ลักษณะฤดูกาล  
มี  2  ฤดู คือฤดูรอน ระหวางเดือน กุมภาพันธ - เมษายน  มีอากาศรอนตลอดฤดู                          

และฤดูฝน  แบงเปน 2 ชวง   
-  ตั้งแตเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม เปนชวงไดรับอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
-  ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน – มกราคม เปนชวงไดรับอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ 

 

5.  ลักษณะการปกครอง 
-  จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลเต็มทั้งหมูบาน 12 หมูบาน ไดแก  

หมูที่ 2,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
-  จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางสวน 1 หมูบาน ไดแก หมูที่ 3 
- จํานวนหมูบานในพื้นที่ทับซอนระหวางองคการบริหารสวนตําบลขนอมกับเทศบาลตําบล 

ขนอม  จํานวน 1 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1 
 

องคการบริหารสวนตําบลขนอมแบงการปกครองเปน  13   หมูบาน  ดังนี้ 
 

หมูที่ ชื่อหมูบาน ชื่อ – นามสกุล 
( กํานัน – ผูใหญบาน ) ตําแหนง 

2 บานพังมะพราว นายองอาจ  ผิวสําอางค ผูใหญบาน 
3 บานหัวเทอะ นายเสรี  เชาวลิต ผูใหญบาน 
4 บานตลาดสี่แยก นายศุภโยค  จริยะวัฒนา กํานันตําบลขนอม 
5 บานโพธิ์กรด นายบุญสิทธิ์  นวลกุล ผูใหญบาน 
6 บานหนาดาน นายพัฒนา  อยูจุล ผูใหญบาน 
7 บานเปร็ต นายสมเกียรติ  กงอุบล ผูใหญบาน 
8 บานในเพลา นายทวีศักดิ์  ไทยสม ผูใหญบาน 
9 บานทาสําเภา นายชลิต  ทองจันทร ผูใหญบาน 
10 บานนาคลอง นายดํารงค  สุนแดง ผูใหญบาน 
11 บานวัดใน นายวิวัฒน  ชุมชู ผูใหญบาน 
12 บานในทราย นายสุรชัย  เสวกวัง ผูใหญบาน 
13 บานเขาดิน นายสมเกียรติ  ทองจันทร ผูใหญบาน 
14 บานปาตาล นายสุบัญชา  มีเมือง ผูใหญบาน 
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6.  ขอมูลสภาพทางเศรษฐกิจ 
  การประกอบอาชีพของประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตรกรรม ปศุสัตว การทํา
ประมงชายฝง คาขาย รับจางทั่วไป และธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
 

6.1  การเกษตรกรรม   
ตําบลขนอมมีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมดประมาณ 61.75 ตร.กม.หรือ 38,593.75 ไร  

ซึ่งประชาชนใชพื้นที่ในการทําสวน  เชน  สวนมะพราว สวนยางพารา ปาลมน้ํามัน และทํานา ซึ่งมีผลิตผลและ 
รายไดไมแนนอน เนื่องจากขึ้นอยูกับราคาสินคาและสภาพดินฟาอากาศ     

    

6.2  การปศุสัตว 
 -  เกษตรกรเลี้ยงสัตวเปนรายไดเสริมในครัวเรือน สวนหนึ่งไวบริโภคเอง 
 -  สัตวเศรษฐกิจ เกษตรกรนิยมเลี้ยงวัวพันธุพื้นเมือง  เปด ไก และหมู 
 

6.3  การประมง 
      ในพื้นที่หมูที่ 2,4,5,6,7,8  ซึ่งมีพื้นที่ติดกับชายฝงทะเล มีอาชีพออกเรือหาปลาบริเวณ
ชายฝง เล้ียงกุงแบบธรรมชาติ ทําประมงชายฝง เล้ียงปลากะพง  เล้ียงกุงกุลาดํา และเลี้ยงปูดํา 
  

6.4  การอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
 ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลขนอม  มีสถานประกอบการ ดังนี้ 

 ธนาคาร  จํานวน  3  แหง  คือ 
-  ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) 
-  ธนาคารออมสิน 
-  ธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) 

โรงแรม  จํานวน  2  แหง คือ 
-  โรงแรมสุภา รอยัล บีช หาดในเพลา 
-  โรงแรมขนอมโกลดเดนบีช หาดหนาดาน 

 บานพักตากอากาศ / บังกะโล จํานวน 11 แหง คือ 
-  ระเบียงทราย รีสอรท หาดบานเปร็ต 
-  อลงกต รีสอรท หาดคอเขา 
-  วนิตา รีสอรท หาดหนาดาน 
-  ราชาคีรี รีสอรท แอนด สปา หาดในเพลา 
-  ตาลคู บีช  รีสอรท หาดหนาดาน 
-  ทิพยมนตรี  รีสอรท หาดบานเปร็ต 
-  อลงกต รีสอรท หาดคอเขา 
-  ขนอม รีสอรท หาดคอเขา 
-  ในเพลาเบย รีสอรท หาดในเพลา 
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-   ขนอมฮิลล  รีสอรท หาดในเพลา 
-  ไวท บีช บริการ หาดในเพลา 
-  ฟองคลื่น รีสอรท 
-  รอยัลออคิต  เฮาส 

ปมน้ํามัน จํานวน 5 แหง คือ 
-  หจก.ขนอมปโตรเลียม หมูที่  4 

                                                     -  ปมน้ํามันกระดังงา หมูที่ 5 
                                                     -  ปมน้ํามันนางวันดี ทองทับ หมูที่ 9 
                                                     -  ปมน้ํามันคูระปโตรเลียม หมูที่ 12 
                                                     -  หจก.ขนอมแสงดาว หมูที่  12 

โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 1 แหง 
-  หจก. อิสระเอมอร  หมูที่  3 

สถานบริการและจําหนายรถจักรยานยนต จํานวน 4 แหง 
-  บริษัท ศุภกิตตมอเตอร จํากัด หมูที่  3 
-  หจก.พีระมอเตอร (1997) สาขาขนอม หมูที่  3 
-  หจก.ขนอมซูซูกิ หมูที่  3 
-  บริษัท โตโยตานครศรีธรรมราช สาขาขนอม  หมูที่ 12 

หางทอง  จํานวน  3  แหง 
-  หางทองเจริญทอง หมูที่ 4 
-  หางทองโกมินทร หมูที่ 4 
-  หางทองโกมินทร 2 หมูที่ 4 
 

7.  ขอมูลดานการศึกษา 
 

  7.1  สถานศึกษา 
1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 4 แหง 

-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจงถนอม หมูที่ 2 
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานในเพลา หมูที่ 8  

             -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกระดังงา หมูที่ 9  
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาดิน หมูที่ 13  

2.   โรงเรียนระดับอนุบาล  จํานวน 2 แหง (เอกชน) 
 -  โรงเรียนอุดมปญญาจารย  หมูที่ 5 

-  โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา หมูที่  9  
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3.   โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จํานวน 5 แหง 
-  โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501)  หมูที่ 4   

 -  โรงเรียนบานเปร็ต (ขยายโอกาส) หมูที่  7   
 -  โรงเรียนบานในเพลา  หมูที่  8   
 -  โรงเรียนวัดกระดังงา หมูที่  9   

-  โรงเรียนบานวัดใน  หมูที่  11   
4.  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จํานวน  1  แหง 
  -  โรงเรียนขนอมพิทยา  หมูที่ 12   

   5.  การศึกษานอกโรงเรียน  จํานวน  3  กลุม 
 -  ระดับประถมศึกษา  1  กลุม 
 -  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  1  กลุม 

-  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  1  กลุม 
 

8.  สถาบันและองคกรทางศาสนา 
1.  วัด  จํานวน  3  แหง 
 -  วัดเขาขนอม   หมูที่  10     
 -  วัดกระดังงา   หมูที่  9     
 -  วัดในขนอม   หมูที่  11    
 -  วัดคูรา   หมูที่  14   

 2.  สํานักสงฆ  หมูที่  8  
 

9.  การสาธารณสุข 
  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลขนอม มีสถานบริการสาธารณสุข ดังนี้ 

-  สถานีอนามัยประจําตําบล  1 แหง 
-  ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน  5  แหง 
-  สถานพยาบาล/คลีนิค   2   แหง  
-  รานขายยาแผนปจจุบัน   2  แหง 

 

10.  ขอมูลอื่น ๆ 
10.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

-  ปาสงวนแหงชาติปาคลองธง   ประกอบไปดวยเขตอนุรักษสัตวปานครศรีธรรมราช  
 น้ําตกทองยาง น้ําตกหินลาด น้ําตกผาเมือง 

-  ปาสงวนแหงชาติปาชายเลนคลองขนอม 
-  ชายหาดอาวขนอม ประกอบดวย หาดคอเขา หาดหนาดาน หาดบานเปร็ต 

 หาดในเพลา หาดทองหยี หาดทองยาง 
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11.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
 

11.1   ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลขนอม 
11.1.1  จํานวนบุคลากร      จํานวน  43   คน 
-  ตําแหนงในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  32  คน 
-  ตําแหนงในสวนการคลัง  5  คน 
-  ตําแหนงในสวนโยธา   6  คน 
11.1.2   ระดับการศึกษา 
-  ประถมศึกษา   4  คน 
-  มัธยมศึกษา / ปวช.  9  คน 
-  อนุปริญญา / ปวส.  8  คน 
-  ปริญญาตรี  20  คน 
-  สูงกวาปริญญาตรี  2  คน 
 

11.1.3  รายไดขององคการบริหารสวนตําบล (ไมรวมเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค) 
                              ประจําปงบประมาณ 2551  จํานวน   31,556,541.84.-   บาท แยกเปน 

-    รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลเก็บเอง   2,758,466.46.-  บาท 
-    รายไดที่สวนราชการตาง ๆ  เก็บให    17,344,414.19.- บาท 
-    เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล   11,453,661.19.-   บาท, 
-    เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค 

(1) สนับสนุนการพัฒนาครอบครัว    10,000.-   บาท 
(2) สนับสนุนระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน    16,818.21.-   บาท 
(3) บันทึกความรวมมือกับการศึกษานอกโรงเรียน (MOU)    5,635.15.-   บาท 
(4) สนับสนุนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน    16,818.21.-   บาท 
(5) สนับสนุนโครงการเฝาระวัง 7 วันอันตราย    10,000.-   บาท 

                                        -    เงินอุทิศใหจากบริษัท ปตท.จํากัด มหาชน    11,798,000.-   บาท 
 
 

 11.2 จุดเดนของพื้นที่ 
พื้นที่ตําบลขนอม มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาทองถิ่น เชน  

มีพื้นที่ชายฝงทะเลที่สวยงาม มีชื่อเสียง การคมนาคมมีความสะดวก   เหมาะแกการพัฒนาทางดานการทองเที่ยวให
เติบโต และบางพื้นที่เหมาะแกการพัฒนาทางดานเกษตรกรรมซึ่งจะสงผลดีตอประชาชนในดานเศรษฐกิจ ทําใหมี
รายไดเพิ่มขึ้น 
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11.3 เสนทางคมนาคม 
1. เสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 4014 (ขนอม – สิชล) หมูที่ 11,12 สภาพพื้นที่เหมาะแก 

การทําธุรกิจดานปมน้ํามัน สถานบริการอะไหลยนต  คารแคร  อาคารพาณิชย   สถานที่จําหนายวัสดุกอสราง และ
โชวรูมตาง ๆ เปนตน 
   2. เสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 4012 (อัครวิถี) หมูที่ 3,4 สภาพพื้นที่เปนเขตธุรกิจของ
ตําบลเกี่ยวกับธนาคาร ธุรกิจประกันภัย สถานประกอบการตาง ๆ และศูนยราชการของอาํเภอ 
   3. เสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 4232 หมูที่ 2,4,5,6,7,8   สภาพพื้นที่มีแหลงทองเที่ยว
ที่มีชื่อเสียง เหมาะสําหรับการพัฒนาดานธุรกิจการทองเที่ยว เชน โรงแรม บานพักตากอากาศ  สปา เปนตน  

 

11.4  สถานที่ทองเที่ยว 
หาดหนาดาน 
จากสภาพภูมิประเทศในสวนของที่ราบชายฝงทะเล ซึ่งประชากรที่อาศัยอยูในแถบนี้ได

ประกอบอาชีพทําสวนมะพราวและประมงชายฝงเปนสวนใหญ เปนสถานที่เงียบสงบ มีเสนทางหลวงแผนดิน หมาย
เลข 4232 จากหาดคอเขา (หาดหนาดานทางตอนเหนือสุด) ถึงหาดบานเปร็ต (หาดหนาดานทางตอนใตสุด) ไปเชื่อม
กับหาดในเพลา ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ปจจุบันไดพัฒนาและเจริญขึ้นตามลําดับเพื่อรองรับกิจกรรมเกี่ยว
กับการทองเที่ยว หาดหนาดานมีสภาพเปนหาดทรายขาวขนานกับทิวทัศนสวนมะพราวตลอดแนว บรรยากาศรมร่ืน
เปนที่นิยมของนักทองเที่ยว  

หาดเปร็ต 
เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง อยูในพื้นที่หมูที่ 7  ถัดจากหาดหนาดานไปทางทิศใต 

กอนถึงหาดในเพลา มีถนนราดยางสายหาดคอเขา - หาดบานเปร็ต (4232) ตัดผาน หาดบานเปร็ตมีลักษณะเปน
หาดทรายขาวมีแนวกวางและยาวโคงเล็กนอยพองามตอเนื่องจากหาดหนาดาน  บริเวณชายหาดมีโขดหินกั้นแยกตัว
จากหาดในเพลา  บริเวณเหนือหาดมีสวนมะพราวรมร่ืน  

หาดในเพลา 
เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยูในพื้นที่หมูที่ 8 ถัดจากหาดหนาดานไปทางทิศใตมีถนน

ลาดยางสายสี่แยกขนอม –  หาดในเพลา ตัดผานและสุดทางที่นี่  หาดในเพลาปจจุบันนี้ มีบานพักตากอากาศและ
โรงแรมไวรองรับนักทองเที่ยว เปนสถานที่เหมาะแกการทองเที่ยวและพักผอนแบบครอบครัวหรือหมูคณะ มีสถานที่
จัดประชุมไวสําหรับกลุมธุรกิจเอกชนและภาคราชการหลายแหง  

อาวทองหย ี
อาวทองหยีต้ังอยูในพื้นที่หมูที่ 8 หางจากหาดในเพลา  3  กิโลเมตร อาวทองหยีเปน

สถานที่เงียบสงบมีหาดทรายขาวสลับโขดหิน ถัดจากชายหาดขึ้นไปประมาณ 100 เมตร ก็จะถึงแนวเขตปา
ไมถาวรและแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาคลองธง พรอมทั้งแนวเขตอนุรักษสัตวปาของสถานีอนุรักษสัตวปา
นครศรีธรรมราชอันอุดมไปดวยสัตวปานานาชนิด เชน  กวาง  เกง  เลียงผา หมูปา ไกปา และกระจง ปรากฏ
ตัวใหเห็นตามชายหาดอยูเปนประจํา สถานที่แหงนี้จึงเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษและนาศึกษาเกี่ยวกับ
ระบบนิเวศนวิทยา 
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อาวทองยาง 
อาวทองยางตั้งอยูในหมูที่ 8 มีทางเขาอาวทองยางจากถนนสายนครศรีฯ – สุราษฎรธานี 

เขาทางแยกบานทุงใสประมาณ 8 กิโลเมตร อาวทองยางมีความสวยงามมากอีกแหงหนึ่งของอําเภอขนอม ซึ่งอยูใกล
กับเขาพลายดํา บริเวณเนินเขามีสัตวชุกชุมเหมาะแกการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และตั้งคายพักแรม 

น้ําตกเสม็ดชุน 
น้ําตกเสม็ดชุนตั้งอยูในหมูที่  9  มีทางเขาน้ําตกแยกจากถนนสายสี่แยก – ในเพลาที่ตรง

บริเวณทางเขาการประปาสวนภูมิภาค เขาไปประมาณ  2  กิโลเมตร น้ําตกแหงนี้มีความสวยงามเหมาะแกการ 
พักผอนหยอนใจ 

น้ําตกหินลาด 
น้ําตกหินลาดตั้งอยูในหมูที่ 8 ทางเขาน้ําตกแยกจากถนนสายสี่แยกขนอม - หาดในเพลา 

ตรงสี่แยกบานในเพลาเขาไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร   บริเวณสองขางทางจะมีบานเรือนอยูประปรายในสวนมะพราว 
น้ําตกหินลาดมีความสวยงามพอสมควรมีแองน้ําหลายแอง นักทองเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปยังแองน้ําและหนาผาชั้น
เหนือสุดของน้ําตกเพื่อชมทิวทัศนของทะเลและหาดในเพลาที่อยูเบื้องลางอันงดงามได น้ําตกหินลาดแหงนี้ยังเปน
แหลงน้ําดิบของประปาหมูบาน หลอเล้ียงกิจการธุรกิจการทองเที่ยวทั้งหมดของหาดในเพลารวมทั้งราษฎรประมาณ  
100 ครอบครัวดวย น้ําตกแหงนี้จะไหลผานไปตามลําธารลงสูทะเลที่หาดในเพลา 

 

12.  อุสรรคและปญหาของชุมชน 
- พื้นที่ชุมชนตําบลขนอมเปนพื้นที่ครอบคลุมบริเวณที่เปนที่ราบ ชายฝงทะเล และภูเขา มีสภาพ 

ปญหาของชุมชนหลายประการ เชน พื้นที่บริเวณชายฝงทะเล และปาสงวนแหงชาติจะถูกบุกรุกเพื่อกอสรางเปนที่อยู
อาศัย และเปนที่พักเพื่อรองรับนักทองเที่ยว  

- บริเวณชายหาดตาง ๆ มีปญหาเรื่องขยะ  ปญหาการปลอยน้ําเสียจากบานเรือน และสถาน 
ประกอบการดานการทองเที่ยวมากขึ้น   

-  การกอสรางหรือขยายระบบสาธารณูปโภค เชน ถนน ไฟฟา ประปา ฯลฯ ยังดําเนินการไดไม 
ทั่วถึง หลายหมูบานประสบปญหาเรื่องน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และคาดวาในอนาคตปญหาจะทวีความรุนแรง
มากขึ้น 

-  ยังมีราษฎรที่ไรที่อยูอาศัย มีปญหาเรื่องการเขาถึงระบบสาธารณสุขพื้นฐาน  ขาดสุขอนามัย 
ที่ดี รวมถึงขาดความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว  

-  เด็กและเยาวชนจํานวนมาก ขาดโอกาสทางการศึกษา หรือไมมีโอกาสศึกษาตอในระดับ 
มัธยม และอุดมศึกษา เนื่องจากปญหาความยากจนของผูปกครอง 
  - มีโรคติดตอรายแรงแพรระบาดในกลุมเยาวชนและกลุมผูใชแรงงานเพิ่มขึ้น เชน โรคเอดส และ 
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดยขาดการรณรงคหรือใหความรูในเรื่องการปองกัน ดูแลตนเอง โดยในปจจุบันพบกลุม
เส่ียงอยูในวัยเรียนมากขึ้น ที่นาหวงที่สุดคือกลุมวัยรุนอายุ 15 – 19 ป มีแนวโนมการติดเชื้อขยายวงกวางขึ้น เนื่อง
จากมีส่ือลามกยั่วยุและเขาถึงไดงาย มีผลใหวัยรุนมีเพศสัมพันธเร็วขึ้น และมีอัตราการปองกันการติดเชื้อเมื่อมีเพศ
สัมพันธต่ํากวา 50 เปอรเซ็นต และพบวามีหญิงตั้งครรภอายุนอยกวา 20 ป มีจํานวนมากขึ้น 
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บทที่  3 
 
 

สรุปผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลขนอมในปที่ผานมา 
 

จากการติดตามผลการดําเนินงานของ อบต.ขนอม ประจําป 2551 สรุปผลไดดังนี้ 
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาประจําปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  โครงการที่ตั้งไวใน 

แผนการดําเนินงาน ประจําป  2551 จํานวน  84  โครงการ  จํานวนงบประมาณ  17,821,406  บาท  ผลการดําเนิน
งานตามศักยภาพของ อบต. จํานวน  74  โครงการ   ใชงบประมาณ  16,401,108  บาท คิดเปนรอยละ 88.09 
 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําป 2551 
 

จํานวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไมได 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยกเลิกการ 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด ยุทธศาสตร 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 16 21.62  -  -  -  - 16 19.05 
2. ดานสงเสริมอาชีพ  28 37.84 5  50  - - 33 39.29 
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน  7 1.69 1  10  -  - 8 9.52 
4. ดานการวางแผนสงเสริม 
การทองเที่ยว 

2 9.46  -  -  -  - 2 2.38 

5. ดานการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 -  - 3  30  -  - 3 3.57 

6. ดานศาสนาศิลปวัฒนธรรม 8 10.81 1  10  -  - 9 10.71 
7. ดานบริหารจัดการองคกร 13 17.57  -  -  -   - 13 15.48 
         

รวม 74 100.00 10 100.00   - 100.00 84 100.00 
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บทที่ 4 
 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
 

4.1   วิสัยทัศน 
ขนอมเมืองนาอยู   เคียงคูวัฒนธรรม   กาวล้ําเกษตรกรรม   หนุนนําการทองเที่ยว  

สังคมพัฒนา    ประชามีการศึกษา   มั่นคงเศรษฐกิจ   ชีวิตมีคุณภาพ 
 
4.2   พันธกิจขององคการบริหารสวนตําบลขนอม  

พันธกิจที่ 1 
  การพัฒนาเมืองนาอยูชุมชนนาอยู  โดยการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการให
ประชาชนสามารถใชบริการไดอยางเพียงพอ ครอบคลุม ทั่วถึง เพื่อรองรับการขยายเมืองในอนาคต 
 พันธกิจที่ 2 
  พัฒนาศกัยภาพของชุมชนใหมีความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได สนับสนุนแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน สนับสนุนสงเสริมผลผลิตทาง
การการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน 

พันธกิจที่ 3 
สงเสริมสวัสดิการสังคม  พัฒนาการศึกษา พัฒนาดานสาธารณสุขใหทั่วถึงประชาชนทุกกลุม 

 สงเสริมการจัดกิจกรรมดานการกีฬา การออกกําลังกาย  เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี  และรณรงคปองกันการแพร
ระบาดของยาเสพติด 

พันธกิจที่ 4 
สงเสรมิและพัฒนาแหลงทองเที่ยว วางแผนในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ 

ทองเที่ยวในอนาคต 
พันธกิจที่ 5 

อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

พันธกิจที่ 6 
อนุรักษ ฟนฟู  บํารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา และภูมิปญญาทองถิ่น 

 พันธกิจที่ 7 
สงเสริมความสงบเรียบรอย ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 และเสริมสรางความรูความเขาใจดานประชาธิปไตยแกประชาชน 
พันธกิจที่ 8 

พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  สรางระบบการบริหารจัดการที่ดีในองคกรบนพื้นฐาน 
การมีสวนรวมของประชาชน 
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พันธกิจที่ 9 
  ภารกิจตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และแกไข เพิ่มเติมถึง 
พ.ศ. 2546 และ พ.ร.บ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนขององคการบริหารสวนตําบลขนอม 
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

  1.  ปรับปรุงและพัฒนาเสนทางคมนาคม ใหไดมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย  
  2.  พัฒนาระบบประปาใหไดมาตรฐาน ประชาชนมีน้ําอุปโภค บริโภคที่สะอาด 
  3.  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรใหทั่วถึงและเพียงพอ 
  4.  พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ โดยการขยายเขตไฟฟาสาธารณะออกไปอยางทั่วถึง 
  5.  ประกาศใชผังเมืองเปนกรอบในการพัฒนาดานกายภาพ เศรษฐกิจสังคมของทองถิ่น 

ดานเศรษฐกิจ  
   1.  สงเสริมใหประชาชนมีอาชีพและมีรายไดเพิ่มขึ้น สนับสนุนการออมในทุกระดับที่ เหมาะสม 
  2.  สงเสริมการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พัฒนาคุณภาพและฝมือแรงงานใหแกประชาชน 
  3.  สงเสริมการพัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับบริบทชุมชน และความตองการของตลาด   วิสาหกิจ
ชุมชน  และสนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางมูลคาสินคา 

             4.  สงเสริมแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน  และสนับสนุนการประชาสัมพันธ  
  5.  สงเสริมการลงทุน การพาณิชย และการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยว เพื่อสรางรายไดให
แกประชาชน 
  6.  สงเสริมผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น และการจัดตั้งตลาดชุมชน 
  7.  ใหความสําคัญกับการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม  สงเสริมใหเกษตรกรลดการใช ปุยเคมี  
 ดานการศึกษา สาธารณสุข กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการสังคม 
   1.  สนับสนุนการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น สงเสริมใหมีการศึกษา
ตลอดชีพ และใหเขาถึงประชาชนตามหลักคุณธรรมนําความรู 
   2.  สงเสริมใหมีการพัฒนา และนําภูมิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดการ
ศึกษา 
                           3.  สงเสริมใหมีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนอยางกวางขวาง เพื่อใหเกิดความเสมอภาค และ
เปดโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนทุกกลุม 

 4.  ดําเนินการรณรงค ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด เพื่อไมใหจํานวนผูติดยาเสพติด 
เพิ่มขึ้น และลดจํานวนผูเกี่ยวของเดิมใหลดลง 
   5.  สนับสนุนใหประชาชนเลนกีฬา ออกกําลังกายอยางตอเนื่อง และใหมีลานกีฬาอยางเหมาะสม
เพื่อใหมีสุขภาพที่ดีถวนหนา 
                          6.  จัดใหมีสวัสดิการแกคนชรา คนพิการ เด็กดอยโอกาส ผูปวยโรคเอดส 
                          7.   ดําเนินการสงเคราะห สงเสริมผูดอยโอกาสในสังคมใหสามารถเปนพลังแกชุมชนได 
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     8.  ควบคุมปองกันโรคติดตออยางเปนระบบ 
   9.  สงเสริมการผลิตและการใชสมุนไพรไทย การแพทยแผนไทย (การแพทยทางเลือก) 

10.  ใหความรูแกประชาชนในการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว เพื่อปองกันการเจ็บปวย 
11.  ดําเนินการใหประชาชนมีนันทนาการอยางมีคุณภาพและเพียงพอ 

ดานความสงบเรียบรอยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
  1. ดําเนินการจัดฝกอบรม อปพร. ในการดูแลความสงบเรียบรอยของชุมชน ปองกัน และแกไข
ปญหาอาชญากรรม 
  2. เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน เพื่อปองกันปญหายาเสพติด อบายมุข และ อาชญากรรม 
  3. ใหความรูความเขาใจหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแกประชาชนอยาง  ตอเนื่อง 
เพื่อใหประชาชนสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวัน และใชในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระดับทองถิ่นและ
ระดับชาติ 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  1.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  2.  รณรงค และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอมใหแกประชาชน 
  3.  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ ฟนฟู ทรพัยากรธรรมชาติ 
  4.  สงเสริมการบริหารจัดการน้ํา เพื่อใหมีน้ําในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม  

5.  สงเสริมใหประชาชนลดการใชปุยเคมี หันมาใชปุยคอก ปุยหมัก ปุยชีวภาพ เพื่อการพัฒนา       
ดินใหมีความอุดมสมบูรณ 
  6.  รณรงคใหประชาชนลดการใชสารเคมี ยาปราบศัตรูพืชตาง ๆ โดยหันมาใชผลิตภัณฑจากธรรม
ชาติ เพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และไมสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน 
  7.  จัดการดานการกําจัดขยะแบบฝงกลบใหถูกสุขลักษณะ   
  8.  รณรงคใหประชาชนลดการเผาขยะ และสารเคมีตาง ๆ  เพื่อลดมลพิษในอากาศ 
  9.  สงเสริมเครือขายอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอมระดับหมูบาน ระดับตําบล  ใหมีบทบาทในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
  10. บริหารจัดการแหลงทองเที่ยว ควบคูกับการวางแผนปองกันภาวะเสื่อมโทรมของแหลง 
ทองเที่ยวอันเปนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอยางเปนระบบ 
  11.  รณรงค และสรางจิตสํานึกใหประชาชนลดการบุกรุกปา ทําลายแหลงตนน้ําและลดการ  
ลาสัตวในเขตปาสงวน 
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ดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี   
  1. สงเสริมใหประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม   ตลอดจนสรางความตระหนักและอนุรักษคุณคา
วัฒนธรรม ประเพณี 
  2.  สงเสริมใหเกิดสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาการ
เรียนรูของคนทุกกลุม สงเสริมทุนทางปญญา ใหคนทุกคนคิดเปน ทําเปน มีเหตุผล มีความคิดสรางสรรค ควบคูกับ
การสืบสานประเพณี  วัฒนธรรม ศาสนา สามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  3.  สงเสริมการสนับสนุนองคกร บุคลากรทางศาสนาทุกศาสนา เพื่อใหมีการเผยแพร หลักธรรม 
คําสอนที่ถูกตอง เหมาะสมแกประชาชน  

ดานการบริหาร การบริการ 
  1.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอยางตอเนื่อง 
  2.  สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน และอื่นๆ 
เพื่อบรรลุจุดมุงหมายการพัฒนา 
  3.  สงเสริมกระบวนการประชาคมทุกระดับใหมีความเขมแข็ง และใหประชาคมมีสวนในการตรวจ
สอบ และการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 
  4.  พฒันาและสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่ตอบสนองความตองการในระดับชุมชนภาย
ใตกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูลกลางและระบบการ  ติดตามผล 
  5.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง โดยการจัดอบรมพนักงาน
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   
  6.  สงเสริม ใหความรูแกสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น เพื่อเขาใจบทบาท หนาที่ 
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน 

7. ลดขั้นตอน และพัฒนาระบบการใหบริการแกประชาชน 
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4.3   ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลขนอมในชวง 3 ป 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตรที่ 1 1.  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา  และทอระบายน้ํา สวนโยธา 
     นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 2.  พัฒนาและซอมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สวนโยธา 
   
   
ยุทธศาสตรที่ 2 1.  สงเสริมการศึกษา สํานักงานปลัด 
     นโยบายดานการพัฒนาคนและสังคม 2.  สงเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ และยาเสพติดในชุมชน สํานักงานปลัด 
 3.  สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอย และบรรเทาสาธารณภัย  สํานักงานปลัด 
 4.  สงเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห สํานักงานปลัด 
 5.  อนุรักษ ฟนฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น สํานักงานปลัด 
 6.  สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ สํานักงานปลัด 
   
ยุทธศาสตรที่ 3  1.  สงเสริมและพัฒนาอาชีพ สํานักงานปลัด 
     นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 2.  สงเสริมการลงทุน การพาณิชย และการทองเที่ยว สํานักงานปลัด 
   
   
   



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรที่ 4 1.  สงเสริม สรางจิตสํานึกใหประชาชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานปลัด 
     นโยบายดานบริหารจัดการและอนุรักษ 2.  การบริหารจัดการขยะชุมชนเพื่อลดมลพิษ สํานักงานปลัด 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
   
   
ยุทธศาสตรที่ 5 1.  การบริหารจัดการองคกร ทุกสวน 
     นโยบายการพัฒนาการบริหารจัดการ 2.  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทุกสวน 
องคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล 3.  ปรับปรุงและพัฒนารายได สวนการคลัง 
 4.  ปลูกฝงจิตสํานึก สงเสริมประชาธิปไตย สํานักงานปลัด 
 5.  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น สํานักงานปลัด 
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4.4  กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง 
พื้นฐาน 

1) พัฒนาเสนทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหไดมาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอยางทั่วถึง 
2) พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพและครบถวนเพียงพอ 
3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึงทุกพื้นที่ 
4) ผลักดันใหมีการใชผังเมืองรวมจังหวัดเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
4) ผลักดันใหมีการใชกฏหมายควบคุมอาคารใหเปนรูปธรรม  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ 
คุณภาพชีวิต 
 
 
 

1) พัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกรภาคประชาสังคมใหมีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาในทุกดาน 
2) พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ สนับสนุน
การจัดทําหลักสูตรทองถิ่น และสงเสริมใหเยาวชน ประชาชนใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสรางสรรค
อยางฉลาดเพื่อเสริมสรางการเรียนรู 
3) รณรงคใหเกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนใหถกูสุขลักษณะ 
4) พัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข สงเสริมการบริหารจัดการแพทยแผนไทย (แพทยทางเลือก) 
ทั้งในระดับชุมชนและสถานพยาบาล 
5) รณรงค ปองกัน ควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจํานวนผูเสพยและผูเกี่ยวของใหนอยลง 
6) รณรงค ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอรายแรงและปองกันการเกิดโรคไมติดตอ เฝาระวังปองกันปญหา
การปวยและตายดวยโรคอุบัติใหม 
7) สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคมการรักษาความสงบเรียบรอยและการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
 8) พัฒนาการกีฬา เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรม 

ออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางทั่วถึง 
9) สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนา ฟนฟู ตอยอดแหลง
เรียนรูทางวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการเรียนรูของเยาวชนและประชาชนและเผยแพรสูสังคมโลก 
10) สงเคราะห และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได 
11) สรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อความเขมแข็งของชุมชน  สนับสนุนการจัดทําและใชแผนชุมชนและสงเสริม 
กิจกรรมชุมชน 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 1) สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอย พัฒนาองคความรูตามแนวประราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง 
2) พัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับบริบทชุมชน ความตองการของตลาด วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการใชภูมิปญญา
ทองถิ่น และสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการเพิ่มมูลคาการผลิต ดานการเกษตรอุตสาหกรรม  และบริการ ฯลฯ 
3) สงเสริมการผลิตและจําหนายสินคาเกษตรทั้งที่เปนอาหาร ที่มิใชอาหาร และพลังงานทดแทน  
4) สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
5) จัดใหมีระบบโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ําเพื่อการเกษตรอยางทั่วถึงและเพียงพอ 
6) ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยว ทั้งแหลงทองเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด ประชาสัมพันธการทอง
เที่ยว เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีของจังหวัด 
7) สงเสริมการลงทุน การพาณิชย และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว 
8) สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรูใหม สนับสนุนการการวิจัยและ
พัฒนารวมระหวางนักวิชาการและชุมชน โดยใหความสําคัญกับความสอดคลองกับความตองการภาคเศรษฐกิจ 
ชุมชน  
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
  

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 

 

1) ฟนฟูพื่นที่ปาและระบบนิเวศนใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
2) สงเสริมการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ตนน้ําและลุมน้ําอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหมีระบบชวยในการตัดสินใจ
บริการจัดการน้ํา ระบบพยากรณ และเตือนภัยน้ําแลงและน้ําทวม                    
3) สงเสริมใหมีมาตรการควบคุมการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ใหอยูในขีดความสามารถการ
รองรับของระบบนิเวศน 
4) สงเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝงคานิยมการบริโภคอยางเพียงพอและยั่งยืน การสรางเครือขาย 
ชุมชน เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน 
5) สงเสริมใหชุมชน หมูบานมีสวนรวมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะสงผลกระทบ 
ตอคุณภาพชีวิตและประชาชน  เสริมสรางประสิทธิภาพกลไกของการจัดการขยะชุมชน   ขยะอันตราย  ขยะอิเลค
ทรอนิกส ขยะติดเชื้อ สงเสริมใหมีมาตรการสรางแรงจูงใจใหเกิดการลดและการคัดแยกขยะในแหลงกําเนิด 
สนับสนุนการสรางธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนใหมีระบบเก็บขน และกําจัดขยะแบบรวมศูนย 
6) สงเสริมประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ ทั้งดานวิชาการ บุคลากรและสรางจิตสํานึกของชุมชนในการมี
สวนรวมติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
7) สงเสริม สนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใชพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
8) สนับสนุน สงเสริมการรังวัดและจัดทําแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
9) ผลักดันใหมีระบบคุมครองสิทธิชุมชนและการแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม อนุรักษฟนฟูความหลากหลายของ
พันธุกรรมทองถิ่น เพื่อรักษา  ปกปองระบบนิเวศนที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ 
องคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล 

1) รณรงคสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เสริมสรางวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสํานึกธรรมมาภิบาลใหแก
เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน 
2) พัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส สนับสนุนการใชทรัพยากร
ในการบริหารอยางคุมคา ปรับปรุงระบบขอมูลและรูปแบบการใหบริการประชาชน ลดขั้นตอนการทํางานเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน 
3)พัฒนาและสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่ตอบสนองความตองการในระดับชุมชน ภายใตกระบวนการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวน สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูลกลางและระบบติดตามประเมินผล 
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง       เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 
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4.5 ยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามวิสัยทัศน คือ “นครศรีธรรมราชเมืองศูนยกลางแหง
การเรียนรู เมืองเกษตรและทองเที่ยวนาอยู สูสังคมพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีประเด็นยุทธศาสตรประกอบดวย 
 

  1.   การขจัดปญหาความยากจน 
  2.   การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 
  3.   การพัฒนาเศรษฐกิจดานการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ otop และการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษและวัฒนธรรม 
  4.   การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและ
พลังงาน 

5.   การพัฒนาองคกร และการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

 

4.6 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลขนอม โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ดําเนินการโดยยึดหลักความ
ตองการของประชาชนเปนหลัก ใชวิธีการบริหารสมัยใหม ยึดหลักความประหยัด สะดวก รวดเร็ว เนนการมี 
สวนรวมของประชาชน ความมีประสิทธิภาพในการใชจายและความมีคุณธรรม ความโปรงใส ตรวจสอบได 
ทุกระดับการทํางานและดําเนินนโยบายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
   -  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน 
   -  จัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค ใหเพียงพอตอความตองการ 
   -  อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.  ดานเศรษฐกิจ 
   -  สงเสริมการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ 
   -  สงเสริมการทองที่ยวเชิงเกษตร 
   -  สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
   -  พัฒนาภาคเกษตรกรรม เชน โรงผลิตปุยอินทรีย ตลาดการเกษตร  พัฒนากลุมอาชีพ 

เพิ่มพูนรายไดและแกไขปญหาความยากจนองคกรภาคเกษตรกรรม 
3.  ดานสังคม 

-  การกีฬา 
-  ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา 
-  ความสามัคคีในหมูบานและตําบลเพื่อความเขมแข็งของชุมชน  
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4.  ดานสาธารณะสุข 
   -  สงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจดานสาธารณสุข 

-  ใหความชวยเหลือผูปวย และครอบครัวผูปวยที่ยากจน 
-  มีขอมูลสุขภาพของประชาชนในเขต อบต. อยางมีระบบ และบริการสุขภาพฟรีให 

ครอบคลุมพื้นที่ทั่วเขต อบต. ทั้งในดานการศึกษา การสงเสริมสุขภาพ การปองกันและการฟนฟู การบริการสุขภาพ
ในเชิงรุกโดยเนนการสงเสริมสุขภาพมากกวาการซอมสุขภาพ 
   -  คุมครองผูบริโภค การเฝาระวังสารพิษในอาหารเพื่อใหระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ในเขต อบต.  
   -  ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขต อบต.ควบคูกับการ 
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยตํารวจรวมกับ อบต. และสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ใหประชาชนและเยาวชน 
หันมาเลนกีฬา 
 

5.  ดานการศึกษา 
-  สรางการศึกษาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ 

   -  สนับสนุนสงเสริมการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส คนยากจน 
   -  สงเสริมใหมีสถานที่เรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ ของเมืองที่มีประวัติความเปนมายาวยาน 
 มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่นาสนใจ  

-  สนับสนุนอาหารกลางวันแกนักเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
-  สนับสนุนกีฬาของเด็กนักเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบล     
 

 6.   ดานสวัสดิการประชาชน 
 -  ดูแลเด็ก คนชรา ผูพิการและผูติดเชื้อเอดส เพื่อแบงเบาภาระของผูปกครอง 

และผูดูแล   
   -  สนับสนุนกลุมเพื่อสรางอาชีพใหกับประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
 

7.   สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
   -  ใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารจาก อบต. ใหมากที่สุด เชน การจัดทําเอกสารการ
ประชาสัมพันธ ทําโฮมเพจ และประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ 
   -  ใหประชาชนในเขต อบต. มีสวนรวมกับกิจกรรมของ อบต. เชน การจัดซื้อ จัดจาง 
และการตรวจสอบการทํางานไดทุกระดับ ทุกขั้นตอน 
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8.   การทองเที่ยว 

   -  สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษหรือเชิงประวัติศาสตร ฟนฟูประเพณี วัฒนธรรม 
ที่เปนสัญลักษบงบอกที่งดงาม รุงเรืองในอดีต 
   -  ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว เพื่อใหมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืน 
   -  ประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ เชน วารสาร หนังสือ โทรทัศน อินเตอรเน็ตและ 
ปายแหลงทองเที่ยว 
   -  จัดการแขงขันระดบัตําบล ระดับนานาชาติ 
   -  จัดใหมีศูนยการประชุม และวิทยุชุมชน 
 

  9.   ดานการเมือง 
   -  สุจริต ยุติธรรม 
   -  โปรงใส





 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 

 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

บทที่ 5 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 ถึง 2555) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม 
 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม  3  ป 
ยุทธศาสตร จํานวน 

โครงการ งบประมาณ จํานวน 
โครงการ งบประมาณ จํานวน 

โครงการ งบประมาณ จํานวน 
โครงการ งบประมาณ 

1. พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน         
1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน 
สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา 
        1) กอสรางถนนลาดยาง 

 
 

6 

 
 

22,370,000 

 
 

5 

 
 

20,500,000 

 
 

2 

 
 

3,125,000 

 
 

13 

 
 

45,995,000 
        2) กอสรางถนน คสล. 7 9,703,500 9 9,975,000 8 9,359,000 24 29,037,500 
        3) บุกเบิกถนน   2 250,000 7 1,330,000 6 1,218,000 15 2,798,000 
        4) ปรับปรุงถนน ขยายผิวจราจร 1 5,000,000 3 400,000 3 700,000 7 6,100,000 
        5) กอสรางทอระบายน้ํา  1 1,000,000 2 450,000 1 500,000 4 1,950,000 
        6) กอสรางสะพาน อุโมงค 
        7) กอสรางเขื่อน กําแพงกั้นคลื่น 
        8) กอสรางทาจอดเรือ 

 1 
- 
 - 

2,000,000 
 - 
-  

1 
2 
1 

500,000 
4,500,000 
1,000,000 

1 
 - 
 - 

500,000 
 - 
- 

3 
2 
1 

3,000,000 
4,500,000 
1,000,000 

 
 
 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 ถึง 2555) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม 
 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม  3  ป 
ยุทธศาสตร จํานวน 

โครงการ งบประมาณ จํานวน 
โครงการ งบประมาณ จํานวน 

โครงการ งบประมาณ จํานวน 
โครงการ งบประมาณ 

    1.2  การพัฒนาและซอมแซมระบบ 
สาธารณูปโภค สาธารณุปการ  
        1) ขยายเขตและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ          

 
 

3 

 
 

550,000 

 
 

5 

 
 

1,000,000 

 
 

1 

 
 

       80,000 

 
 
9 

 
 

1,630,000 
        2) ขยายเขตและกอสรางระบบประปา 6 4,278,000 3 3,800,000  -  - 9 8,078,000 
        3) กอสรางฝายกักเก็บน้ํา  -  - 3 1,300,000 3 3,200,000 6 4,500,000 
        4) ขุดลอกลําคลอง , ลําหวย ,คูน้ํา 3 300,000 1 200,000 2   250,000 6 750,000 
        5) กอสราง ปรับปรุงบอบาดาล 1 20,000 1 100,000 - - 2 120,000 
        6) กอสรางเครื่องทําน้ําดื่ม  -  - 1 300,000  -  - 1 300,000 
          
 
 

 
 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 ถึง 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม 

 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม  3  ป 
ยุทธศาสตร จํานวน 

โครงการ งบประมาณ จํานวน 
โครงการ งบประมาณ จํานวน 

โครงการ งบประมาณ จํานวน 
โครงการ งบประมาณ 

2. การพัฒนาคนและสังคม         
      2.1 สงเสริมการศึกษา 11 713,000 6 308,000 5 288,000 22 1,309,000 
    2.2 สงเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการ 
แพรระบาดของโรคติดตอ และยาเสพติด 

11 580,000 11 580,000 11 580,000 33 1,740,000 

    2.3 สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน 
การรักษาความสงบเรียบรอย และบรรเทา 
สาธารณภัย 

6 420,000 6 420,000 6 420,000 18 1,260,000 

    2.4 สงเสริมสวัสดิการสังคม และกิจกรรม
สังคมสงเคราะห 

7 6,311,312 7 6,311,312 7 6,311,312 21 18,933,936 

    2.5 สงเสริม ฟนฟู ศาสนา ศิลปะ  
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

14 521,000 14 521,000 14 521,000 42 1,563,000 

    2.6 สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 12 810,000 12 810,000 12 810,000 36 2,430,000 
 

 
 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 ถึง 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม 

 
ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม  3  ป 

ยุทธศาสตร จํานวน 
โครงการ งบประมาณ จํานวน 

โครงการ งบประมาณ จํานวน 
โครงการ งบประมาณ จํานวน 

โครงการ งบประมาณ 

3.ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

        

    3.1 สงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
 

20 1,625,000 18 1,125,000 18 1,125,000 56 3,875,000 

    3.2 สงเสริมการลงทุน การพาณิชย และ
การทองเที่ยวครบวงจร 
 

7 525,000 7 2,520,000 6 520,000 20 3,565,000 

 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 ถึง 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม 

 
ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม  3  ป 

ยุทธศาสตร จํานวน 
โครงการ งบประมาณ จํานวน 

โครงการ งบประมาณ จํานวน 
โครงการ งบประมาณ จํานวน 

โครงการ งบประมาณ 

4. การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

        

    4.1 สงเสริมและสรางจิตสํานึกให 
ประชาชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
 
 

9 285,000 8 275,000 8 275,000 25 835,000 

    4.2 การบริหารขยะชุมชนเพื่อลดมลพิษ 
 

 

3 424,000 3 424,000 3 424,000 9 1,272,000 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 ถึง 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม 

 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม  3  ป 
ยุทธศาสตร จํานวน 

โครงการ งบประมาณ จํานวน 
โครงการ งบประมาณ จํานวน 

โครงการ งบประมาณ จํานวน 
โครงการ งบประมาณ 

5. การพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
ภายใตระบบธรรมาภิบาล 

        

      5.1 การบริหารจัดการองคกร 9 2,800,000 7 2,770,000 7 2,770,000 23 8,340,000 
    5.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 3 900,000 3 900,000 3 900,000 9 2,700,000 
    5.3 ปรับปรุงและพัฒนารายได 3 1,113,000 2 113,000 2 113,000 7 1,339,000 
    5.4 ปลูกฝงจิตสํานึกและสงเสริม
ประชาธิปไตย 

1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 

    5.5 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาทองถิ่น 

3 270,000 2 70,000 2 70,000 7 410,000 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

1. กอสรางถนน คสล. 
ซอยศรีอินทร  หมูที่ 2 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางถนน คสล. ขนาด
ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร
ยาว 300 เมตร หนา 0.15  
เมตร  ตามแบบแปลน
มาตรฐาน (ท1-01) 
 

666,000 
งบ อบต. 

 

  การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

สวนโยธา 

2. บุกเบิกถนนสายเลียบชายทุง 
บานพังมะพราว  หมูที่ 2 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

บุกเบิกถนนกวาง 6.00
เมตร ยาว 1,200 เมตร  
ใชหินผุทําผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ปริมาตรหินผุ 
1,440 ลูกบาศกเมตร 

 280,000 
งบ อบต. 

 การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

สวนโยธา 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 

3. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีตซอยโชคนิมิต  
พรอมกอสรางทอเหลี่ยม คสล. 
บริเวณคูน้ํามิยาซาวา  หมูที่ 3 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

ปรับปรุงถนนเดิมใหไดความ
กวางไมนอยกวา 7.00 เมตร 
ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 900 เมตรหรือมีพื้น
ที่ไมนอยกวา 4,500 ตร.ม.  
 

3,120,000 
งบ อบต. 
และ 

งบ อบจ. 
 

  การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

สวนโยธา 

4. บุกเบิกถนนสายนางยง – นายบุย 
หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

บุกเบิกถนนใหไดทางกวาง 
6.00 เมตร ยาว 700 เมตรใช
หินผุทําผิวจราจรกวาง 4.00  
เมตร ยาว 700 เมตร ตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด 
 

 150,000 
งบ อบต. 

 

 การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

สวนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

5. บุกเบิกถนนสายซอยสกุลทอง 
หมูที่ 3 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 
 

บุกเบิกถนนใหไดทางกวาง 
6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร
ใชหินผุทําผิวจราจรกวาง 
5.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
 

  400,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

สวนโยธา 

6. กอสรางถนน คสล. สาย 
บานนางคะนึง – นางสุคนธ 
หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางถนน คสล. ขนาด 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 200 
เมตร รวมพื้นที่ไมนอยกวา
1,000 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนมาตรฐาน (ท1-01)  
 

 550,000 
งบ อบต. 

 

 การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

สวนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

7. บุกเบิกถนนสายบาน 
นางแปน - นางติ้ว   
หมูที่ 3 
 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

บุกเบิกถนนใหไดทางกวาง 
600  เมตร ยาว 700 เมตร
ใชหินผุทําผิวจราจรกวาง 
5.00 เมตร ยาว 700 เมตร 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
 

 150,000 
งบ อบต. 

 

 การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

8. ปรับปรุงถนนซอยบาน 
นายชํานาญ - สะพานทาหิน 
หมูที่ 3 
 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

ปรับปรุงถนนตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 
 

 100,000 
งบ อบต. 

 การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

9. บุกเบิกถนนสายซอย 
บานนายเล็ก – คลองขุนนนท 
หมูที่ 3 
 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 
 

บุกเบิกถนนใหไดทางกวาง 
6.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร ใชหินผุทําผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 
 

  
 
 

305,000 
งบ อบต. 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

10. กอสรางถนน คสล. ซอยพันลี้ 
หมูที่ 3 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางถนน คสล. ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 
 

  505,000 
งบ อบต. 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 
 
 

สวนโยธา 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 
 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

11. กอสรางทอระบายน้ํา คสล. 
ภายในหมูบาน 
หมูที่ 3 

เพื่อใหระบายน้ําไดดี 
แกไขปญหาน้ําทวมขัง 

กอสรางทอระบายน้ํา 
ภายในหมูบาน  
(1) บานนางปก - นายเสริม 
 

 100,000 
งบ อบต. 

 ระบายน้ําไดสะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

12. กอสรางทอระบายน้ําบริเวณ 
ตลาดสี่แยก – อบต.ขนอม 
หมูที่ 4 
 

เพื่อใหระบายน้ําไดดี 
แกไขปญหาน้ําทวมขัง 

วางทอ คสล.คุณภาพชั้น 3 
∅ 0.80 × 1.00 เมตร 
 สองขางถนนยาวดานละ 
150 เมตร พรอมบอพัก คสล. 
 

1,000,000 
งบ อบต. 

  ระบายน้ําไดสะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

 
 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

13. กอสรางถนน คสล. สาย 
ซอยนองนุช  
หมูที่ 4 

เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางถนน คสล. ขนาด 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 200 
เมตร รวมพื้นที่ไมนอยกวา
1,000 ตารางเมตร ตามแบบ 
แบบแปลนมาตรฐาน(ท1-01) 
  

 550,000 
งบ อบต. 

 การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

14. กอสรางถนน คสล. สาย 
ซอยดีออน 
หมูที่ 4 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางถนน คสล. ขนาด 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 100 
เมตร รวมพื้นที่ไมนอยกวา
500 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนมาตรฐาน (ท1-01)  
 

 275,000 
งบ อบต. 

 การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

15. บุกเบิกถนนสายซอยตารุง 
หมูที่ 4 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

บุกเบิกถนนใหไดทางกวาง 
6.00 เมตร ยาว 200  เมตร 
ใชหินผุทําผิวจราจรกวาง 
5.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
 

 100,000 
งบ อบต. 

 การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

16. บุกเบิกถนนสายซอยตูวิเชียร 
หมูที่ 4 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

บุกเบิกถนนใหไดทางกวาง 
6.00 เมตร ยาว 100 เมตร 
ใชหินผุทําผิวจราจรกวาง 
5.00 เมตร ยาว 100 เมตร 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
 

 50,000 
งบ อบต. 

 การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

17. กอสรางถนน คสล. สาย 
ซอยทวีสุข 
หมูที่ 4 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางถนน คสล. ขนาด 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 300 
เมตร รวมพื้นที่ไมนอยกวา
1,500 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนมาตรฐาน  
(ท1-01)  
 

  
 

825,000 
งบ อบต. 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

18. กอสรางทอระบายน้ํา คสล. 
ภายในหมูบาน 
หมูที่ 4 
 

เพื่อใหระบายน้ําไดดี 
ลดปญหาน้ําทวมขัง 
 

กอสรางทอระบายน้ํา คสล. 
ภายในหมูบาน ดังนี้ 
(1) สายพังมะพราว 
(2) สายตลาดสี่แยก –  
คลองคุระ 

  
 

500,000 
งบ อบต. 

การระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 - 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 

 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 

(บาท) 
ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

19. 
 

ขยายผิวจราจรถนนสาย 
สี่แยก – หนาดาน 
หมูที่ 4 
 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

ขยายผิวจราจรบริเวณสี่แยก 
- หนาดาน กวางขางละ 3.00 
เมตร ความยาวรวมสองขาง
ทาง 3,000 เมตร พรอม 
กอสรางทางเทาชวงสี่แยก – 
สะพานน้ําขาว กวาง 1.50 
เมตร ความยาวรวมสองขาง
ทาง 1,270 เมตร 
 

5,000,000 
งบ อบจ. 

 
 
 
 

  การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

20. 
 

บุกเบิกถนนสายบาน 
นางบุญภา - นายจําลอง 
หมูที่ 5 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

บุกเบิกถนนใหไดความ
กวาง 6.00 เมตร ยาว 500 
เมตร ตามแบบที่ อบต. 
กําหนด 
 

200,000 
งบ อบต. 

  การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

21. 
 

กอสรางถนน คสล. สาย 
บานนายสถาพร – ลงทะเล 
หมูที่ 5 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

บุกเบิกถนนใหไดความ
กวาง 6.00 เมตร ยาว 180 
เมตร พรอมกอสรางถนน 
คสล.ขนาดผิวจราจรกวาง 
5.00 เมตร ยาว 180 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 900
ตารางเมตร  

540,000 
งบ อบต. 

  การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

22. 
 

บุกเบิกถนนสายบาน 
นางบุญภา - บานนายเซี้ยง 
หมูที่ 5 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

บุกเบิกถนนใหไดความ
กวาง 6.00 เมตร ยาว 500 
เมตร ตามแบบที่ อบต. 
กําหนด 
 

 200,000 
งบ อบต. 

 การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

23. 
 

กอสรางถนน คสล. สาย 
บานนาใน – บานนายบุญมี 
หมูที่ 6 
 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางถนน คสล. ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร รวมพื้นที่ 
ไมนอยกวา 1,250 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนมาตรฐาน 
(ท1-01)  
 

687,500 
งบ อบต. 

  การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

24. 
 

กอสรางถนน คสล. สาย 
นายนิยม - สระน้ํา 
หมูที่ 6 
 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางถนน คสล. ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร รวมพื้นที่ไม
นอยกวา1,200 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนมาตรฐาน 
 

660,000 
งบ อบต. 

  การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

25. 
 

กอสรางถนน คสล. สาย 
ซอยทรงไทย 
หมูที่ 6 
 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางถนน คสล. ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร รวมพื้นที่ไม
นอยกวา1,000 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนมาตรฐาน 
 

 550,000 
งบ อบต. 

 การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

26. 
 

กอสรางสะพานคลองทา 
หมูที่ 6 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางสะพาน คสล. 
คลองทา กวาง 7.00 เมตร 
ยาว 20.00 เมตร ตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด 
 

  500,000 
งบ อบต. 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

27. 
 

กอสรางถนน คสล. สาย 
ควนกลอย หมูที่ 7 – หมูที่ 9 
 
 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางถนน คสล. ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร รวมพื้นที่
ไมนอยกวา 5,000  ตาราง
เมตร ตามแบบแปลน 
มาตรฐาน (ท1-01) 
 

2,750,000 
งบ อบต. 

  การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2553 – 2555 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

28. 
 

กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีต 
สายเลียบเขาเปร็ต 
หมูที่ 7 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีตขนาด
ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร
ยาว 3,200 เมตร ตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด 
 

 8,000,000 
งบ อบต. 
และ 

งบ อบจ. 
 

 การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

29. 
 

กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีต 
สายบานนายจเด็ด 
หมูที่ 7 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีตขนาด
ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร
ยาว 650 เมตร ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 
 

  1,625,000 
งบ อบต. 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

30. 
 

กอสรางถนน คสล.สาย 
บานนายจํารูญ 
หมูที่ 7 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางถนน คสล. ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 550 เมตร หนา 0.15 
เมตร รวมพื้นที่ไมนอยกวา 
2,750 ตารางเมตร  
 

  1,512,000 
งบ อบต. 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

31. 
 

กอสรางถนน คสล.สาย 
บานนางบุญชู 
หมูที่ 7 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางถนน คสล. ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 420 เมตร  หนา 0.15  
เมตร รวมพื้นที่ไมนอยกวา 
2,100 ตารางเมตร  
 

  1,155,000 
งบ อบต. 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

32. 
 

กอสรางถนน คสล.สาย 
น้ําตกหินลาด 
หมูที่ 8 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางถนน คสล. ขนาด 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 400 
เมตร  หนา 0.15  เมตร 
รวมพื้นที่ไมนอยกวา 1,000 
ตารางเมตร  
 

1,100,000 
งบ อบต. 

  การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

33. 
 

บุกเบิกถนนสายบาน 
นายเกรียงไกร 
หมูที่ 8 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 
 

บุกเบิกถนนใหไดทางกวาง 
5.00 เมตร ยาว 130 เมตร 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
 
 

50,000 
งบ อบต. 

  การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  
(บาท) 

2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

34. 
 

ปรับปรุงถนนสายบางเหรียง 
หมูที่ 8 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 
 

ปรับปรุงถนนตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 
 
 

 100,000 
งบ อบต. 

 การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

35. 
 

กอสรางถนน คสล.สาย 
สํานักสงฆบานในเพลา 
หมูที่ 8 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางถนน คสล. ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร รวมพื้นที่ไมนอยกวา
5,000  ตารางเมตร   
 

 2,750,000 
งบ อบต. 

 การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

 
 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  
(บาท) 

2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

36. 
 

กอสรางเขื่อนกั้นน้ํา 
คลองในเพลา 
หมูที่ 8 
 
 

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน 
ฤดูแลง 

กอสรางเขื่อนกั้นน้ําตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 

 1,500,000 
งบ อบต. 

 ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ 

สวนโยธา 

37. 
 

กอสรางกําแพงกั้นคลื่น 
บริเวณหาดในเพลา 
หมูที่ 8 

เพื่อปองกันน้ําทะเลกัด
เซาะชายฝง และปองกันไม
ใหบานเรือน อาคารไดรับ
ความเสียหาย 

กอสรางกําแพงกั้นคลื่น
แบบหินกอ ยาว 1,500 
เมตร ตามแบบที่ อบต. 
กําหนด 
 

 3,000,000 
งบ อบจ. 

 ชะลอการกัดเซาะ
ชายฝงของน้ําทะเล 
รักษาพื้นที่บริเวณ
ชายหาด 

สวนโยธา 

 
 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  
(บาท) 

2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

38. 
 

ปรับปรุงถนนสาย 
ในเพลา –  สระผักชี 
หมูที่ 8 

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

ปรับปรุงถนนตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 
 
 

  500,000 
งบ อบต. 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 
 
 

สวนโยธา 

39. 
 
 

 
 

 
 

กอสรางถนน คสล.สาย 
น้ําตกหินลาด (สายใหม) 
หมูที่ 8 
 
 

 

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 
 
 

 

กอสรางถนน คสล. ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
5,000 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนมาตรฐาน (ท1-01) 
 

 

  
 
 
 
 

2,750,000 
งบ อบจ 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 
 
 
 

สวนโยธา 
 
 
 
 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  
(บาท) 

2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

40. 
 

กอสรางทาจอดเรือประมง 
ชายฝงขนาดเล็ก 
หมูที่ 8 
 

เพื่อใชเปนที่จอดเรือของ
ชาวประมงในตําบลขนอม 
 

กอสรางทาจอดเรือประมง
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

 1,000,000 
งบ อบต. 

 ชาวประมงไดรับ
ความสะดวกในการ
จอดเรือประมง 

สวนโยธา 

41. 
 

กอสรางถนน คสล. สาย 
น้ําตกเสม็ดชุน 
หมูที่ 9 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางถนน คสล. ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 6,000 ตารางเมตร  
 

3,300,000 
งบ อบต. 

  การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 

 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

42. 
 

กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีต 
สายวัดคุฏ หมูที่ 9 – หมูที่ 6 
 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีตขนาด
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร
ยาว 1,000  เมตร ตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด 
 

 2,500,000 
งบ อบต. 

 การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

43. 
 

กอสรางถนน คสล.สาย 
บานนายจเลข 
หมูที่ 9 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 

กอสรางถนน คสล. ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 2,500 ตารางเมตร  
 

 1,375,000 
งบ อบต. 

 การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 

 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

44. 
 

กอสรางถนน คสล.สาย 
ชองเมา หมูที่ 9 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางถนน คสล. ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 2,500 ตารางเมตร  
 

  1,375,000 
งบ อบต. 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

 

45. 
 

กอสรางถนน คสล.สาย
กระดังงา - หนาดาน 
หมูที่ 9  
 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 

กอสรางถนน คสล. ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร  หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 1,000 ตารางเมตร  
 

  550,000 
งบ อบต. 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 

 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

46. 
 

กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีต 
สายนาคลอง – เขาพระ 
หมูที่ 10 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีตขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 10,000 ตารางเมตร  
 

5,000,000 
งบ อบต. 

  
 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

47. 
 

กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีต 
สายซอยละอองฝน 
หมูที่ 10 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีตขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 10,000 ตารางเมตร 
 

 5,000,000 
งบ อบต. 

 การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 

 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

48. 
 

กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีต 
สายวัดใน - นายเยื้อน 
หมูที่ 11 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยางแอส 
ฟลทติกคอนกรีต ขนาดผิว 
จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,000 
ตารางเมตร  
 

2,500,000 
งบ อบต. 

  
 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

49. 
 

 

กอสรางทอระบายน้ําภายใน
หมูบาน หมูที่ 11 

เพื่อใหระบายน้ําสะดวก 
แกไขปญหาน้ําทวม 
 

กอสรางทอระบายน้ํา ดังนี้ 
(1) ตนบก - บานนายสวาท 
(2) บานนายทวีป – บานนาย
เอียด 
(3) บานนางสมบูรณ  

 350,000 
งบ อบต. 

 ลดปญหาน้ําทวมขัง 
ระบายน้ําไดดี 

สวนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 

 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

50. 
 

 

ปรับปรุงถนนสายบาน 
นายสวาท – นายวิลาศ 
หมูที่ 11 
 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 
 

 200,000 
งบ อบต. 

 
 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

51. 
 

บุกเบิกถนนสายบาน 
หมอเล็ก - วัดเขา 
หมูที่ 11 
 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 

บุกเบิกถนนตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 
 
 

  100,000 
งบ อบต. 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

 
 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 

 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

52. 
 

กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีตสาย 
นายจุล - นายรังสรรค 
หมูที่ 12 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีตขนาด
ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร
ยาว 1,500 เมตร ตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด 
 

3,750,000 
งบ อบต. 

  
 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

53. 
 

กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีตสาย 
เขาขุนพนม – หลังอําเภอ 
หมูที่ 12 – หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีตขนาด
ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร
ยาว 1,000 เมตร ตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด 
 

 2,500,000 
งบ อบจ. 

 การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  
(บาท) 

2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

54. 
 

กอสรางสะพาน คสล. 
หมูที่ 12 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางสะพาน คสล. เพื่อ
ใหมีเสนทางเชื่อมตอไปยัง
หมูที่ 3 ตามแบบที่ อบต. 
กําหนด 
 

 500,000 
งบ อบต. 

 การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

55. 
 

กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีตสาย 
นายจุล - นางหนูเกตุ 
หมูที่ 12 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีตขนาด
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร
ยาว 600 เมตร ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 
 

  1,500,000 
งบ อบต. 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  
(บาท) 

2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

56. 
 

กอสรางถนน คสล.สาย 
บานนายหนูกลั่น 
หมูที่ 12 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางถนน คสล. ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 1,250 ตารางเมตร  
 

  
 

687,500 
งบ อบต. 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

57. 
 

บุกเบิกถนนสาย 
บานนายโกวิท 
หมูที่ 12 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 
 

บุกเบิกถนนใหไดทางกวาง 
5.00 เมตร ยาว 700 เมตร 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
 
 

  213,500 
งบ อบต. 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  
(บาท) 

2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

58. 
 

กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีต 
สายเขาดิน - เหนือทา 
หมูที่ 13 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีตขนาด
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร
ยาว 2,000 เมตร พรอมราง
ระบายน้ํา คสล. ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 
 

5,500,000 
งบ อบต. 

  การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

59. 
 

กอสรางถนน คสล. สาย 
รพช - บานนายพัว 
หมูที่ 13 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางถนน คสล. ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร  หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 1,500 ตารางเมตร 

 825,000 
งบ อบต. 

 การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  
(บาท) 

2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

60. 
 

กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีต 
สายนายฤทธิ์ - เขาดิน 
หมูที่ 13 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีตขนาด
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 5,000 ตารางเมตร
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
 

 2,500,000 
งบ อบจ. 

 การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

    
 

     

 
 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  
(บาท) 

2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

61. 
 

บุกเบิกถนนสายบานนางเขิม 
หมูที่ 13 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 

บุกเบิกถนนตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 
 
 
 

  100,000 
งบ อบต. 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

62. 
 

บุกเบิกถนนสายบานนายเทอม 
หมูที่ 13 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 

บุกเบิกถนนตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 
 
 
 

  100,000 
งบ อบต. 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  
(บาท) 

2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

63. 
 

ปรับปรุงถนนสายซอยศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานเขาดิน - 
บานนายคงอินทร 
หมูที่ 14 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

  100,000 
งบ อบต. 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

64. 
 

กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีต 
สายปาคา  -  เขาดิน 
หมูที่ 14 

เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีตขนาด
ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
5,000 ตารางเมตร 
 

2,500,000 
งบ อบต. 

  การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 
 

 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

65. 
 

กอสรางอุโมงคสาย 
ดอนสัก – ขนอม 
หมูที่ 14 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 

กอสรางอุโมงคตามแบบที่ 
อบต. กําหนด 
 

2,000,000 
งบ อบจ. 

  การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

66. 
 

กอสรางถนน คสล.สาย 
วังเคียน – เขื่อนคลองทาใน 
หมูที่ 14 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได 
อยางสะดวก รวดเร็ว 
 
 

 

กอสรางถนน คสล. ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร  เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 2,000 
ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนมาตรฐาน (ท1-01) 
 

 1,100,000 
งบ อบต. 

 การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 
 
 

 

สวนโยธา 
 
 
 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 

 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

67. 
 

กอสรางถนน คสล.สาย 
ซอยสุขใจ หมูที่ 14 
 

เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

กอสรางถนน คสล. ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 4,000 ตารางเมตร  
 

 2,000,000 
งบ อบต. 

 การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

68. 
 
 
 

69. 
 

บุกเบิกถนนตามแนวเขต 
ไฟฟาแรงสูง - บอขยะ 
หมูที่ 14 
 

ปรับปรุงถนนสายซอย 
สงสุวรรณ- โรงปูน 

เพื่อใชเปนเสนทางในการ
บรรทุกขยะ หลีกเลี่ยงการ 
วิ่งผานบานเรือนประชาชน  
 

เพื่อใหประชาชนสัญจรได
อยางสะดวก รวดดเร็ว 

บุกเบิกถนนตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 
 
 

ปรับปรุงถนนตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

 200,000 
งบ อบต. 

 
 
 
 

100,000 
งบ อบต. 

ลดกลิ่นเหม็นและ
ผลกระทบตอสุข
ภาพของประชาชน 
 

การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 
 
 
 

สวนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

หมูที่ 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 –  2555) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

1. 
 

ขยายระบบประปาภูมิภาค 
สายพังมะพราว 
หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช
เพื่อการอุปโภค บริโภค 

ขยายเขตระบบประปา 
ภูมิภาคโดยทําการเดินทอ 
PE 80 PN 6.3 ∅ 110 มม.   
พรอมขุดฝงลึกเฉลี่ย 0.80 
เมตร ตามแบบที่การ
ประปาสวนภูมิภาคกําหนด 
  

1,058,000 
งบ อบต 

  ประชาชนมีน้ําใช
สําหรับอุปโภค 
บริโภคตลอดป 

สวนโยธา 

2. 
 

ติดตั้งไฟฟาและแสงสวาง 
สาธารณะภายในหมูบาน 
หมูที่ 2 
 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสินของประชาชน 
 

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะภาย
ในหมูบาน ตามแบบที่การ
ไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด 
(1) ซอยสิริสุข 
(2) ซอยศรีอินทร 
 

 200,000 
งบ อบต. 

 ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

สวนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 –  2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2554  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

3. 
 

ติดตั้งไฟฟาและแสงสวาง 
สาธารณะตามแนวถนน 
อัครวิถี หมูที่ 3 
 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสินของประชาชน 
 

ติดตั้งไฟฟาและแสงสวาง
ขนาด 250 วัตต ตามแบบ 
ที่การไฟฟาสวนภูมิภาค
กําหนด 
 

150,000 
งบ อบต. 

  ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

สวนโยธา 

4. 
 

ติดตั้งไฟฟาและแสงสวาง 
สาธารณะภายในหมูบาน 
หมูที่ 6 
 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสินของประชาชน 
 

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะภาย
ในหมูบาน ตามแบบที่การ
ไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด 
(1)  ซอยบานนาใน 
(2)  ซอยกระดังงา - สี่แยก 
 

100,000 
งบ อบต. 

  ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

สวนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  
(บาท) 

2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

5 
 

ซอมแซมฝายน้ําลน 
หมูที่ 9 - วัดคุฎิ 
 

เพื่อแกไขปญหาภัยแลง ซอมแซมฝายตามแบบที่  
อบต.กําหนด 
 
 

 100,000 
งบ อบต. 

 ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ 

สวนโยธา 

6. 
 

ขุดลอกสระน้ํา รสช. 
หมูที่ 6 
 

เพื่อใหระบายน้ําไดดี 
 

ขุดลอกสระน้ําตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 
 
 

  50,000 
งบ อบต. 

ระบายน้ําไดสะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

 
 
 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

7. 
 

ขยายระบบประปาภูมิภาค 
หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช
เพื่อการอุปโภค บริโภค 

ขยายเขตระบบประปา 
ภูมิภาคโดยทําการเดินทอ 
PE 80 PN 6.3 ∅ 110 มม.   
พรอมขุดฝงลึกเฉลี่ย 0.80 
เมตร ตามแบบที่การ
ประปาสวนภูมิภาคกําหนด 
  

 
 

2,000,000 
งบ อบต. 

 ประชาชนมีน้ําใช
สําหรับอุปโภค 
บริโภคตลอดป 

สวนโยธา 

8. 
 

กอสรางฝายน้ําลนแบบ มข. 
หมูที่ 6 
 

เพื่อแกไขปญหาการ 
ขาดแคลนน้ําสําหรับใชใน 
ในการอุปโภค บริโภค 
 

กอสรางฝายน้ําลน ความ
ยาวสันฝาย 20 เมตร ความ
สูงและความกวางตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด 
 

  2,000,000 
งบ อบต. 

ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ 

สวนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  
(บาท) 

2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

9. 
 

ซอมแซมระบบประปา 
หมูบาน หมูที่ 7 
 

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช
เพื่อการอุปโภค บริโภค 

ซอมแซมประปาที่ชํารุด 
ตามแบบที่การประปาสวน
ภูมิภาคกําหนด 
 
 

200,000 
งบ อบต. 

  ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค 
บริโภคตลอดป 

สวนโยธา 

10. 
 

กอสรางฝายน้ําลน 
หมูที่ 7 
 

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช
เพื่อการอุปโภค บริโภค 

กอสรางฝายน้ําลนความ
ยาวสันฝาย 20 เมตร ความ
สูงและความกวางตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด 
 

 1,000,000 
งบ อบต. 

 ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ 

สวนโยธา 

 
 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

11. 
 

ขยายเขตระบบประปา 
ภูมิภาคภายในหมูบาน 
หมูที่ 7 
 

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช
เพื่อการอุปโภค บริโภค 

ตามแบบที่การประปาสวน
ภูมิภาคกําหนด 
 

 800,000 
งบ อบต. 

 ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ 

สวนโยธา 

12. 
 

ติดตั้งไฟฟาและแสงสวาง
สาธารณะสายหลังโรงเรียน 
บานเปร็ต  หมูที่ 7 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสินของประชาชน 
 

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
ภายในหมูบาน ตามแบบ 
ที่การไฟฟาสวนภูมิภาค
กําหนด  
 

  80,000 
งบ อบต. 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

สวนโยธา 

 
 
 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553 
(บาท) 

2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

13. 
 

กอสรางฝายน้ําลน 
คลองน้ําตกผาเมือง 
หมูที่ 8 
 
 

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช
เพื่อการอุปโภค บริโภค 
แกไขปญหาภัยแลง 

กอสรางฝายน้ําลนความ
ยาวสันฝาย 20 เมตร ความ
สูงและความกวางตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด 

  
 

1,000,000 
งบ อบต. 

ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ 

สวนโยธา 

14. 
 

ขุดลอกคลองทา – วัดคุฏิ 
หมูที่ 9 – หมูที่ 6 

เพื่อใหระบายน้ําไดดี ขุดลอกคลองตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 
 
 

100,000 
งบ อบต. 

  ระบายน้ําไดสะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

 
 
 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.2 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  
(บาท) 

2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

15. 
 

ขุดลอกคลองสะพานขาว  
หมูที่ 9 – หมูที่ 4 
 

เพื่อใหระบายน้ําไดดี ขุดลอกคลองตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 
 

 200,000 
งบ อบต. 

 ระบายน้ําไดสะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

16. 
 

ติดตั้งไฟฟาและแสงสวาง 
สาธารณะภายในหมูบาน 
หมูที่ 9 
 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสินของประชาชน 
 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
ภายในหมูบาน ดังนี้ 
(1)  สายสามแยก -  
นาคลอง 
(2) สายซอยน้ําตกเสม็ดชุน 
(3) สายวัดคุฏ 
(4) สายซอยชองเมา 
(5) ซอยบานนายจเลข 

300,000 
งบ อบต. 

  ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

สวนโยธา 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.2 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  
(บาท) 

2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

17. 
 

ขุดลอกคลองทา 
หมูที่ 10 
 
 

เพื่อใหระบายน้ําไดดี ขุดลอกคลองตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

100,000 
งบ อบต. 

 
 

 ระบายน้ําไดสะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

18. 
 

ติดตั้งไฟฟาและแสงสวาง 
สาธารณะภายในหมูบาน 
หมูที่ 10 
 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสินของประชาชน 
 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
ภายในหมูบาน ตามแบบที่
การไฟฟาสวนภูมิภาค
กําหนด ดังนี้ 
(1)  สายนาคลอง - วัดเขา 
(2)  สายนาคลอง - เขาพระ 
 

 200,000 
งบ อบต. 

 ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

สวนโยธา 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  
(บาท) 

2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

19. 
 

โครงการน้ําดื่มชุมชน 
หมูที่ 10 
 

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําดื่ม
ที่สะอาด  ลดความเสี่ยง
จากการดื่มน้ําฝน 

ทําน้ําดื่มที่สะอาดเพื่อใช
ภายในหมูบาน จํานวน 65 
ครัวเรือน 
 
 

 300,000 
งบ อบต. 

 ประชาชนมีน้ําดื่มที่
สะอาด ปลอดภัย 

สวนโยธา 

20. 
 

กอสรางฝายน้ําลน 
หวยโหนดหมู 
หมูที่ 10 
 

เพื่อลดปญหาภัยแลง กอสรางฝายน้ําลนตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 
 
 

 200,000 
งบ อบต. 

 ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ 

สวนโยธา 

 
 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  
(บาท) 

2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

21. 
 

ขยายเขตระบบประปาภูมิภาค 
หมูที่ 9 – หมูที่ 10 
 

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช
เพื่อการอุปโภค บริโภค 

ขยายเขตระบบประปา 
ภูมิภาคตั้งแตสามแยก 
ทาสําเภาตลอดสาย 
ตามแบบที่การประปาสวน
ภูมิภาคกําหนด  
 

 1,000,000 
งบ อบต. 

 ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การอุปโภค บริโภค 
อยางเพียงพอ 

สวนโยธา 

22. 
 

ขุดลอกลําหวยภายในหมูบาน 
หมูที่ 10 
 

เพื่อใหระบายน้ําไดดี ขุดลอกลําหวยตามแบบที่ 
อบต.กําหนด ดังนี้ 
(1) ลําหวยตากลัน 
(2) ลําหวยเขาพระ 
 

  200,000 
งบ อบต. 

การระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

23. 
 
 

กอสรางระบบประปาหอถังสูง  
หมูที่ 11 
 

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช
เพื่อการอุปโภค บริโภค 

กอสรางระบบประปาหอ 
ถังสูง ขนาด 100 ครัวเรือน  
ตามแบบมาตรฐาน 
 

940,000 
งบ อบต. 

  ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ 

สวนโยธา 

24. 
 

ติดตั้งไฟฟาและแสงสวาง
สาธารณะภายในหมูบาน 
หมูที่ 11 
 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

ตามแบบที่การไฟฟาสวน
ภูมิภาคกําหนด ดังนี้ 
(1) สายสามแยกวัดใน - 
บานนายเยื้อน 
(2) สายบานหมอเล็ก 
(3) สายหมูที่ 10 – หมูที่ 13 
(4) สายบานนายสวาท - 
นายวิลาศ 

 300,000 
งบ อบต. 

 ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

สวนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคม 
2.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอย และบรรเทาสาธารณภัย 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

25. 
 

กอสรางฝายน้ําลนคลองวัดใน 
หมูที่ 11 
 

ลดปญหาภัยแลง กอสรางฝายน้ําลนตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด 
 

  200,000 
งบ อบต. 

ประชาชนมีน้ําใช 
อยางเพียงพอ 

สวนโยธา 

26. 
 

ซอแซมบอโยกไฟฟา 
หมูที่ 12 
 

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 

ซอมแซมบอโยกไฟฟาที่ชํารุด
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
 

20,000 
งบ อบต. 

  ประชาชนมีน้ําใช 
อยางเพียงพอ 

สวนโยธา 

27. 
 

เจาะบอบาดาลภายในหมูบาน 
หมูที่ 12 

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 

เจาะบอบาดาลขนาด 0.6 
นิ้ว สูบน้ําไดไมนอยกวา 10 
ลูกบาศกเมตร หรือ 10 
แกลลอน/นาที จํานวน 1 บอ 
 
 

 100,000 
งบ อบต. 

 ประชาชนมีน้ําใช 
อยางเพียงพอ 

สวนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

28. 
 

กอสรางระบบประปาภูเขา 
หมูที่ 13 

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช
เพื่อการอุปโภค บริโภค 
อยางเพียงพอ   
 

กอสรางระบบประปาภูเขา 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

1,000,000 
งบ อบต. 

  ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ 

สวนโยธา 

29. 
 

ติดตั้งไฟฟาและแสงสวาง
สาธารณะภายในหมูบาน 
หมูที่ 13 
 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

ตามแบบที่การไฟฟาสวน
ภูมิภาคกําหนด ดังนี้ 
(1) สายเหนือทา 
(2) สายบานนายฤทธิ์ 
(3) สายซอย ศพด.เขาดิน 
(4) ซอยสวนปาลม 
(5) สายซอยบานนางเทียบ 

 200,000 
งบ อบต. 

 ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

สวนโยธา 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553  

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่   
รับผิดชอบ 

30. 
 

กอสรางระบบประปา 
หอถังสูง  หมูที่ 13 
 

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช
เพื่อการอุปโภค บริโภค 

กอสรางประปาหอถังสูง 
ขนาด 100 ครัวเรือน และ
ติดตั้งหอถังเก็บน้ําแบบถัง
เหล็กรูปทรงถวยแชมเปญ 
ใชน้ําจากบอบาดาล ตาม
แบบมาตรฐานประปา
ชนบท รพช. แบบเลขที่ พน 
2-39/2544 
 

1,000,000 
งบ อบต. 

  ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การอุปโภค บริโภค 
อยางเพียงพอ 

สวนโยธา 

31. 
 

ขุดลอกคลองทาใน – คลอง 
ขุนพนม หมูที่ 14 
 

เพื่อใหระบายน้ําไดดี 
แกไขปญหาน้ําทวมขัง 

ขุดลอกคลองตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 
 

100,000 
งบ อบต. 

    



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553– 2555 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่    
รับผิดชอบ 

32. 
 

ติดตั้งไฟฟาและแสงสวาง
สาธารณะภายในหมูบาน 
หมูที่ 14 
 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

ตามแบบที่การไฟฟาสวน
ภูมิภาคกําหนด ดังนี้ 
(1) สายสามแยกครูวิง -  
เจดียหลวง 
(2) สายบานนายจําลอง -  
ปากทางเขาดิน 
 

 100,000 
งบ อบต. 

 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 

สวนโยธา 

33. 
 

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 
เปนระบบถังความดัน 
หมูที่ 14 

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช
เพื่อการอุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ 
 

ตามแบบที่ อบต.กําหนด 80,000 
งบ อบต. 

  ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ ทั่วถึง 

สวนโยธา 
 
 
 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การพัฒนาคนและสังคม 
2.1 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการศึกษา 

 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 

(บาท) 
ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1. โครงการจัดประชุมผูปกครอง
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสงเสริมการมีสวน
รวมในการพัฒนาการ
เรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดการประชุมผูปกครอง
และคณะกรรมการศูนย
อยางนอยปการศึกษา 
ละ 4 ครั้ง 
 

8,000 
งบ อบต. 

8,000 
งบ อบต. 

8,000 
งบ อบต. 

มีการพัฒนาดาน
การเรียนการสอน
มากขึ้น  

สํานักงาน
ปลัด 

2. โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรู 
ภาษาอังกฤษทางไกลผาน
ดาวเทียม 

เพื่อสงเสริมการเรียนรู
ทางภาษาอังกฤษ  

ศูนยการเรียนรูภาษา
อังกฤษจํานวน 1 แหง 

95,000 
งบ อบต. 

  นักเรียน ประชาชน 
ทั่วไปไดเรียนรูภาษา
อังกฤษมากขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

3. โครงการแขงขันทักษะชิงทุน 
การศึกษา 

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
ทักษะดานคณิตศาตร 

จัดการแขงขันโครงการ 
คนเกงคณิตศาสตร 
ปละ 1 ครั้ง 
 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

เด็กมีทักษะทาง 
วิชาการมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การพัฒนาคนและสังคม 
2.1 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการศึกษา 

 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 

(บาท) 
ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

4. โครงการอบรมความรูทาง
ภาษาอังกฤษ 

เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษา 
อังกฤษใหประชาชนทั่วไป 
ที่สนใจ 

จัดอบรมภาษาอังกฤษ 
ปละ 1 ครั้ง 
 

 20,000 
งบ อบต. 

 ประชาชนมีทักษะ
ความรูทางภาษา
อังกฤษ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

5. โครงการจัดหาวัสดุ สื่อการ
เรียนการสอนใหศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
 

เพื่อสงเสริมการเรียนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในเขต อบต.ขนอม 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
จํานวน 4 แหง 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

เด็กมีพัฒนาการ
เรียนรูมากขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

6. สนับสนุนอุปกรณสนามเด็ก
เลนใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได
ออกกําลังกายอยางเหมาะ
สมและพัฒนาดานอารมณ 
 

เครื่องเลนสนาม 
จํานวน 2 ชุด (20 ชิ้น) 
 

160,000 
งบ อบต. 

80,000 
งบ อบต. 

80,000 
งบ อบต. 

เด็กมีสุขภาพ 
แข็งแรง อารมณดี 

สํานักงาน
ปลัด 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การพัฒนาคนและสังคม 
2.1 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการศึกษา 

 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 

(บาท) 
ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

7. โครงการสนับสนุนทุนการ
ศึกษา 

เพื่อขยายโอกาสใหเด็ก 
ในชุมชนเขาถึงระบบการ
ศึกษามากขึ้น 
 

สนับสนุนทุนการศึกษา 
เด็กยากจน กําพรา พิการ
ดอยโอกาส จํานวน 5 ทุน 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

เด็กและเยาวชน 
ไดรับโอกาสทาง 
การศึกษามากขึ้น 

สํานักงาน 
ปลัด 

8. โครงการปรับปรุงศูนย 
พัฒนาเด็กเล็กบานเขาดิน 

ปรับปรุงอาคารเรียน และ
หองน้ํา เครื่องเลนสนาม
ใหไดมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 1 แหง 

50,000 
งบ อบต. 

 

  มีอาคารเรียนที่ได
มาตรฐาน เด็กไดรับ
ความปลอดภัย 

สํานักงาน
ปลัด 

9. โครงการปรับปรุงศูนย
พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา 

ปรับปรุงอาคารเรียน และ
หองน้ํา เครื่องเลนสนาม
ใหไดมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 1 แหง 

50,000 
งบ อบต. 

 

  มีอาคารเรียนที่ได
มาตรฐาน เด็กไดรับ
ความปลอดภัย 

สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การพัฒนาคนและสังคม 
2.1 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการศึกษา 

 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 

(บาท) 
ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

10. โครงการปรับปรุงศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม 

ตอเติมรั้ว และปรับปรุง 
หองเรียนใหไดมาตรฐาน 
มีความปลอดภัย 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
จํานวน 1 แหง 
 

50,000 
งบ อบต. 

 

  มีหองเรียนที่ได
มาตรฐาน เด็กไดรับ
ความปลอดภัย 

สํานักงาน 
ปลัด 

11. โครงการปรับปรุงศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานในเพลา 

ตอเติมรั้วและปรับปรุง
เครื่องเลนสนามใหได 
มาตรฐาน 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 1 แหง 

50,000 
งบ อบต. 

 

  เด็กไดรับความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

12. โครงการ “ พานักเรียนไป
ศึกษา ณ แหลงเรียนรู”  
โรงเรียนบานวัดใน 
 

เพื่อใหนักเรียนพัฒนาการ
เรียนรูควบคูกับการพัฒนา
หลักสูตร 

สนับสนุนโครงการ 
จํานวน 1 จํานวน 
 

50,000 
งบ อบต. 

 

  นักเรียนสามารถนํา
ประสบการณที่ได
รับไปพัฒนาตนเอง
ไดอยางเหมาะสม 

สํานักงาน
ปลัด 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
 องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคม 
2.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ และยาเสพติดในชุมชน 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 

(บาท) 
ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1. สนับสนุนโครงการ “การศึกษา 
เพื่อตอตานการใชยาเสพติดใน 
เด็กนักเรียน” 

ใหความรูแกนักเรียนเพื่อ 
ปองกันและหลีกเลี่ยงการ 
ใชยาเสพติด 

สนับสนุนงบประมาณแก 
สถานีตํารวจภูธรอําเภอ 
ขนอม เพื่อใชในโครงการ 
จํานวน 1 โครงการ 
 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

นักเรียนไดรับความรู 
จํานวนผูเกี่ยวของกับ
ยาเสพติดนอยลง 
 

สํานักงาน
ปลัด 

2. โครงการปองกันโรคไมติดตอ 
 

เพื่อสงเสริมใหประชาชน 
ดูแลสุขภาพอนามัยของ 
ตนเอง เพื่อปองกันโรค 
เชน โรคความดันโลหิต 
โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจ เปนตน 
 

จัดอบรมใหความรู / ตรวจ 
สุขภาพประชาชน  
จํานวน 1 ครั้ง 
 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรง 
สมบูรณ 

สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
 องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคม 
2.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ และยาเสพติดในชุมชน 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 

(บาท) 
ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

3. โครงการปองกันและควบคุม
การแพรระบาดระบาดของ
โรคพิษสุนัขบา 
 

เพื่อปองกันและควบคุม
การแพรระบาดของโรค 

บริการฉีดวัคซีนจํานวน 
13 หมูบาน 

40,000 
งบ อบต. 

 

40,000 
งบ อบต. 

 

40,000 
งบ อบต. 

 

การแพรระบาด 
ของโรคลดลง 
 

สํานักงาน 
ปลัด 

4. โครงการสุขาภิบาลอาหาร 
( Cleanfood good taste ) 

เพื่อสงเสริมและยกระดับ 
การผลิตอาหารใหได 
มาตรฐาน 

อบรมใหความรู ตรวจสอบ
ตัวอยางอาหาร จํานวน  
1 ครั้งตอป 
 

50,000 
งบ อบต. 

 

50,000 
งบ อบต. 

 

50,000 
งบ อบต. 

 

ประชาชนไดบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 
 

สํานักงาน
ปลัด 

5. โครงการปองกันและควบคุม 
การแพรระบาดของโรคเอดส 
 

เพื่อดําเนินการใหความรู
เกี่ยวกับโรคเอดสและเพศ
ศึกษาแกเยาวชนและ
ครอบครัว 

อบรมใหความรู เผยแพร 
สื่อสิ่งพิมพ แผนพับ 
จํานวน 13 หมูบาน 

40,000 
งบ อบต. 

40,000 
งบ อบต. 

40,000 
งบ อบต. 

เยาวชน ประชาชน 
ไดรับความรูมากขึ้น 
การแพรระบาดของ
โรคลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคม 
2.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ และยาเสพติดในชุมชน 

 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 

(บาท) 
ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

6. โครงการสนับสนุนศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด อบต. ขนอม 

เพื่อเปนศูนยขอมูล และ 
เปนศูนยประสานงาน 
ชวยเหลือผูติดยาเสพติด 
 

สนับสนุนงบประมาณให 
ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อ 
เอาชนะยาเสพติด 
จํานวน 1 ศูนย 
 

20,000 
งบ. อบต 

20,000 
งบ. อบต 

20,000 
งบ. อบต 

ปญหายาเสพติด
ในชุมชนลดลง 

อบต.ขนอม 

7. โครงการรณรงคปองกัน
ปญหายาเสพติด 
 

เพื่อรณรงคปองกัน 
ยาเสพติดในชุมชน 

จัดอบรมใหความรู  
เผยแพรสิ่งพิมพ แผนพับ 
จํานวน 1 ครั้ง 
 

50,000 
งบ. อบต 

50,000 
งบ. อบต 

50,000 
งบ. อบต 

ปญหายาเสพติด
ในชุมชนลดลง 

สํานักงาน 
ปลัด 

 

8. โครงการสนับสนุนอาสา
สมัครสาธารณะสุข 

เพื่อสงเสริมการพัฒนา 
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย 

อาสาสมัครสาธารณะสุข 
จํานวน 13 หมูบาน 

130,000 
งบ. อบต 

130,000 
งบ. อบต 

130,000 
งบ. อบต 

มีศักยภาพในการ
ดําเนินงานมากขึ้น 

สํานักงาน 
ปลัด 

 
 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคม 
2.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ และยาเสพติดในชุมชน 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

9. โครงการอบรมอาสาสมัคร 
สาธารณสุข 

เพื่อสงเสริมการพัฒนา 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

จัดอบรมใหความรู 
 จํานวน 1 ครั้ง 
 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

มีศักยภาพใน
การดําเนินงาน
มากขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 

10. โครงการปองกันโรคไขเลือดออก เพื่อลดอัตราการปวยดวย 
โรคไขเลือดออก 

พนหมอกควันกําจัดยุง 
จํานวน 13 หมูบาน 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

จํานวนผูปวย 
ลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

 
11. โครงการควบคุมและปองกันโรค 

ในโค กระบือ 
เพื่อควบคุมปองกันโรคในที่
เกิดใน โค กระบือ 
 

บริการฉีดวัคซีนปองกันโรค 
จํานวน 13 หมูบาน 
 

60,000 
งบ อบต. 

60,000 
งบ อบต. 

60,000 
งบ อบต. 

การแพรระบาด
ของโรคลดลง 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคม 
2.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอย และบรรเทาสาธารณภัย 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
1. โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร 

ปองกันภัยฝายพลเรือน 
เพื่อสรางเครือขายการรักษา 
ความปลอดภัยในทองถิ่นให 
มากขึ้น 
 

ฝกอบรม ทบทวนหลักสูตร 
จํานวน 1 ครั้ง  
 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 

2. โครงการฝกอบรมโครงการ  
1 ตําบล 1 ทีมกูภัย 

เพิ่มประสิทธิภาพทีมกูภัย 
ตําบลขนอม 

ฝกอบรม ทบทวนหลักสูตร
จํานวน 1 ครั้ง 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 

3. โครงการซอมแผนดับเพลิง / 
การจราจร / วิทยุสื่อสาร 

เพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาที่ ฝกอบรม ทบทวนหลักสูตร
จํานวน 1 ครั้ง 
 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคม 
2.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอย และบรรเทาสาธารณภัย 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

4. โครงการตั้งจุดเฝาระวังอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาล 
 

เพื่อลดจํานวนอุบัติเหตุใน 
ชวงเทศกาลตาง ๆ 

ตั้งจุดเฝาระวังอุบัติเหตุ 
จํานวน 1 จุด 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

จํานวนอุบัติเหตุ 
ในชวงเทศกาล 
ตาง ๆ ลดลง 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 

5. โครงการปองกันและแกไขปญหา 
อุทกภัย น้ําปาไหลหลาก ฯลฯ 

เพื่อบรรเทาปญหาความ 
เดือดรอนใหแกประชาชน 

ประชาชนในตําบลขนอม
จํานวน 1 ตําบล 
 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

ลดปญหาความ
เดือดรอนจาก 
ภัยธรรมชาติ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 

6. โครงการปองกันและแกไขปญหา 
ภัยแลง 
 

เพื่อบรรเทาปญหาความ 
เดือดรอนใหแกประชาชน 

บริการสงน้ําสะอาดใน 
หมูบาน จํานวน 13 หมูบาน 
 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

ลดปญหาความ
เดือดรอนจาก 
ภัยแลง 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคม 
2.4  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1. โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ 
ผูสูงอายุ 

เพื่อสงเคราะหผูสูงอายุ 
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

เพื่อสงเคราะหผูสูงอายุใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจํานวน 
290 ราย 
 

1,740,000 
งบ อบต. 

1,740,000 
งบ อบต. 

1,740,000 
งบ อบต. 

ผูสูงอายุมีความ 
เปนอยูที่ดีขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 

2. โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ 
ผูพิการ 
 

เพื่อสงเคราะหผูพิการ 
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

ผูพิการที่มีรายไดนอยหรือ
ไมสามารถชวยเหลือตัวเอง
ได จํานวน 100 ราย 
 

600,000 
งบ อบต. 

600,000 
งบ อบต. 

600,000 
งบ อบต. 

ผูพิการมีความ 
เปนอยูที่ดีขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 

3. โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ 
ผูปวยเอดส 

เพื่อสงเคราะหผูปวยเอดส
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

ผูปวยโรคเอดส 
จํานวน 9 ราย 

54,000 
งบ อบต. 

54,000 
งบ อบต. 

54,000 
งบ อบต. 

ผูปวยมีความ 
เปนอยูที่ดีขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคม 
2.4  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
4. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม 

(นม) 
เพื่อใหเด็กไดรับการดูแล 
ดานโภชนาการ มีสุขภาพ 
รางกายแข็งแรง 
 

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก        
 จงถนอม  55 คน 
 

92,400 
งบ อบต. 

 

92,400 
งบ อบต. 

 

92,400 
งบ อบต. 

 

เด็กมีสุขภาพ 
รางกายแข็งแรง 
สมบูรณ 

สํานักงาน
ปลัด 

   2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
กระดังงา   38 คน 
 

63,840 
งบ อบต. 

 

63,840 
งบ อบต. 

 

63,840 
งบ อบต. 

 

เด็กมีสุขภาพ 
รางกายแข็งแรง 
สมบูรณ  
 

สํานักงาน
ปลัด 

   3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานในเพลา  20 คน 
 

33,600 
งบ อบต. 

 

33,600 
งบ อบต. 

 

33,600 
งบ อบต. 

 

เด็กมีสุขภาพ 
รางกายแข็งแรง 
สมบูรณ  
 

สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคม 
2.4  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

   4.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
บานเขาดิน 35 คน 

58,800 
งบ อบต. 

 

58,800 
งบ อบต. 

 

58,800 
งบ อบต. 

 

เด็กมีสุขภาพ 
รางกายแข็งแรง 
สมบูรณ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

   5.  ร.ร.วัดเขา (วันครู 2501) 
 จํานวน 316 คน 
 

500,544 
งบ อบต. 

500,544 
งบ อบต. 

500,544 
งบ อบต. 

เด็กมีสุขภาพ 
รางกายแข็งแรง 
สมบูรณ 
  

สํานักงาน
ปลัด 

   6.  ร.ร.วัดกระดังงา 
จํานวน  71 คน 

112,464 
งบ อบต. 

112,464 
งบ อบต. 

112,464 
งบ อบต. 

เด็กมีสุขภาพ 
รางกายแข็งแรง 
สมบูรณ  
 

สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคม 
2.4  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

   7.  ร.ร.บานเปร็ต 
จํานวน  43  คน 

68,112 
งบ อบต. 

68,112 
งบ อบต. 

68,112 
งบ อบต. 

เด็กมีสุขภาพ 
รางกายแข็งแรง 
สมบูรณ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

   8.  ร.ร.บานในเพลา  
จํานวน  62  คน 
 

98,208 
งบ อบต. 

98,208 
งบ อบต. 

98,208 
งบ อบต. 

เด็กมีสุขภาพ 
รางกายแข็งแรง 
สมบูรณ  
 

สํานักงาน
ปลัด 

   9.  ร.ร.บานวัดใน 
จํานวน  111  คน 

175,824 
งบ อบต. 

175,824 
งบ อบต. 

175,824 
งบ อบต. 

เด็กมีสุขภาพ 
รางกายแข็งแรง 
สมบูรณ  
 

สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคม 
2.4  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

5. โครงการสนับสนุนอาหาร 
กลางวัน 

เพื่อใหเด็กไดรับการดูแล 
ดานโภชนาการ มีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 
 

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก            
จงถนอม 55 คน 
 

200,200 
งบ อบต. 

200,200 
งบ อบต. 

200,200 
งบ อบต. 

เด็กมีสุขภาพ 
รางกายแข็งแรง 
สมบูรณ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

   2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก           
กระดังงา 38 คน 
 

138,320 
งบ อบต. 

138,320 
งบ อบต. 

138,320 
งบ อบต. 

เด็กมีสุขภาพ 
รางกายแข็งแรง 
สมบูรณ  
 

สํานักงาน
ปลัด 

   3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก            
บานในเพลา 20 คน 
 
 

72,800 
งบ อบต. 

72,800 
งบ อบต. 

72,800 
งบ อบต. 

เด็กมีสุขภาพ 
รางกายแข็งแรง 
สมบูรณ  
 

สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคม 
2.4  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

   4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก            
บานเขาดิน 35 คน 
 
 

127,400 
งบ อบต. 

127,400 
งบ อบต. 

127,400 
งบ อบต. 

เด็กมีสุขภาพ 
รางกายแข็งแรง 
สมบูรณ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

   5.  ร.ร.วัดเขา (วันครู 2501) 
จํานวน 316 คน 

821,600 
งบ อบต. 

821,600 
งบ อบต. 

821,600 
งบ อบต. 

เด็กมีสุขภาพ 
รางกายแข็งแรง 
สมบูรณ  
 

สํานักงาน
ปลัด 

   6.  ร.ร.วัดกระดังงา 
จํานวน 71 คน  
 

184,600 
งบ อบต. 

184,600 
งบ อบต. 

184,600 
งบ อบต. 

เด็กมีสุขภาพ 
รางกายแข็งแรง 
สมบูรณ  
 

สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคม 
2.4  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

   7.  ร.ร.บานเปร็ต 
จํานวน 43 คน 

118,800 
งบ อบต. 

118,800 
งบ อบต. 

118,800 
งบ อบต. 

เด็กมีสุขภาพ 
รางกายแข็งแรง 
สมบูรณ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

   8. ร.ร. บานในเพลา  
จํานวน 62 คน 

161,200 
งบ อบต. 

161,200 
งบ อบต. 

161,200 
งบ อบต. 

เด็กมีสุขภาพ 
รางกายแข็งแรง 
สมบูรณ  
 

สํานักงาน
ปลัด 

   9. ร.ร. บานวัดใน 
 จํานวน 111 คน 

288,600 
งบ อบต. 

288,600 
งบ อบต. 

288,600 
งบ อบต. 

เด็กมีสุขภาพ 
รางกายแข็งแรง 
สมบูรณ  
 

สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคม 
2.4  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

6. โครงการจัดหา ซอมแซมที่อยู
อาศัยใหแกผูยากไร 
 

เพื่อบรรเทาความเดือดรอน 
ใหแกผูยากไร 
 

จัดซื้อที่ดินพรอมกอสราง 
บาน / ซอมแซมบานและ 
หองน้ําหองสวม 
 
 

300,000 
งบ อบต 

300,000 
งบ อบต 

300,000 
งบ อบต 

คนยากไรมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

7. โครงการสงเคราะหชวยเหลือ 
ผูประสบภัย 

เพื่อสงเคราะหชวยเหลือ 
ผูประสบภัยจากธรรมชาติ 
 

ผูประสบภัยในเขตตําบล 
จํานวน 13 หมูบาน 

300,000 
งบ อบต 

300,000 
งบ อบต 

300,000 
งบ อบต 

ผูประสบภัยไดรับ
การชวยเหลือ 

สํานักงาน
ปลัด 

         
 

 
 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคม 
2.5  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ ฟนฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 

(บาท) 
ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1. จัดกิจกรรมวันมาฆะบูชา สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
อนุรักษประเพณีวัฒนธรรม 
วิถีชีวิตที่ดีงาม 

 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
จํานวน 1 ครั้ง 
 

5,000 
งบ อบต. 

5,000 
งบ อบต. 

5,000 
งบ อบต. 

ประชาชนเห็น 
คุณคาและอนุรักษ
ประเพณีอันดีงาม
สืบไป 

สํานักงาน
ปลัด 

2. สนับสนุนงานชักพระ 
(วันออกพรรษา) 

สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
อนุรักษประเพณีวัฒนธรรม 
วิถีชีวิตที่ดีงาม 
 

สนับสนุนอําเภอจัด 
กิจกรรมจํานวน 1 ครั้ง 
 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ประชาชนเห็น 
คุณคาและอนุรักษ
ประเพณีอันดีงาม
สืบไป 

สํานักงาน
ปลัด 

3. จัดกิจกรรมงานวันเขาพรรษา 
 

สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
อนุรักษประเพณีวัฒนธรรม 
วิถีชีวิตที่ดีงาม 

จัดกิจกรรมสมโพชน 
เทียนพรรษา จํานวน 
1 ครั้ง 
 

10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

ประชาชนเห็นคุณ
คาและอนุรักษ
ประเพณีอันดีงาม
สืบไป 

สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553–2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคม 
2.5  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ ฟนฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 

(บาท) 
ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

4. 
 
 
 
 

 
5. 

โครงการจัดงานบุญประจําป 
ประเพณีสักการะพอตาคูระ 
 
 
 
 
โครงการจัดงานวันสงกรานต 

เพื่ออนุรักษประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่น  
 
 
 
 
เพื่ออนุรักษประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่น  

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันพอตาคูระจํานวน 1 ครั้ง 
 
 
 
 
จัดกิจกรรมวันสงกรานต 
จํานวน 1 ครั้ง 

30,000 
งบ อบต. 

 
 
 

 
100,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

 
 
 

 
10,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

 
 
 
 

 
100,000 
งบ อบต. 

ประชาชนเห็น 
คุณคาและอนุรักษ
ประเพณีอันดีงาม
สืบไป 
 
 

 
ประชาชนเห็น 
คุณคาและอนุรักษ
ประเพณีอันดีงาม
สืบไป 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 

 
สํานักงาน
ปลัด 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคม 
2.5  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ ฟนฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
6. โครงการจัดงานประเพณี 

วันลอยกระทง 
เพื่ออนุรักษประเพณีและ 
วัฒนธรรมทองถิ่น  

จัดกิจกรรมงานประเพณี 
ลอยกระทง จํานวน 1 ครั้ง 

150,000 
งบ อบต. 

150,000 
งบ อบต. 

150,000 
งบ อบต. 

ประชาชนเห็นคุณคา
และอนุรักษประเพณี 
อันดีงามสืบไป 
 

สํานักงาน
ปลัด 

7. โครงการงานประเพณี 
สารทเดือนสิบ 

เพื่ออนุรักษประเพณีและ 
วัฒนธรรมทองถิ่น 

สนับสนุนอําเภอจัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ประชาชนเห็นคุณคา
และอนุรักษประเพณี 
อันดีงามสืบไป 
 

สํานักงาน
ปลัด 

8. โครงการงานประเพณี 
ชิงเปรต วัดกระดังงา 
 

เพื่ออนุรักษประเพณีและ 
วัฒนธรรมทองถิ่น 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

3,000 
งบ อบต. 

3,000 
งบ อบต. 

3,000 
งบ อบต. 

ประชาชนเห็นคุณคา
และอนุรักษประเพณี 
อันดีงามสืบไป 
 

สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคม 
2.5  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ ฟนฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
9. โครงการงานวันปยะมหาราช เพื่อรําลึกถึงและตอบแทน

พระมหากรุณาธิคุณ  
 

สนับสนุนอําเภอขนอม 
จัดกิจกรรม จํานวน 1 ครั้ง   
 

2,000 
งบ อบต. 

2,000 
งบ อบต. 

2,000 
งบ อบต. 

ประชาชนไดสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

10. โครงการจัดงานรัฐพิธี  
“ 12  สิงหา มหาราชินี” 
 

เพื่อแสดงความจงรักภักดี 
ตอพระบรมราชินี 

สนับสนุนอําเภอขนอม 
จัดกิจกรรม จํานวน 1 ครั้ง 

2,000 
งบ อบต. 

2,000 
งบ อบต. 

2,000 
งบ อบต. 

ประชาชนไดแสดง
ความจงรักภักดีตอ
สมเด็จพระบรมราชินี 
 

สํานักงาน
ปลัด 

11. โครงการจัดงานรัฐพิธี 
“ 5  ธันวามหาราช” 
 

เพื่อแสดงความจงรักภักดี 
ตอพระบาทสมเด็จพระเจา 
อยูหัว 

สนับสนุนอําเภอขนอม 
จัดกิจกรรม จํานวน 1 ครั้ง 

2,000 
งบ อบต. 

2,000 
งบ อบต. 

2,000 
งบ อบต. 

ประชาชนไดแสดง
ความจงรักภักดีตอ
สมเด็จพระเจาอยูหัว 
 

สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคม 
2.5  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ ฟนฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
12. โครงการเขาคายจริยธรรม 

นักเรียนในเขต อบต.ขนอม 
เพื่อปลูกฝงความรูสึกให 
นักเรียนมีคุณธรรม และ 
จริยธรรมที่ดีงาม 
 

จัดโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม จํานวน 1 โครงการ 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

เด็กและเยาวชนมี 
คุณธรรม จริยธรรม 
 

สํานักงาน
ปลัด 

13. โครงการเขาคายจริยธรรม 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

เพื่อปลูกฝงความรูสึกให 
นักเรียนมีคุณธรรม และ 
จริยธรรมที่ดีงาม 

จัดโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมโรงเรียนขนอม
พิทยา จํานวน 1 โครงการ 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

เด็กและเยาวชนมี 
คุณธรรม จริยธรรม 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 

14. โครงการประเพณีทําบุญ 
ตักบาตรวันขึ้นปใหม 
โรงเรียนวัดเขา(วันครู 2501) 

เพื่อปลูกฝงคานิยมที่ดีงาม
แกชุมชนและเยาวชนของ
ชาติ 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

27,000 
งบ อบต. 

27,000 
งบ อบต. 

27,000 
งบ อบต. 

เด็กและเยาวชนมี 
คานิยมที่ดีงาม 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคม 
2.6  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
1. สนับสนุนอุปกรณกีฬาให 

แกหมูบาน 
เพื่อสงเสริมใหประชาชน 
ออกกําลังกาย 

จํานวน 13 หมูบาน 100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

ประชาชนมีสุขภาพ 
รางกายที่แข็งแรง 
สมบูรณ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

2. สนับสนุนการแขงขันกีฬา 
กรีฑานักเรียน 

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได
ออกกําลังกาย  ใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน 

โรงเรียนในเขต อบต.ขนอม 
จํานวน  5 โรงเรียน 

70,000 
งบ อบต. 

70,000 
งบ อบต. 

70,000 
งบ อบต. 

นักเรียนมีสุขภาพ 
รางกายที่แข็งแรง 
สมบูรณ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

3. สนับสนุนการแขงขันกีฬาสี 
โรงเรียนขนอมพิทยา 

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได
ออกกําลังกาย 
 
 

โรงเรียนขนอมพิทยา 
จํานวน 1 แหง 

40,000 
งบ อบต. 

40,000 
งบ อบต. 

40,000 
งบ อบต. 

นักเรียนมีสุขภาพ 
รางกายที่แข็งแรง 
สมบูรณ 
 

สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคม 
2.6  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

4. สนับสนุนการแขงขันกีฬา 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อสงเสริมใหเด็กเล็กได 
ออกกําลังกาย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
จํานวน 4 แหง 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

นักเรียนมีสุขภาพ 
รางกายแข็งแรง 
สมบูรณ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

5. สนับสนุนการแขงขันกีฬา 
กรีฑาระดับอําเภอ จังหวัด 

เพื่อสงเสริมใหนักเรียน  
นักศึกษา เยาวชน และ 
ประชาชนออกกําลังกาย 
 

สนับสนุนอําเภอขนอม 
จัดแขงขันกีฬา จํานวน 1 ครั้ง 
 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

นักเรียนมีสุขภาพ 
รางกายที่แข็งแรง 
สมบูรณ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

6. สนับสนุนโครงการ “มหกรรม
กีฬาเบิกฟาเมืองขนอม” 
 
  

เพื่อสงเสริมใหประชาชน 
ออกกําลังกาย มีสุขภาพ 
แข็งแรง สมบูรณ 

สนับสนุนอําเภอขนอม 
จัดแขงขันกีฬา จํานวน 1 ครั้ง 
 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง  
สมบูรณ 

 

สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคม 
2.6  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

7. จัดการแขงขันกีฬา อบต.คัพ เพื่อสงเสริมใหประชาชน 
ออกกําลังกาย 

จัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล  
ปละ 1 ครั้ง 

120,000 
งบ อบต. 

120,000 
งบ อบต. 

120,000 
งบ อบต. 

ประชาชนมีสุขภาพ 
รางกายแข็งแรง 
สมบูรณ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

8. โครงการจัดงานวันสตรี เพื่อสงเสริมและพัฒนา 
บทบาทของสตรีในชุมชน 
 

จัดกิจกรรมวันสตรี 
จํานวน 1 โครงการ 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

สตรีมีบทบาทและมี
สวนรวมในกิจกรรม
ตาง ๆ ของชุมชน 
มากขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

9. โครงการจัดงานลูกเสือ 
ชาวบาน 

เพื่อสงเสริมบทบาทและ
ศักยภาพของลูกเสือ 
ชาวบาน 
 

สนับสนุนอําเภอขนอม 
จัดโครงการ จํานวน  
1 โครงการ  

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ลูกเสือชาวบานมี 
ศักยภาพมากขึ้น 

 

สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาคนและสังคม 
2.6  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

10. โครงการจัดงานวันเด็ก 
 

เพื่อสงเสริมใหเด็กในชุมชน 
ไดเขารวมกิจกรรมการ 
เรียนรูตาง ๆ 
 

จัดกิจกรรมงานวันเด็ก 
จํานวน 1 โครงการ 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

เด็กไดรวมกิจกรรม
เสริมสรางพัฒนาการ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

11. โครงการจัดงานวันเยาวชน เพื่อสงเสริมใหเยาวชน 
ไดเขารวมกิจกรรมและ 
เพิ่มประสบการณ 

จัดกิจกรรมงานวันเยาวชน 
จํานวน 1 โครงการ 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

เยาวชนมีศักยภาพ
และบทบาทในการ
พัฒนาทองถิ่นมากขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

12. โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุไดพบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ
ตาง ๆ ที่เปนประโยชน  

จัดกิจกรรมงานวันผุสูงอายุ  
จํานวน 1 โครงการ 
 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

ผูสูงอายุมีกําลังใจ 
และสามารถนํา
ประสบการณตาง ๆ 
มาพัฒาทองถิ่นได 

สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา   การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
3.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมพัฒนาอาชีพ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1. ฝกอบรมและศึกษาดูงาน
ดานการเกษตร 

เพื่อใหเกษตรกรไดรับ 
ความรูเพื่อใชประโยชน 
ในการพัฒนาอาชีพ 
 

จัดฝกอบรม ศึกษาดูงาน 
ปละ 1 ครั้ง 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

เกษตรกรไดรับความรู
ในการประกอบอาชีพ
มากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

2. สนับสนุนโครงการประชุม
สัมมนาสงเสริมการเกษตร 

เพื่อสนับสนุนศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล 
 

สนับสนุนสํานักงานเกษตร
อําเภอเปนคาวัสดุครุภัณฑ 
คาตอบแทน 
 

35,000 
งบ อบต. 

35,000 
งบ อบต. 

35,000 
งบ อบต. 

เพิ่มศักยภาพในการ
ทํางานมากขึ้น  

สํานักงาน
ปลัด 

3. สงเสริมอาชีพทํานา 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 
ลดภาระคาใชจายของ
เกษตรกร 
 

สนับสนุนรถไถนาหมุนเวียน
กันใช จํานวน 5 หมูบาน 
 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ลดภาระคาใชจาย 
ของเกษตรกร 
 

สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา   การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
3.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมพัฒนาอาชีพ 

 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 

(บาท) 
ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

4. สนับสนุนการแปรรูปสมุนไพร 
 

เพื่อสงเสริมการนําสมุนไพร
ในทองถิ่นมาใชเพื่อแปรรูป
เปนผลิตภัณฑตาง ๆ เชน 
สบู แชมพู น้ํายาลางจาน 
 

สนับสนุนสํานักงานเกษตร 
อําเภอขนอมในการดําเนิน 
โครงการจํานวน 1 โครงการ 
 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

สามารถลดภาระ 
คาใชจายในครัวเรือน 

สํานักงาน
ปลัด 

5. สนับสนุนโครงการประชุม 
สัมมนาสงเสริมกลุมอาชีพ 
การเกษตร 
 

สนับสนุนการประชุมของ
เกษตรกรเพื่อแนะแนวทาง
การประกอบอาชีพ 
 

สนับสนุนสํานักงานเกษตร
อําเภอขนอมจัดทําโครงการ 
จํานวน 1 โครงการ  
 

130,000 
งบ อบต. 

130,000 
งบ อบต. 

130,000 
งบ อบต. 

ประชาชนมีทางเลือก
ในการประกอบอาชีพ
เพื่อสรางรายได 
 

สํานักงาน
ปลัด 

6. จัดตั้งโรงงานผลิตปุยอินทรีย 
 

เพื่อใหประชาชนลดการ 
ใชปุยเคมีเพื่อลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

จัดตั้งโรงผลิตปุยอินทรีย 
จํานวน 1 แหง 
 

300,000 
งบ อบต. 

 

  เกษตรกรมีปุยอินทรีย
ใชในการเกษตรได
อยางปลอดภัย 
 

สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา   การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
3.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมพัฒนาอาชีพ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553 

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

7. 
 

สงเสริมอาชีพประมงชายฝง 
ตําบลขนอม หมูที่ 2,4,5,6,7,8 
 

เพื่อใหชาวประมงมี 
เครื่องมือในการประกอบ
อาชีพ 
 

สนับสนุนเงินทุน/เครื่องมือ
ประมง จํานวน 6 หมูบาน 
 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

ลดภาระคาใชจาย 
ของชาวประมง 
 

สํานักงาน
ปลัด 

8. 
 
 
 

9. 

โครงการจัดตั้งเรือนเพาะชํา 
 
 
 
สนับสนุนกลุมอาชีพทํากะป 
บานในเพลา 
หมูที่ 8 
 

เพื่อเพาะชําไมดอก 
ไมประดับ พืชเศรษฐกิจ 
 
 
เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใน
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง 
 

กอสรางเรือนเพาะชํา 
จํานวน 1 แหง 
 
 
สนับสนุนเงินทุน  
ปละ 1 ครั้ง 
  

200,000 
งบ อบต. 

 
 

30,000 
งบ อบต. 

 
 
 
 

30,000 
งบ อบต. 

 
 
 
 

30,000 
งบ อบต. 

มีแหลงเพาะพันธและ
จําหนายตนไมในชุมชน 
 
 
ประชาชนมีรายได 
เพิ่มขึ้น อันจะนําไปสู 
ความเขมแข็งของชุมชน 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 

สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา   การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
3.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมพัฒนาอาชีพ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2552 

(บาท) 
2553  
(บาท) 

2554  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

10. 
 

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
น้ําดื่มอยูดีมีสุขบานโพธิ์กรด 
หมูที่ 5 
 

เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใน
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง 

 

สนับสนุนเงินทุนในการ
ดําเนินโครงการผลิตน้ําดื่ม 
ปละ 1 ครั้ง 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

กลุมอาชีพมีความ 
เขมแข็ง ประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้น 

 

สํานักงาน
ปลัด 

11. 
 
 

 
12. 

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
กลุมวิถีไทย หมูที่ 5 
 
 
สนับสนุนกลุมอาชีพไมดอกไม
ประดับ หมูที่ 6 
 
 

เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใน
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง 
 
 
เพื่อสงสริมกลุมอาชีพให
มีความเขมแข็ง 
  

สนับสนุนเงินทุนในการ
ดําเนินโครงการเพื่อการ 
ผลิตปุยชีวภาพ ปละ 1 ครั้ง 
 
สนับสนุนเงินทุน / วิทยากร 
ปละ 1 ครั้ง 
 

100,000 
งบ อบต. 

 
 

30,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

 
 

30,000 
งบ อบต. 

 

100,000 
งบ อบต. 

 
 

30,000 
งบ อบต. 

 

กลุมอาชีพมีความ 
เขมแข็ง ประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้น 
 
กลุมอาชีพมีความ 
เขมแข็ง ประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา   การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
3.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมพัฒนาอาชีพ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553 

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

13. 
 

สนับสนุนกลุมอาชีพทําขนม 
ตําบลขนอม 
 

เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใน
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง 

 

สนับสนุนเงินทุน / วิทยากร 
ปละ 1 ครั้ง 
 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

กลุมอาชีพมีความ 
เขมแข็ง ประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้น 

 

สํานักงาน
ปลัด 

14. 
 
 

 
15. 

สนับสนุนกลุมอาชีพเลี้ยง 
สัตวปก หมูที่ 9 
 
 
สนับสนุนกลุมอาชีพเกษตรกร 
ผูปลูกปาลมน้ํามัน หมูที่ 9 
 
 

เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใน
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง 
 
 
เพื่อสงสริมกลุมอาชีพให
มีความเขมแข็ง 
  

สนับสนุนเงินทุน / วิทยากร 
ปละ 1 ครั้ง 
 
 
สนับสนุนเงินทุน / วิทยากร 
ปละ 1 ครั้ง 
 

30,000 
งบ อบต. 

 
 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

 
 

30,000 
งบ อบต. 

 

30,000 
งบ อบต. 

 
 

30,000 
งบ อบต. 

 

กลุมอาชีพมคีวาม 
เขมแข็ง ประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้น 
 
กลุมอาชีพมีความ 
เขมแข็ง ประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา   การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
3.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมพัฒนาอาชีพ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553 

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

16. 
 

สนับสนุนกลุมอาชีพศิลปะ 
ประดิษฐ  หมูที่ 14 
 

เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใน
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง 

 

สนับสนุนเงินทุน / วิทยากร 
ปละ 1 ครั้ง 
 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

กลุมอาชีพมีความ 
เขมแข็ง ประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

17. 
 
 

 

18. 

สงเสริมการเลี้ยงปลานิล
จิตรลดาแปลงเพศในบอ 
ซีเมนสและบอดิน 
 

โครงการควบคุมการทําประมง 
ใหเปนไปตามกฏหมาย 

 

เพื่อสงเสริมใหเกษตกรที่
ยากจนมีความรูดานการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 

เพื่อควบคุมและปองกัน
ไมใหมีการลักลอบการทํา
ประมงที่ผิดกฏหมาย 

สนับสนุนสํานักงานประมง 
อําเภอขนอมในการดําเนิน 
โครงการจํานวน 1 โครงการ 
 

สนับสนุนสํานักงานประมง 
อําเภอขนอมในการดําเนิน 
โครงการจํานวน 1 โครงการ 
 

150,000 
งบ อบต. 

 
 

30,000 
งบ อบต. 

150,000 
งบ อบต. 

 
 

30,000 
งบ อบต. 

 

150,000 
งบ อบต. 

 
 

30,000 
งบ อบต. 

 

ประชาชนมีรายได 
มากขึ้น ลดปญหาการ
วางงาน 
 

ชาวประมงขนาดเล็กมี
รายไดเพิ่มขึ้น สราง
ความยั่งยืนในการ
ประกอบอาชีพ 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 

สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา   การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
3.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมพัฒนาอาชีพ 
 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2553 

(บาท) 
2554  
(บาท) 

2555  
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

19. 
 

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
บานหนาดานรุงเจริญ 
หมูที่ 4 
 

เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใน
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง 

 

สนับสนุนเงินทุนในการ
ดําเนินโครงการแปรรูป
อาหารทะเล ปละ 1 ครั้ง 
 
 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

กลุมอาชีพมีความ 
เขมแข็ง ประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

20. สนับสนุนวิสหกิจชุมชน 
ปลูกตนมะลิทิพย หมูที่ 3 

เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใน
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง 

 

สนับสนุนเงินทุน / วิทยากร 
ปละ 1 ครั้ง 
 
 
 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

กลุมอาชีพมีความ 
เขมแข็ง ประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้น 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา   การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
3.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการลงทุน การพาณิชย และการทองเที่ยว 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 

(บาท) 
ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
1. สนับสนุนการจัดงาน 

 “ปูเสื่อกินขาว เคาทดาวริมหาด”     
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ของอําเภอขนอม 

 

ดําเนินการจัดงานโครงการ 
จํานวน 1 ครั้ง 
 

150,000 
งบ อบต. 

150,000 
งบ อบต. 

150,000 
งบ อบต. 

นักทองเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 

 

สํานักงาน
ปลัด 

2. 
 
 
 

3. 

สนับสนุนการจัดงาน “เทศกาล
สงกรานตอาหาร ทะเลสด และ
ของดีเมืองขนอม” 
 
สนับสนุนการจัดงานแขงขัน 
 “เทศกาลตกปลาทราย”    
 หมูที่ 8 

 

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ของอําเภอขนอม 
 
 
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
ในตําบลขนอม 

สนับสนุนอําเภอขนอม 
จัดงาน จํานวน 1 ครั้ง 
 
 
สนับสนุนบานในเพลา 
จัดงาน จํานวน 1 ครั้ง 
 

20,000 
งบ อบต. 

 
 

30,000 
 งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

 
 

30,000     
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

 
 

30,000   
งบ อบต. 

นักทองเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 
 
 
นักทองเที่ยวเพิ่ม 
มากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
 องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา   การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
3.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการลงทุน การพาณิชย และการทองเที่ยว 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 

(บาท) 
ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

4. โครงการอบรมใหความรู 
 “การเปนเจาบานที่ดี” 

 

เพื่อใหความรูในการตอนรับ 
และบริการนักทองเที่ยว 
 

นักเรียน ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 50 คน 
 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ประชาชนมีความรู
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

5. 
 
 
 
 

6. 

ติดตั้งปายบอกทาง / สัญญาน 
ไฟจราจร/ ประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยว 
 
 
จัดแขงขัน “ขนอมมอเตอรครอส”   
หมูที่ 12 

เพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวในตําบล 
 
 
 
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 

ติดตงปายประชาสัมพันธ
ในหมูที่ 4,6,7,8,9,10  และ 
จัดทําแผนพับ จํานวน 
2,000  แผน 
 
สนับสนุนการจัดงาน  
จํานวน 1 ครั้ง 

 

200,000 
งบ อบต. 

 
 
 

100,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

 
 
 

100,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

 
 
 

100,000 
งบ อบต. 

นักทองเที่ยว 
เพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
นักทองเที่ยว 
เพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 
 
 
 
 

สํานักปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา   การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
3.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการลงทุน การพาณิชย และการทองเที่ยว 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 

(บาท) 
ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

7. โครงการกอสรางตลาดสด 
หลังใหม 

เพื่อทดแทนตลาดสดหลังเดิม
ที่ชํารุดทรุดโทรม 
 

อาคารตลาดสด 
จํานวน 1 หลัง 
 
 
 

 2,000,000 
งบ อบต. 

 มีตลาดสดที่ได
มาตรฐาน 

สวนโยธา 

8. 
 
 
 

กิจการราชพัสด ุ สงเสริมกิจการตลาด คาเชาที่ราชพัสดุ  
ปละ 1  ครั้ง  
 

 

5,000 
งบ อบต. 

 

  การดําเนิน 
กิจการตลาด 
เปนไปดวยความ
เรียบรอย 
 

สํานักงาน 
ปลัด 

 

 
 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม                                       
4.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและสรางจิตสํานึกใหประชาชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1. โครงการปลูกตนไมวันสําคัญ เพื่อเพิ่มจํานวนพื้นที่ปาไม  
 

รวมกันปลูกตนไมและบํารุง 
รักษา จํานวน 1,000 ตน 
 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

จํานวนปาไมเพิ่มขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

2. โครงการรณรงครักษาความ
สะอาด “Big Cleaning Day” 

เพื่อสงเสริมใหประชาชน 
รักษาความสะอาดบริเวณ 
ริมฝงทะเล 

ประชาชนและนักเรียน
จํานวน 5 โรงเรียน 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ลดปญหาขยะ 
ชายหาดมีความ
สะอาดสวยงาม 
 

สํานักงาน
ปลัด 

3. โครงการอนุรักษฟนฟูปา 
ชายเลน 

อนุรักษแหลงพันธไมและ 
ที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา 

อบรมสัมมนาใหความรู 
แกเยาวชน จํานวน 1 ครั้ง 

15,000 
งบ อบต. 

15,000 
งบ อบต. 

15,000 
งบ อบต. 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ไดรับการฟนฟู ดูแล 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม                                       
4.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและสรางจิตสํานึกใหประชาชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

4. กิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
“เดินปาศึกษาธรรมชาติ” 

เพื่อสงเสริมใหเยาวชน 
หวงแหนสิ่งแวดลอม เรียนรู
การอยูรวมกันอยางยั่งยืน 
 

จัดกิจกรรมจํานวน 1 ครั้ง 10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

เยาวชนเรียนรูและรัก
ธรรมชาติมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

5. โครงการจัดทําแผนแมบท
การบริหารจัดการธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

เพื่อใชเปนคูมือในการ
บริหารจัดการธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมชุมชน 

แตงตั้งคณะกรรมการและจัด
ทําแผนแมบท จํานวน 1 ชุด 

10,000 
งบ อบต. 

  ทองถิ่นมีแผนในการ
บริหารจัดการดาน 
สิ่งแวดลอม 
 

สํานักงาน
ปลัด 

6. โครงการถนนสวย ตนไมงาม เพื่อพัฒนาดานภูมิทัศน
ของถนนในตําบล 

ปลูกไมดอกไมประดับริม
ถนนที่เขาสูแหลงทองเที่ยว 
จํานวน 1,000 ตน 
 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

ถนนสายตาง ๆ มี 
ภูมิทัศนสวยงามขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม                                       
4.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและสรางจิตสํานึกใหประชาชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

7. จัดตั้งกลุมทองเที่ยวเชิงการ
เกษตร หมูที่ 8 
 

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ในแบบวิถีชิวิตชุมชน และ
สรางรายไดใหแกประชาชน 
 

สนับสนุนการดําเนิน 
โครงการจํานวน 1 โครงการ 

10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

ประชาชนมีรายได
เพิ่มมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

8. สนับสนุนแผนปายประชา
สัมพันธอุทยานแหงชาติ 
หาดขนอม – หมูเกาะทะเลใต 
 

เพื่อเตือนมิใหผูใดยึดถือ 
ครอบครอง แผวถางเผาปา 
โดยไมไดรับอนุญาต ตาม
กฎหมายวาดวยการปาไม 
 

สนับสนุนปายประชา 
สัมพันธ  

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

ลดจํานวนผูกระทํา
ความผิด 
 

สํานักงาน
ปลัด 

9. โครงการปลอยพันธปลา 
 

เพื่อแพรขยายพันธปลา 
ในบริเวณคลองคุระ และ
สระน้ํา รสช. 

ปลอยพันธปลาตาง ๆ  
ปละ 2 ครั้ง 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ระบบนิเวศนสมบูรณ 
มีสัตวน้ําเพิ่มจํานวน
มากขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
4.2 แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการขยะชุมชนเพื่อลดมลพิษ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1. โครงการบอกาซชีวภาพ 
 

เพื่อลดปญหาในการกําจัด 
ขยะ สิ่งปฏิกูลในชุมชน 
 

สนับสนุนการดําเนินการ 
นํารองใน 13 หมูบาน 

104,000 
งบ อบต. 

104,000 
งบ อบต. 

104,000 
งบ อบต. 

ลดภาระคาใชจาย
ของประชาชนในการ
ซื้อกาซหุงตม 
 

สํานักงาน
ปลัด 

2. โครงการเก็บขยะมูลฝอย 
 

เพื่อลดปญหาขยะใน 
หมูบาน ชุมชน 
 

บริการเก็บขยะในบริเวณ
ชุมชน 600 ครัวเรือน 
 

300,000 
งบ อบต. 

300,000 
งบ อบต. 

300,000 
งบ อบต. 

ปญหาขยะในชุมชน
ลดลง 
 

สํานักงาน
ปลัด 

3. โครงการสนับสนุนถังขยะ 
ครัวเรือน 

สนับสนุนใหมีระบบเก็บขน
ขยะและกําจัดขยะแบบรวม
ศูนย 

ประชาชน 50 ครัวเรือน 20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ปญหาขยะในชุมชน
ลดลง 
 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล                                       
5.1  แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการองคกร 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 
สํานักงาน 
 

เพื่อพัฒนาเครื่องมือเครื่อง
ใชใหทันสมัย สะดวกใน
การปฏิบัติงาน 
 

โตะทํางาน เกาอี้ ตูเก็บ
เอกสาร เปนตน 
 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

มีความสะดวก 
ในการปฏิบัติงาน 
 

สํานักปลัด 
สวนการคลัง 
สวนโยธา 

2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑไฟฟา 
และวิทยุ 

เพื่อพัฒนาเครื่องมือเครื่อง
ใชใหทันสมัย สะดวกใน
การปฏิบัติงาน 
 

จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและ 
วิทยุ จํานวน 5 ครั้ง 

300,000 
งบ อบต. 

300,000 
งบ อบต. 

300,000 
งบ อบต. 

มีความสะดวก 
ในการปฏิบัติงาน 
 
 

สํานักปลัด 
สวนโยธา 

3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 
งานบานงานครัว 
 

เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

จัดซื้ออุปกรณ ผลิตภัณฑ 
ตาง ๆ เชน ผลิตภัณฑทํา 
ความสะอาด 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

มีความสะดวก 
ในการปฏิบัติงาน 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล                                       
5.1  แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการองคกร 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

4. จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
พรอมอุปกรณตอพวง 
จํานวน1 ครั้ง 
  

20,000 
งบ อบต. 

  มีความสะดวก 
ในการปฏิบัติงาน 
 

สํานักงาน 
ปลัด 

5. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ 
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุสํานักงานประจํา
สวนตาง ๆ ประกอบดวย 
สํานักงานปลัด สวนโยธา 
สวนการคลัง 
 

2,000,000 
งบ อบต. 

2,000,000 
งบ อบต. 

2,000,000 
งบ อบต. 

มีความสะดวก 
ในการปฏิบัติงาน 
 

สํานักปลัด 
สวนโยธา 
สวนการคลัง 

6. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน เพิ่มชอง
ทางการรับรูขอมูลขาวสาร 

ติดตั้งระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง
และปรับปรุงเวปไซด อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

มีความสะดวก 
ในการปฏิบัติงาน 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล                                       
5.1  แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการองคกร 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

7. สนับสนุนการจัดเก็บขอมูล เพื่อพัฒนาระบบขอมูล 
ของตําบล 

สนับสนุนการจัดเก็บ 
ขอมูล ปละ  1 ครั้ง 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

มีระบบขอมูลที่ 
ทันสมัย 
 

สํานักงาน 
ปลัด 

8. พัฒนาศูนยขอมูลขาวสาร 
อบต.ขนอม 

เพื่อใหประชาชนไดรับรู 
ขอมูลขาวสารของทาง 
ราชการ 

เพื่อใหประชาชนรับรูขอมูล 
ขาวสารของทางราชการ 

10,000 
งบ อบต 

  ประชาชนสามารถรับ
รูขอมูลขาวสารตาง ๆ 
ไดมากขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 

9. บํารุงรักษาและซอมแซม 
วัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน 
 

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน 
ไปอยางสะดวก รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ 
 

บํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสินตาง ๆ ใหพรอม
ปฏิบัติงาน 
 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

มีความสะดวก 
ในการปฏิบัติงาน 
 

สํานักปลัด 
สวนโยธา 
สวนการคลัง 

 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล                                       
5.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1. ทัศนศึกษาดูงานดานการ
บริหารจัดการที่ดี 
 

เพื่อใหบุคลากรไดนําความ
รูและประสบการณตาง ๆ 
มาพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 

ทัศนศึกษาดูงาน 5 วัน 300,000 
งบ อบต. 

 

300,000 
งบ อบต. 

 

300,000 
งบ อบต. 

 

บุคลากรมีความรู 
ความสามารถ 
มากขึ้น 

สํานักงาน 
ปลัด 

2. สนับสนุนการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

เพื่อพัฒนา เพิ่มพูนความรู
ใหแกพนักงาน พนักงาน
จางคณะผูบริหาร สมาชิก
สภา อบต. 

สนับสนุนการศึกษา 
จํานวน 8  คน 

300,000 
งบ อบต. 

 

300,000 
งบ อบต. 

300,000 
งบ อบต. 

บุคลากรมีความรู 
ความสามารถ 
มากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 

3. ฝกอบรมพนักงาน พนักงาน
จาง คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น 
 

เพื่อเพิ่มพูนความรู ความ
สามารถ ของบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน 

ฝกอบรมบุคลากรคนละ 
ไมต่ํากวา 1 ครั้งในป 
งบประมาณ 
 

300,000 
งบ อบต. 

300,000 
งบ อบต. 

300,000 
งบ อบต. 

บุคลากรมีความรู 
ในการปฏิบัติงาน 
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
สวนโยธา 
สวนการคลัง 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล                                       
5.3  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนารายได 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1. ประชาสัมพันธและบริการ 
จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
 

เพื่อการจัดเก็บภาษีที่มี 
ประสิทธิภาพ 

ประชาสัมพันธการจัดเก็บ
ภาษีและออกใหบริการ
ประชาชน จํานวน 13 
หมูบาน 
 

13,000 
งบ อบต. 

13,000 
งบ อบต. 

13,000 
งบ อบต. 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกมากขึ้น 

สวนการคลัง 

2. จัดทําแผนที่ภาษี  
 

เพื่อพัฒนาระบบการ 
จัดเก็บรายไดใหทั่วถึง 
และมีประสิทธิภาพ 
 

จัดทําโครงการแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 

1,000,000 
งบ อบต. 

 

  มีรายไดจากการเก็บ
ภาษีเพิ่มขึ้น 
 

สํานักปลัด 
สวนการคลัง 
สวนโยธา 
 

3. คุณ คือ  คนดีที่เสียภาษีให
สังคม 

เพื่อสงเสริมใหประชาชน
เสียภาษีใหมากขึ้น 

ประชาชน จํานวน 13 
 หมูบาน 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

 

100,000 
งบ อบต. 

 

มีรายไดจากการเก็บ
ภาษีเพิ่มขึ้น 
 

สวนการคลัง 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 - 2555) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล                                       
5.4  แนวทางการพัฒนา  ปลูกฝงจิตสํานึกและสงเสริมประชาธิปไตย 
 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 

(บาท) 
ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1. 
 

ฝกอบรมประชาธิปไตย 
 
 
 
 

ฝกอบรมประชาธิปไตย 
และการมีสวนรวมของ 
ประชาชน 

จัดฝกอบรมนักเรียนและ
ประชาชน จํานวน 1 ครั้ง 
 
 
 
 

20,000 
งบ อบต. 

 
 
 
 
 

20,000 
งบ อบต. 

 
 
 
 
 

20,000 
งบ อบต. 

 
 
 
 
 

ประชาชนมีสวน 
รวมแสดงความ 
คิดเห็น เสริมสราง 
ความสามัคคี 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล                                       
5.5  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ป 2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1. จัดเวทีประชาคมทองถิ่น 
 

เพื่อระดมความคิดเห็นของ 
ภาคประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่นและการบริหาร 
จัดการแบบมีสวนรวม 
 

จัดเวทีประชาคมตําบล 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

ประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนา 
ทองถิ่น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

2. อบต.สัญจร 
( อบต.สัญจร) 
 

เพื่อจะไดทราบขอมูลปญหา
ของประชาชนอยางทั่วถึง 
 

จัดโครงการ ปละ 2 ครั้ง 200,000 
งบ อบต. 

 

  ลดชองวางระหวาง
องคกรกับประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

3. อบรมสัมมนาใหความรู 
เกี่ยวกับระเบียบกฏหมาย 
 

เพื่อพัฒนา เพิ่มพูนความรูให
แกพนักงาน ผูแทนประชาคม
ทองถิ่น เกี่ยวกับระเบียบ 
งานจัดซื้อจัดจางขององคกร 
 

จัดอบรมสัมมนา 
จํานวน 1 ครั้ง 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ลดความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

 
 
 
 

 
บทที่  6 

 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามและการประเมินผล 

 
1. ความหมาย 

การนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
เปนการนําโครงการ / กิจกรรม ที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป ไปดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย โดยตองกําหนดองคกรรับผิดชอบ และวิธีการดําเนินการ 
 

การติดตาม   
เปนขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงาน / โครงการ ตามแผนพัฒนาสามปวา ไดปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนงาน / โครงการ 

หรือไม มีการใชทรัพยากรตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพหรือไม และอยูในระยะเวลา งบประมาณที่ใชในการดําเนินการตามที่กําหนดไวหรือไม 
 

การประเมินผล 
เปนขั้นตอนการตรวจสอบ แผนงาน / โครงการ ที่นําไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคหรือไม 
 

2. องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 – 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม__________________50 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6  ขอ 28   เพื่อเปนองคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย 

 

1. นายพัว  ศรศรี  ผูทรงคุณวุฒิ            ประธานคณะกรรมการ 
2. นายวิวัฒน   ชุมชู  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
3. นายวัฒนา  ปญญายุทธศักดิ์ ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ  กรรมการ 
4. จักรกฤษณ  อังคณานนท ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ  กรรมการ 
5. นางอัมพรรณ  เกษราพงษ ผูแทนประชาคมตําบล  กรรมการ 
6. นายจเด็ด  กงอุบล  ผูแทนประชาคมตําบล  กรรมการ 
7. นายประเสริฐ  แกวชุม   สมาชิกสภา อบต.ขนอม  กรรมการ 
8. นายกัมพล  มีชัย  สมาชิกสภา อบต.ขนอม  กรรมการ 
9. นายพิพัฒน  มีเมือง  สมาชิกสภา อบต.ขนอม  กรรมการ 
10. นายทนงศักดิ์  ซับมัน  หัวหนาสวนโยธา   กรรมการ 
11. นางจันทิรา  พูนนวล  หัวหนาสวนการคลัง       เลขานุการคณะกรรมการ  
 
3.3  การกําหนดชวงเวลาในการติดตามและประเมินผล       
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  กําหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป   รายงานผลและเสนอความคิดเห็นตอสภาองคการ

บริหารสวนตําบล ผูบริหาร และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
 


