
บทที่ ๑
บทนํา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาสามปตามเงื่อนไขของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖

เทศบาลตําบลอาวขนอม ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจัดทําแผนพัฒนาตําบล ระยะเวลาสามป
ข้ึนโดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจและประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป

แผนพัฒนาสามป หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละป   ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเปนประจําปทุกป

องคประกอบ ประกอบดวย ลักษณะของแผน วัตถุประสงค ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
และประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป ไดนําเสนอ  ดังนี้.-

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป  เปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่วาภายใต

ยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมี
โครงการ/กิจกรรม  ไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย
ที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงคเปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและ
วิสัยทัศนในที่สุด

นอกจากนั้น   แผนพัฒนาสามปเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ
เทศบาลตําบลอาวขนอม ใชการวางแผนพัฒนาเปนเคร่ืองมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/
กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการ
จัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

๒. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
๒.๑ เพื่อกําหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค เปาหมายการพัฒนา ของเทศบาลตําบลตามความตองการของ

ประชาชน
๒.๒ เพื่อกําหนดแผนโครงการและกิจกรรมการพัฒนา และแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนา
๒.๓ เพื่อเปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณของเทศบาลตําบลไดอยางทั่วถึง

เปนธรรมและเปนไปตามลาํดบัความจําเปนเรงดวน
๒.๔ เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการประสานการปฏิบัติการพฒันากับหนวยงานอ่ืนในพื้นที่
๒.๕ เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย ประหยัด ลดความไมแนนอนและเปนการควบคุม



๓. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ขั้นตอนในการดําเนินการจัดทาํแผนพัฒนาสามป  แบงออกเปน ๗ ขั้นตอนคือ
๓.๑ การเตรียมการจัดทําแผน
๓.๒ การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
๓.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
๓.๔ การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
๓.๕ การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
๓.๖ การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
๓.๗ การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป

๔. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเคร่ืองมือที่จะชวยใหเทศบาลตําบลไดพิจารณาอยางรอบคอบ

ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนนุและอุปสรรค
ตอกัน เพื่อใหเทศบาลตําบลนํามาตัดสนิใจกําหนดแนวทางการดําเนินการและใชทรัพยากรการบริหารทองถ่ินอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด

๔.๑ ทําใหเทศบาลตําบล มีทิศทางการพฒันาที่ชัดเจน
๔.๒ ทําใหเทศบาลตําบล มีแผนงานโครงการกิจกรรมตามความตองการของประชาชน
๔.๓ ทําใหเทศบาลตําบล มีการพัฒนาพื้นทีไ่มซ้ําซอนกับหนวยงานอ่ืน
๔.๔ ทําใหไดทราบลวงหนาวาจะดําเนนิการอะไรบางเพื่อใหประชาชนไดขอมูลในการติดตามและ

ตรวจสอบการดําเนนิงานของเทศบาลตาํบลใหเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส



บทที่ ๒
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลอาวขนอม

๑. ท่ีตั้งและขนาด
เทศบาลตําบลอาวขนอม ตั้งอยูริมฝงทะเลตะวันออก (อาวไทย) โดยตั้งอยูทางทิศใตของท่ีวา

การอําเภอขนอม อยูหางจากท่ีวาการอําเภอขนอมประมาณ ๓ กิโลเมตร พ้ืนท่ีท้ังหมด ๑๔๐.๖๓ ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ ๘๖,๔๕๑ ไร พ้ืนท่ีทําการเกษตรประมาณ ๖๑.๗๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๗,๗๗๓ ไร
มีตราประจําเทศบาลเปนรูปตนไมและชายทะเล สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี ๑๐๒/๒๕ หมูท่ี ๔ ถนนสายสี่แยก – ในเพลา
ตําบลขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. อาณาเขตและพื้นท่ี
เทศบาลตําบลอาวขนอมเปนทองท่ีท่ีอยูในเขตอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเขต

ปกครองรวม ๑๓ หมูบาน  คือ
หมูท่ี ๒ บานพังมะพราว พ้ืนท่ี ๒,๘๐๐ ไร (๖.๐๘ ตร.กม.)
หมูท่ี ๓ บานหัวเทอะ พ้ืนท่ี ๗,๒๐๐ ไร (๑๑.๕๓ ตร.กม.)
หมูท่ี ๔ บานตลาดสี่แยก พ้ืนท่ี ๔,๖๐๐ ไร (๗.๓๖ ตร.กม.)
หมูท่ี ๕ บานโพธิ์กรด พ้ืนท่ี ๓,๖๐๐ ไร (๕.๗๖ ตร.กม.)
หมูท่ี ๖ บานหนาดาน พ้ืนท่ี ๔,๓๐๐ ไร (๖.๗๓ ตร.กม.)
หมูท่ี ๗ บานเปร็ต พ้ืนท่ี ๕,๗๙๐ ไร (๙,๓๖ ตร.กม.)
หมูท่ี ๘ บานในเพลา พ้ืนท่ี ๑๑,๔๖๖ ไร (๑๘.๓๕ ตร.กม.)
หมูท่ี ๙ บานทาสําเภา พ้ืนท่ี ๓,๘๐๐ ไร (๔.๔๘ ตร.กม.)
หมูท่ี ๑๐ บานนาคลอง พ้ืนท่ี ๓,๖๐๐ ไร (๔.๑๖ ตร.กม.)
หมูท่ี ๑๑ บานวัดใน พ้ืนท่ี ๔,๔๙๐ ไร (๗.๑๘ ตร.กม.)
หมูท่ี ๑๒ บานในทราย พ้ืนท่ี ๙,๗๐๐ ไร (๑๕.๕๓ ตร.กม.)
หมูท่ี ๑๓ บานเขาดิน พ้ืนท่ี ๑๑.๕๐๐ ไร (๑๘.๔๐ ตร.กม.)
หมูท่ี ๑๔ บานปาตาล พ้ืนท่ี ๕,๕๖๐ ไร (๘.๙๐ ตร.กม.)

ทิศเหนอื จดเขตเทศบาลตําบลขนอม อําเภอขนอม
ทิศใต จดเขตเทศบาลตําบลทุงใส อําเภอสิชล
ทิศตะวันออก จดอาวไทย
ทิศตะวันตก จดเขตองคการบริหารสวนตําบลควนทอง อําเภอขนอม

๓. ภูมิประเทศ
ภูมิประเทศตําบลขนอมมีลักษณะพ้ืนท่ีเปนภูเขา ท่ีลาดเชิงเขา ท่ีราบชายฝงทะเล และพ้ืนท่ี

ปาชายเลนเปนสวนใหญ จําแนกดังนี้



- พื้นท่ีภูเขา อยูในเขตหมูท่ี ๗, ๘, ๙, ๑๐ ,๑๑, ๑๓ มีสภาพเปนพ้ืนท่ีภูเขาสูงและปาอัน
สมบูรณเปนสวนหนึ่งของเขตปาสงวนแหงชาติปาคลองธง เปนแหลงอาศัยของสัตวปานานาชนิด เชน กวาง เสือ
หมี ลิง คาง หมูปา กระจง และสัตวเลื้อยคลานท่ียังมีอยูชุกชุม เปนพ้ืนท่ีอนุรักษสัตวปาของสถานีพัฒนาและ
สงเสริมการอนุรักษสัตวปานครศรีธรรมราชสวนหนึ่งประกอบดวยพ้ืนท่ี  เขาดาดฟา  เขาเพลา  เขาพลายดํา
เขาเปร็ต  และเขาพระ ตนน้ํากําเนิดท่ีเขาพลายดํา มีน้ําตกทองยางท่ีสวยงามและยังเปนธรรมชาติท่ีสมบูรณไหล
ลงสูทะเลท่ีอาวทองยาง คลองในเพลาหมูท่ี ๘ ตนน้ํากําเนิดท่ีเขาเพลา เคยมีน้ําตกหินลาดท่ีสวยงามเปนแหลง
ทองเท่ียวของอําเภอขนอม ปจจุบันเปนพ้ืนท่ีท่ีเกิดดินถลม ดินสไลด ตนน้ํากําเนิดท่ีเขาเปร็ตมีน้ําตกเสม็ดชุนท่ี
ไหลลงสูทุงนา หมูท่ี ๖, ๕, ๔, ๓, ๒ ตําบลขนอม, คลองทาบด หมูท่ี ๑๓ ตําบลขนอม ตนน้ํากําเนิดท่ีเขาดาดฟา
เหมาะสําหรับการจัดทําประปาภูเขา ไหลผานพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของตําบลขนอม

- ท่ีลาดเชิงเขา อยูในเขตหมูท่ี ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓ มีสภาพเปนท่ีลาดเชิงเขา พ้ืนท่ีราบ
เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมทําสวนมะพราวเปนสวนใหญ ปจจุบันพ้ืนท่ีบางแหงมีแนวโนมเสี่ยงตอการเกิดดินถลม
ดินสไลดเม่ือเกิดฝนตกหนัก เชน หมูท่ี ๘ บานในเพลา หมูท่ี ๑๓ บานเขาดิน และหมูท่ี ๗ บานเปร็ต

- ท่ีราบชายฝงทะเล อยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมทําสวนมะพราว
มะพราว มีหาดทรายท่ีสวยงาม เหมาะสําหรับกิจกรรมการทองเท่ียวและการประมง

- ท่ีลุมปาชายเลน อยูในเขตหมูท่ี ๓, ๑๒, ๑๔ เปนพ้ืนท่ีสําคัญในทางระบบนิเวศนวิทยา
พ้ืนท่ีปาสวนใหญคอนขางสมบูรณ แตพ้ืนท่ีบางสวนตองไดรับการฟนฟูเนื่องจากถูกบุกรุกทําลาย

๔. ลักษณะภูมิอากาศ
จากสภาพอากาศท่ีตั้งใกลเสนศูนยสูตร มีภูเขาและคาบสมุทรท้ังสองดาน คือดานตะวันออก

เปนทะเลจีนใต และมหาสมุทรแปซิฟค  ทําใหไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดีย และพายุหมุนเขต
รอนจากทะเลจีนใต

ลักษณะฤดูกาล
มี ๒ ฤดู คือฤดูรอน ระหวางเดือน กุมภาพันธ - เมษายน มีอากาศรอนตลอดฤดู และฤดูฝน

แบงเปน ๒ ชวง
- ตั้งแตเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม เปนชวงไดรับอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต
- ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน – มกราคม เปนชวงไดรับอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ

๕. ลักษณะการปกครอง
- จํานวนหมูบานในเขตเทศบาลตําบลอาวขนอมเต็มท้ังหมูบาน ๑๒ หมูบาน ไดแก

หมูท่ี ๒,๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔
- จํานวนหมูบานในเขตเทศบาลตําบลอาวขนอมบางสวน ๑ หมูบาน ไดแก หมูท่ี ๓
- จํานวนหมูบานในพ้ืนท่ีทับซอน ระหวางเทศบาลตําบลอาวขนอมกับเทศบาลตําบลขนอม

จํานวน ๑ หมูบาน ไดแก หมูท่ี ๑เทศบาลตําบลอาวขนอมแบงการปกครองเปน ๑๓ หมูบาน  ดังนี้



ขอมูล ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕

หมูท่ี ชื่อหมูบาน ช่ือ – นามสกุล
( กํานัน – ผูใหญบาน ) ตําแหนง

๒ บานพังมะพราว นายองอาจ  ผิวสําอางค ผูใหญบาน
๓ บานหัวเทอะ นายเสกสันต  ประสิทธิ์ ผูใหญบาน
๔ บานตลาดสี่แยก นายศุภโยค  จริยะวัฒนา กํานันตําบลขนอม
๕ บานโพธิ์กรด นายบุญสิทธิ์  นวลกุล ผูใหญบาน
๖ บานหนาดาน นายพัฒนา  อยูจุน ผูใหญบาน
๗ บานเปร็ต นายวิชัย  เข็มสม ผูใหญบาน
๘ บานในเพลา นายมาเนก  เสือทอง ผูใหญบาน
๙ บานทาสําเภา นายชลิต  ทองจันทร ผูใหญบาน

๑๐ บานนาคลอง นายดํารงค  สุนแดง ผูใหญบาน
๑๑ บานวัดใน นายวิวัฒน  ชุมชู ผูใหญบาน
๑๒ บานในทราย นายสุรชัย  เสวกวัง ผูใหญบาน
๑๓ บานเขาดิน นางวันดี  ขนอม ผูใหญบาน
๑๔ บานปาตาล นายสุบัญชา  มีเมือง ผูใหญบาน

๖. ขอมูลประชากรในตําบลขนอม
ตําบลขนอม  มีประชากรตามเขตการปกครองท้ังหมด ๑๓ หมูบาน  ดังนี้

หมูท่ี ช่ือหมูบาน เพศชาย เพศหญิง รวม จํานวน
ครัวเรือน

๒ บานพังมะพราว ๓๙๑ ๓๔๓ ๗๓๔ ๓๓๐
๓ บานหัวเทอะ ๕๒๕ ๕๕๗ ๑,๐๘๒ ๖๐๓
๔ บานตลาดสี่แยก ๖๕๑ ๗๒๕ ๑,๓๗๖ ๘๖๗
๕ บานโพธิ์กรด ๑๘๗ ๒๑๓ ๔๐๐ ๑๔๙
๖ บานหนาดาน ๑๖๔ ๑๗๓ ๓๓๗ ๒๐๕
๗ บานเปร็ต ๔๑๓ ๔๐๖ ๘๑๙ ๒๗๒
๘ บานในเพลา ๔๑๗ ๓๗๒ ๗๘๙ ๓๑๕
๙ บานทาสําเภา ๓๖๖ ๓๗๗ ๗๔๓ ๒๖๖

๑๐ บานนาคลอง ๑๐๑ ๑๑๕ ๒๑๖ ๗๕
๑๑ บานวัดใน ๔๐๐ ๓๙๗ ๗๙๗ ๒๑๓
๑๒ บานในทราย ๓๓๘ ๓๓๐ ๖๖๘ ๓๐๒
๑๓ บานเขาดิน ๓๓๙ ๓๕๓ ๖๘๒ ๑๘๕
๑๔ บานปาตาล ๒๕๒ ๒๕๕ ๕๐๗ ๑๖๔

รวม ๔,๕๔๔ ๔,๖๑๖ ๙,๑๖๐ ๓,๙๔๖



๗. ขอมูลสภาพทางโครงสรางพื้นฐาน
๗.๑ การคมนาคม

การคมนาคมติดตอระหวางตําบล อําเภอ และจังหวัด สวนมากใชเสนทางถนนสาย
ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๔ (ขนอม – สิชล) และถนนสายทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๒ (ขนอม – ดอนสัก) เสนทาง
คมนาคมภายในตําบล หมูบาน เปนถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง การคมนาคมสัญจรประชาชนใช
รถยนตสวนตัว รถจักรยานยนต รถจักรยานยนตรับจาง และรถตูเอกชนใหบริการเสนทางจากอําเภอขนอมถึงตัว
เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

๗.๒ การสื่อสารโทรคมนาคม
ประชาชนสวนใหญสื่อสารโดยใชระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ี โทรศัพทสาธารณะในพ้ืนท่ี

และวิทยุชุมชน
๗.๓ การไฟฟา

มีไฟฟาสาธารณะใชครบทุกหมูบาน แตยังไมครบทุกครัวเรือน ซึ่งเทศบาลตําบลอาว
ขนอมไดทําการสํารวจครัวเรือนท่ียังไมมีไฟฟาใชเพ่ือเสนอการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินการขยายเขตตอไป

๗.๔ การประปา
มีน้ําประปาใชยังไมครบทุกครัวเรือน ยังมีพ้ืนท่ีรอการขยายเขตระบบประปาหมูบาน

๗.๕ แหลงน้ําธรรมชาติ มีลําคลองท่ีสําคัญในเขตเทศบาลตําบลอาวขนอม ดังนี้
- คลองทองยาง
- คลองเพลา
- คลองทาออก
- คลองทาบด
- คลองทาใน
- คลองทาหิน
- คลองคุระ
- คลองขนอม
- คลองขุนพนม

ฯลฯ
๘. ขอมูลสภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพหลักของประชาชน สวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตรกรรม ปศุสตัว การทําประมง
ชายฝง คาขาย รับจางท่ัวไป และธุรกิจการทองเท่ียว

การเกษตรกรรม
ตําบลขนอมมีพื้นที่ทาํการเกษตรทั้งหมดประมาณ ๖๑.๗๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๗,๗๗๓ ไร

ซึ่งประชาชนใชพืน้ที่ในการทาํสวน  เชน  สวนมะพราว สวนยางพารา ปาลมน้ํามนั และทํานา ซึ่งมีผลิตผลและมรีายได
ไมแนนอน เนื่องจากข้ึนอยูกับราคาสนิคาและสภาพดินฟาอากาศ

การปศุสัตว
เกษตรกรเลี้ยงสัตวเปนรายไดเสริมในครัวเรือน สวนหนึ่งไวบริโภคเอง ซึ่งสัตวเศรษฐกิจท่ี

เกษตรกรนิยมเลี้ยง ไดแก วัวพันธุพ้ืนเมือง เปด ไก หมู แพะ



การประมง
ในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๒, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ ซึ่งมีพ้ืนท่ีติดกับชายฝงทะเล ประชาชนสวนหนึ่งมีอาชีพออก

เรือหาปลาบริเวณชายฝง เลี้ยงกุงแบบธรรมชาติ ทําประมงชายฝง เลี้ยงปลากะพง  เลี้ยงกุงกุลาดํา และเลี้ยงปูดํา
การอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลอาวขนอม มีโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ ดังนี้

ธนาคาร  จํานวน ๓ แหง  คือ
- ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน)
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน)

โรงแรม  บานพักตากอากาศ / บังกะโล จํานวน ๒๘ แหง คือ
- โกโดด รีสอรท บานหัวเทอะ
- ปาลมฮิล รีสอรท ถนนหลังอําเภอ
- อลงกต รีสอรท หาดคอเขา
- โรงแรมวาเลนไทน รีสอรท บานพังมะพราว
- โรงแรมขนอมโกลดเดนบีช หาดหนาดาน
- ตาลคู บีช  รีสอรท หาดหนาดาน
- สยามพาราไดส หาดหนาดาน
- รอยัลออคิต เฮาส หาดหนาดาน
- ฟองคลื่น บีช รีสอรท หาดหนาดาน
- บานศิวิไล หาดหนาดาน
- สรวชิ รีสอรท หาดหนาดาน
- กอแกว การเดน บานทาสําเภา
- บานทะเลขนอม หาดบานเปร็ต
- ระเบียงทราย รีสอรท หาดบานเปร็ต
- ขนอมซันไรส รีสอรท หาดบานเปร็ต
- อาวา รีสอรท หาดบานเปร็ต
- ภูพัฒน รีสอรท หาดบานเปร็ต
- ทิพยมนตรี  รีสอรท หาดบานเปร็ต
- ในเพลาเบย รีสอรท หาดในเพลา
- ขนอมฮิลล  รีสอรท หาดในเพลา
- สุชาดา วิลลา หาดในเพลา
- โรงแรมสุภา รอยัล บีช หาดในเพลา
- โรงแรมเนียวานา หาดในเพลา
- ไวทบีช รีสอรท หาดในเพลา
- ราชาคีรี รีสอรท แอนด สปา หาดในเพลา
- กรีนเลย รีสอรท หาดในเพลา



- ขนอมมารอค รีสอรท หาดในเพลา
- เขาพลายดํา รีสอรท อาวทองยาง

ปมน้ํามัน จํานวน ๕ แหง คือ
- หจก.ขนอมปโตรเลียม หมูท่ี ๔
- ปมน้ํามันกระดังงา หมูท่ี ๕
- ปมน้ํามันนางวันดี ทองทับ หมูท่ี ๙
- ปมน้ํามันคูระปโตรเลียม หมูท่ี ๑๒
- หจก.ขนอมแสงดาว หมูท่ี ๑๒

โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน ๑ แหง
- หจก. อิสระเอมอร หมูท่ี ๓

สถานบริการและจําหนายรถจักรยานยนต จํานวน ๔ แหง
- บริษัท ศุภกิตตมอเตอร จํากัด หมูท่ี ๓
- หจก.พีระมอเตอร (๑๙๙๗) สาขาขนอม หมูท่ี ๓
- หจก.ขนอมซูซูกิ หมูท่ี ๓
- บริษัท โตโยตานครศรีธรรมราช สาขาขนอม หมูท่ี ๑๒

หางทอง จํานวน ๓ แหง
- หางทองเจริญทอง หมูท่ี ๔
- หางทองโกมินทร หมูท่ี ๔
- หางทองโกมินทร ๓ หมูท่ี ๔

๙. ขอมูลดานการศึกษา

๙.๑ สถานศึกษา
๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๔ แหง

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจงถนอม หมูท่ี ๒
- ศูนยพัฒนาเด็กบานในเพลา หมูท่ี ๘
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกระดังงา หมูท่ี ๙
- ศูนยพัฒนาเด็กบานเขาดิน หมูท่ี ๑๓

๒. โรงเรียนระดับอนุบาล จํานวน ๒ แหง (เอกชน)
- โรงเรียนอุดมปญญาจารย หมูท่ี ๕
- โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา หมูท่ี ๙

๓. โรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน ๕ แหง
- โรงเรียนวัดเขา (วันครู ๒๕๐๑) หมูท่ี ๔
- โรงเรียนบานเปร็ต หมูท่ี ๗
- โรงเรียนบานในเพลา หมูท่ี ๘
- โรงเรียนวัดกระดังงา หมูท่ี ๙
- โรงเรียนบานวัดใน หมูท่ี ๑๑



๔. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๑ แหง
- โรงเรียนขนอมพิทยา หมูท่ี ๑๒

๕. การศึกษานอกโรงเรียน จํานวน ๓ กลุม
- ระดับประถมศึกษา ๑ กลุม
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ๑ กลุม
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑ กลุม

๑๐. สถาบันและอคกรทางศาสนา
๑. วัด  จํานวน ๔ แหง

- วัดกระดังงา หมูท่ี ๙
- วัดเขาขนอม หมูท่ี ๑๐
- วัดในขนอม หมูท่ี ๑๑
- วัดคูรา หมูท่ี ๑๔

๑๑. การสาธารณสุข
ในเขตเทศบาลตําบลอาวขนอม มีสถานบริการสาธารณสุข ดังนี้
- สถานีอนามัยประจําตําบล ๑ แหง
- ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน ๕ แหง
- สถานพยาบาล/คลีนิค ๑ แหง
- รานขายยาแผนปจจุบัน ๒ แหง
- อัตราการมีและการใชสวม รอยละ ๑๐๐

๑๒. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี
- ปาสงวนแหงชาติปาคลองธง ประกอบไปดวยเขตอนุรักษสัตวปานครศรีธรรมราช

น้ําตกทองยาง น้ําตกหินลาด น้ําตกผาเมือง
- ปาสงวนแหงชาติปาชายเลนคลองขนอม
- ชายหาดอาวขนอม ประกอบดวย หาดคอเขา หาดหนาดาน หาดบานเปร็ต

หาดในเพลา หาดทองหยี หาดทองยาง

๑๓. ศักยภาพของชุมชนและพื้นท่ี
ศักยภาพของเทศบาลตําบลอาวขนอม

จํานวนบุคลากร จํานวน ๔๑ คน
- ตําแหนงในสํานักปลัด ๒๙ คน
- ตําแหนงในกองคลัง ๗ คน
- ตําแหนงในกองชาง ๕ คน
ระดับการศึกษา
- ประถมศึกษา ๖ คน
- มัธยมศึกษา / ปวช. ๗ คน



- อนุปริญญา / ปวส. ๔ คน
- ปริญญาตรี ๒๑ คน
- ปริญญาโท ๓ คน

รายรับของเทศบาลตําบลอาวขนอม
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ จํานวน ๔๑,๐๒๙,๓๒๕.๐๒.- บาท แยกเปน
- คาภาษีอากร ๒,๓๐๑,๓๑๖.๔๐.- บาท
- คาธรรมเนียมและใบอนุญาต ๕๐๘,๓๘๘.- บาท
- รายไดจากทรัพยสิน ๒๔๕,๔๙๔.๖๒.- บาท
- รายไดจากกิจการเก่ียวกับการพาณิชย ๑๓๕,๑๔๐.- บาท
- รายไดเบ็ดเตล็ด ๑๗๕,๖๒๕.๔๑.- บาท
- รายไดจากทุน ๙,๓๓๐.- บาท
- ภาษีจัดสรร ๑๙,๑๘๐,๔๑๘.๖๓.- บาท
- เงินอุดหนุน ๙,๒๓๙,๖๐๑.- บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ๖๒๕,๒๔๖.๙๖.- บาท
- เงินอุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ๑๐,๐๐๐.- บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนชรา ๖,๖๐๐,๐๐๐.- บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผูพิการ ๘๓๐,๐๐๐.- บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๙๙๑,๙๖๔.- บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคาวัสดุการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๖๑,๘๐๐.- บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑๑๕,๐๐๐.- บาท
เงินสะสม ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ จํานวน ๙,๙๗๖,๗๑๔.๔๐.- บาท
เงินทุนสะสม ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ จํานวน ๗,๐๖๘,๗๘๑.๓๗.- บาท

การรวมกลุมของประชาชน
จํานวนกลุมวิสาหกิจชุมชน ๙ กลุม
- วิสาหกิจชุมชนกลุมเลี้ยงแพะขนอมยุคใหม (เลี้ยงแพะจําหนาย) หมูท่ี ๓
- วิสาหกิจชุมชนชมรมธุรกิจทองเท่ียวขนอม (บริการนําเท่ียว) หมูท่ี ๔
- วิสาหกิจชุมชนบานหนาดานรุงเจริญ (ทํากะป) หมูท่ี ๔
- วิสาหกิจชุมชนกลุมวิถีไทย (ทําปุยหมักชีวภาพ) หมูท่ี ๕
- วิสาหกิจชุมชนน้ําดื่ม อยูดี มีสุข บานโพธิ์กรด (ผลิตน้ําดื่มจําหนาย) หมูท่ี ๕
- วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบานเทพนิมิต (บริการนวดแผนไทย) หมูท่ี ๗
- วิสาหกิจชุมชนเกษตรสัมพันธชุมชนบานเปร็ต (เลี้ยงโคขุน) หมูท่ี ๗
- วิสาหกิจชุมชนกลุมเลี้ยงสัตวบานในเพลา (เลี้ยงไกพ้ืนเมือง) หมูท่ี ๘
- วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานบานในเพลา (ทํากะป) หมูท่ี ๘



๑๔ จุดเดนของพื้นท่ี
พ้ืนท่ีตําบลขนอมมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาทองถ่ิน มีสถานท่ี

ทองเท่ียวชายฝงทะเลท่ีสวยงาม มีชือ่เสียง เหมาะแกการพัฒนาทางดานการทองเท่ียวใหเติบโต บางพ้ืนท่ีเหมาะ
แกการพัฒนาทางดานเกษตรกรรม ซึ่งจะสงผลดีตอประชาชนในดานเศรษฐกิจ ทําใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน

เสนทางคมนาคม
- เสนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๑๐ (ขนอม – สิชล) หมู ท่ี ๑๑,๑๒ เหมาะแกการ

ทําธุรกิจดานปมน้ํามัน สถานบริการอะไหลยนต คารแคร สถานท่ีจําหนายวัสดุกอสรางและโชวรูมตาง ๆ
- เสนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๑๒ (อัครวิถี) หมูท่ี ๓,๔ สภาพพ้ืนท่ีเปนเขต

ธุรกิจของตําบลเก่ียวกับธนาคาร ธุรกิจประกันภัย สถานประกอบการตาง ๆ และศูนยราชการของอําเภอ
- เสนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒๓๒ หมูท่ี ๒,๔,๕,๖,๗,๘ สภาพพ้ืนท่ีมีแหลง

ทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง เหมาะสําหรับการพัฒนาดานธุรกิจการทองเท่ียว เชน โรงแรม บานพักตากอากาศ สปา
เปนตน

สถานท่ีทองเท่ียว
หาดหนาดาน
จากสภาพภูมิประเทศในสวนของท่ีราบชายฝงทะเล ซึ่งประชากรท่ีอาศัยอยูในแถบนี้ได

ประกอบอาชีพทําสวนมะพราวและประมงชายฝงเปนสวนใหญ เปนสถานท่ีท่ีเงียบสงบ มีเสนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๒๓๒ จากหาดคอเขาถึงหาดบานเปร็ตไปเชื่อมกับหาดในเพลา ระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร
ปจจุบันไดพัฒนาและเจริญข้ึนตามลําดับเพ่ือรองรับกิจกรรมเก่ียวกับการทองเท่ียว หาดหนาดานมีสภาพเปนหาด
ทรายขาวขนานกับทิวทัศนสวนมะพราวตลอดแนว บรรยากาศรมรื่นเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียว

หาดเปร็ต
เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง  อยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๗ ถัดจากหาดหนาดานไปทางทิศใต

กอนถึงหาดในเพลา มีถนนลาดยางสายหาดคอเขา - หาดบานเปร็ต (๔๒๓๒) ตัดผาน หาดบานเปร็ตมีลักษณะ
เปนหาดทรายขาวมีแนวกวางและยาวโคงเล็กนอยพองามตอเนื่องจากหาดหนาดาน  บริเวณชายหาดมีโขดหินก้ัน
แยกตัวจากหาดในเพลา บริเวณเหนือหาดมีสวนมะพราวรมรื่น

หาดในเพลา
เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงอยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๘ ถัดจากหาดหนาดานไปทางทิศใตมี

ถนนลาดยางสายสี่แยกขนอม – หาดในเพลา ตัดผานและสุดทางท่ีนี่  หาดในเพลาปจจุบันนี้มีบานพักตากอากาศ
และโรงแรมไวรองรับนักทองเท่ียว  เปนสถานท่ีเหมาะแกการทองเท่ียวและพักผอนแบบครอบครัวหรือหมูคณะมีสถานท่ีจัด
ประชุมไวสําหรับกลุมธุรกิจเอกชนและภาคราชการหลายแหง

อาวทองหยี
อาวทองหยีตั้งอยูในหมูท่ี ๘ หางจากหาดในเพลาประมาณ ๓ กิโลเมตร อาวทองหยี

เปนสถานท่ีเงียบสงบมีหาดทรายขาวสลับโขดหิน ถัดจากชายหาดข้ึนไปประมาณ ๑๐๐ เมตร ก็จะถึงแนวเขตปา
ไมถาวรและแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาคลองธง พรอมท้ังแนวเขตอนุรักษสัตวปาของสถานีอนุรักษสัตวปานครศรีธรรมราชอัน
อุดมไปดวยสัตวปานานาชนิด เชน  กวาง  เกง  เลียงผา หมูปา ไกปา และกระจง ปรากฏตัวใหเห็นตามชายหาด
อยูเปนประจํา สถานท่ีแหงนี้จึงเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษและนาศึกษาเก่ียวกับระบบนิเวศนวิทยา



อาวทองยาง
อาวทองยางตั้งอยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๘ มีทางเขาอาวทองยางจากถนนสายนครศรีธรรมราช

– สุราษฎรธานี เขาทางแยกบานทุงใสประมาณ ๘ กิโลเมตร อาวทองยางมีความสวยงามมากอีกแหงหนึ่งของ
อําเภอขนอมซึ่งอยูใกลกับเขาพลายดํา บริเวณเนินเขามีสัตวชุกชุมเหมาะแกการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และตั้งคาย
พักแรม

น้ําตกเสม็ดชุน
น้ําตกเสม็ดชนุตั้งอยูในหมูท่ี ๙ มีทางเขาน้ําตกแยกจากถนนสายสี่แยก – ในเพลาท่ี

ตรงบริเวณใกลกับทางเขาการประปาสวนภูมิภาคเขาไปประมาณ ๒ กิโลเมตร น้ําตกแหงนี้มีความสวยงามและ
เหมาะแกการพักผอนหยอนใจ



บทที่ ๓
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตําบลอาวขนอมในปที่ผานมา

จากการติดตามผลการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลอาวขนอม ประจําป ๒๕๕๔ สรุปผลไดดงันี้
การประเมินผลการนําแผนพฒันาประจําปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  โครงการที่ตั้งไวใน

แผนพัฒนาสามป ประจาํป ๒๕๕๔ จํานวน ๑๕๙ โครงการ จํานวนงบประมาณ ๘๖,๙๑๘,๕๐๐ บาท ผลการดําเนินงาน
ตามศักยภาพของเทศบาลตําบลอาวขนอม จํานวน ๘๗ โครงการ ใชงบประมาณ ๓๕,๙๕๔,๐๒๑.๖๗ บาท คิดเปน
รอยละ ๔๑.๓๖

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๔

ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ
ที่เสร็จ

จํานวนโครงการ
ที่ยังไมได
ดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ที่ยกเลิกการ
ดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน ๑๒ ๑๓.๘๐ ๒๙ ๔๐.๒๘ - - ๔๑ ๒๕.๗๙
๒. ดานการพัฒนาคนและ
สังคม
๓. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

๔๗

๑๐

๕๔.๐๒

๑๑.๕๐

๑๔

๑๖

๑๙.๔๕

๒๒.๒๒

-

-

-

-

๖๑

๒๖

๓๘.๓๗

๑๖.๓๕
๔. ดานการบริหารจัดการและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๕ ๕.๗๔ ๖ ๘.๓๓ - - ๑๑ ๖.๙๒

๕. ดานการพัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรภายใตระบบ
ธรรมาภิบาล

๑๓ ๑๔.๙๔ ๗ ๙.๗๒ - - ๒๐ ๑๒.๕๗

รวม ๘๗ ๑๐๐.๐๐ ๗๒ ๑๐๐.๐๐ - - ๑๕๙ ๑๐๐.๐๐



บทที่ ๔
วิสัยทัศน พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา

๔.๑ วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศน

เมืองแหงการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ฟนฟูเกษตรกรรม หนุนนําชุมชนเขมแข็ง แหลงศูนยรวมการศึกษา
และวัฒนธรรมประเพณี

พันธกิจของเทศบาลตําบลอาวขนอม
พันธกิจที่ ๑

การพัฒนาเมืองนาอยูชุมชนนาอยู  โดยการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการให
ประชาชนสามารถใชบริการไดอยางเพียงพอ ครอบคลุม ทั่วถึง เพื่อรองรับการขยายเมืองในอนาคต

พันธกิจที่ ๒
พัฒนาศักยภาพของชุมชนใหมีความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได สนบัสนุนแนวทางการดําเนิน

ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน สนบัสนุนสงเสริมผลผลติทางการ
การเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน

พันธกิจที่ ๓
สงเสริมสวัสดิการสังคม  พัฒนาการศึกษา พัฒนาดานสาธารณสุขใหทั่วถึงประชาชนทุกกลุม

สงเสริมการจัดกิจกรรมดานการกีฬา การออกกําลังกาย เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพทีด่ี และรณรงคปองกันการแพร
ระบาดของยาเสพติด

พันธกิจที่ ๔
สงเสริมและพฒันาแหลงทองเทีย่ว วางแผนในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

ทองเที่ยวในอนาคต
พันธกิจที่ ๕

อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน

พันธกิจที่ ๖
อนุรักษ ฟนฟู บาํรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปญญาทองถ่ิน

พันธกิจที่ ๗
สงเสริมความสงบเรียบรอย ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิของประชาชน

และเสริมสรางความรูความเขาใจดานประชาธิปไตยแกประชาชน
พันธกิจที่ ๘

พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน สรางระบบการบริหารจดัการที่ดีในองคกรบนพืน้ฐาน
การมีสวนรวมของประชาชน

พันธกิจที่ ๙
ภารกิจตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ

พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒



จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

๑. ปรับปรุงและพัฒนาเสนทางคมนาคม ใหไดมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย
๒. พัฒนาระบบประปาใหไดมาตรฐาน ประชาชนมีน้าํอุปโภค บริโภคที่สะอาด
๓. พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรใหทั่วถึงและเพียงพอ
๔. พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ โดยการขยายเขตไฟฟาสาธารณะออกไปอยางทั่วถึง
๕. ประกาศใชผังเมืองเปนกรอบในการพัฒนาดานกายภาพ เศรษฐกิจสังคมของทองถ่ิน

ดานเศรษฐกิจ
๑. สงเสริมใหประชาชนมีอาชพีและมีรายไดเพิ่มข้ึน สนับสนุนการออมในทุกระดับที่ เหมาะสม
๒. สงเสริมการฝกอบรมวิชาชพีระยะสัน้ พัฒนาคุณภาพและฝมือแรงงานใหแกประชาชน
๓. สงเสริมการพัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับบริบทชุมชน และความตองการของตลาด วสิาหกิจชุมชน

และสนบัสนุนการใชภูมิปญญาทองถ่ินในการสรางมลูคาสินคา
๔. สงเสริมแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน  และสนับสนนุการประชาสัมพันธ
๕. สงเสริมการลงทุน การพาณชิย และการพฒันาธุรกิจเก่ียวกับการทองเที่ยว เพื่อสรางรายไดใหแก

ประชาชน
๖. สงเสริมผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน และการจัดตัง้ตลาดชุมชน
๗. ใหความสําคัญกับการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม  สงเสริมใหเกษตรกรลดการใช ปุยเคมี

ดานการศึกษา สาธารณสุข กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการสังคม
๑. สนับสนุนการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน สงเสริมใหมีการศึกษา

ตลอดชีพ และใหเขาถึงประชาชนตามหลักคุณธรรมนําความรู
๒. สงเสริมใหมีการพัฒนา และนําภูมปิญญาทองถ่ินกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัด

การศึกษา
๓. สงเสริมใหมีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนอยางกวางขวาง เพื่อใหเกิดความเสมอภาค และเปด

โอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนทุกกลุม
๔. ดําเนินการรณรงค ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด เพื่อไมใหจํานวนผูติดยาเสพติด

เพิ่มข้ึน และลดจาํนวนผูเก่ียวของเดิมใหลดลง
๕. สนับสนุนใหประชาชนเลนกีฬา ออกกําลังกายอยางตอเนื่อง และใหมีลานกีฬาอยางเหมาะสม

เพื่อใหมีสุขภาพที่ดีถวนหนา
๖. จัดใหมีสวัสดิการแกคนชรา คนพิการ เด็กดอยโอกาส ผูปวยโรคเอดส
๗. ดําเนินการสงเคราะห สงเสริมผูดอยโอกาสในสงัคมใหสามารถเปนพลังแกชุมชนได
๘. ควบคุมปองกันโรคติดตออยางเปนระบบ
๙. สงเสริมการผลิตและการใชสมุนไพรไทย การแพทยแผนไทย (การแพทยทางเลือก)
๑๐. ใหความรูแกประชาชนในการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว เพื่อปองกันการเจ็บปวย
๑๑. ดําเนินการใหประชาชนมนีันทนาการอยางมีคุณภาพและเพียงพอ

ดานความสงบเรียบรอยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๑. ดําเนินการจัดฝกอบรม อปพร. ในการดูแลความสงบเรียบรอยของชุมชน ปองกันและแกไขปญหา

อาชญากรรม
๒. เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนเพื่อปองกันปญหายาเสพตดิ อบายมุข และอาชญากรรม



๓. ใหความรูความเขาใจหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแกประชาชนอยางตอเนื่องเพื่อให
ประชาชนสามารถนํามาใชในชีวติประจําวนั และใชในการพฒันาการเมืองการปกครองในระดับทองถ่ินและระดบัชาติ

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
๑. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื
๒. รณรงค และสรางจิตสาํนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน
๓. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
๔. สงเสริมการบริหารจัดการน้าํ เพื่อใหมีน้ําในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม
๕. สงเสริมใหประชาชนลดการใชปุยเคมี หันมาใชปุยคอก ปุยหมัก ปุยชีวภาพ เพื่อการพัฒนา

ดินใหมีความอุดมสมบูรณ
๖. รณรงคใหประชาชนลดการใชสารเคมี ยาปราบศัตรูพชืตาง ๆ โดยหันมาใชผลิตภัณฑจาก

ธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและไมสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
๗. จัดการดานการกําจัดขยะแบบฝงกลบใหถูกสุขลักษณะ
๘. รณรงคใหประชาชนลดการเผาขยะ และสารเคมีตาง ๆ  เพือ่ลดมลพิษในอากาศ
๙. สงเสริมเครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอมระดบัหมูบาน ระดับตาํบล  ใหมีบทบาทในการ

ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
๑๐. บริหารจัดการแหลงทองเที่ยวควบคูกับการวางแผนปองกันภาวะเสื่อมโทรมของแหลง

ทองเที่ยวอันเปนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอยางเปนระบบ
๑๑. รณรงคและสรางจิตสาํนึกใหประชาชนลดการบุกรุกปา ทาํลายแหลงตนน้ําและลดการลาสัตวใน

เขตปาสงวน
ดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

๑. สงเสริมใหประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสรางความตระหนักและอนุรักษคุณคา
วัฒนธรรม ประเพณี

๒. สงเสริมใหเกิดสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู โดยพฒันาจิตใจควบคูกับการพฒันาการเรียนรู
ของคนทุกกลุม สงเสริมทุนทางปญญาใหคนทุกคนคิดเปน ทาํเปน มีเหตุผล มีความคิดสรางสรรค ควบคูกับการสืบสาน
ประเพณี  วัฒนธรรม ศาสนา สามารถปรับตัวพรอมรับการเปลีย่นแปลงในอนาคต

๓. สงเสริมการสนับสนนุองคกร บุคลากรทางศาสนาทุกศาสนา เพื่อใหมีการเผยแพรหลักธรรม
คําสอนที่ถูกตอง เหมาะสมแกประชาชน

ดานการบริหาร การบริการ
๑. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอยางตอเนื่อง
๒. สงเสริมและสนบัสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน และอ่ืนๆ

เพื่อบรรลุจุดมุงหมายการพัฒนา
๓. สงเสริมกระบวนการประชาคมทุกระดับใหมีความเขมแข็ง และใหประชาคมมีสวนในการ

ตรวจสอบ และการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
๔. พัฒนาและสงเสริมการจัดทาํแผนพฒันาทองถ่ินทีต่อบสนองความตองการในระดบัชุมชนภายใต

กระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน สนบัสนุนใหมีระบบฐานขอมูลกลางและระบบการติดตามผล
๕. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง โดยการจัดอบรมพนักงานสวน

ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบล



๖. สงเสริม ใหความรูแกสมาชกิสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน เพื่อเขาใจบทบาท หนาที่ กฎหมาย
ระเบียบที่เก่ียวของในการปฏิบตัิงาน

๗. ลดข้ันตอน และพฒันาระบบการใหบริการแกประชาชนด
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

๑. ปรับปรุงและพัฒนาเสนทางคมนาคม ใหไดมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย
๒. พัฒนาระบบประปาใหไดมาตรฐาน ประชาชนมีน้าํอุปโภค บริโภคที่สะอาด
๓. พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรใหทั่วถึงและเพียงพอ
๔. พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ โดยการขยายเขตไฟฟาสาธารณะออกไปอยางทั่วถึง
๕. ประกาศใชผังเมืองเปนกรอบในการพัฒนาดานกายภาพ เศรษฐกิจสังคมของทองถ่ิน

ดานเศรษฐกิจ
๑. สงเสริมใหประชาชนมีอาชพีและมีรายไดเพิ่มข้ึน สนับสนุนการออมในทุกระดับที่ เหมาะสม
๒. สงเสริมการฝกอบรมวิชาชพีระยะสัน้ พัฒนาคุณภาพและฝมือแรงงานใหแกประชาชน
๓. สงเสริมการพัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับบริบทชุมชน และความตองการของตลาด วสิาหกิจชุมชน

และสนบัสนุนการใชภูมิปญญาทองถ่ินในการสรางมลูคาสินคา
๔. สงเสริมแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน  และสนับสนนุการประชาสัมพันธ
๕. สงเสริมการลงทุน การพาณชิย และการพฒันาธุรกิจเก่ียวกับการทองเที่ยว เพื่อสรางรายไดใหแก

ประชาชน
๖. สงเสริมผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน และการจัดตัง้ตลาดชุมชน
๗. ใหความสําคัญกับการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม  สงเสริมใหเกษตรกรลดการใช ปุยเคมี

ดานการศึกษา สาธารณสุข กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการสังคม
๑. สนับสนุนการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน สงเสริมใหมีการศึกษา

ตลอดชีพ และใหเขาถึงประชาชนตามหลักคุณธรรมนําความรู
๒. สงเสริมใหมีการพัฒนา และนําภูมปิญญาทองถ่ินกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัด

การศึกษา
๓. สงเสริมใหมีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนอยางกวางขวาง เพื่อใหเกิดความเสมอภาค และเปด

โอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนทุกกลุม
๔. ดําเนินการรณรงค ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด เพื่อไมใหจํานวนผูติดยาเสพติด

เพิ่มข้ึน และลดจาํนวนผูเก่ียวของเดิมใหลดลง
๕. สนับสนุนใหประชาชนเลนกีฬา ออกกําลังกายอยางตอเนื่อง และใหมีลานกีฬาอยางเหมาะสม

เพื่อใหมีสุขภาพที่ดีถวนหนา
๖. จัดใหมีสวัสดิการแกคนชรา คนพิการ เด็กดอยโอกาส ผูปวยโรคเอดส
๗. ดําเนินการสงเคราะห สงเสริมผูดอยโอกาสในสงัคมใหสามารถเปนพลังแกชุมชนได
๘. ควบคุมปองกันโรคติดตออยางเปนระบบ
๙. สงเสริมการผลิตและการใชสมุนไพรไทย การแพทยแผนไทย (การแพทยทางเลือก)
๑๐. ใหความรูแกประชาชนในการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว เพื่อปองกันการเจ็บปวย
๑๑. ดําเนินการใหประชาชนมนีันทนาการอยางมีคุณภาพและเพียงพอ



ดานความสงบเรียบรอยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๑. ดําเนินการจัดฝกอบรม อปพร. ในการดูแลความสงบเรียบรอยของชุมชน ปองกันและแกไขปญหา

อาชญากรรม
๒. เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนเพื่อปองกันปญหายาเสพตดิ อบายมุข และอาชญากรรม
๓. ใหความรูความเขาใจหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแกประชาชนอยางตอเนื่องเพื่อให

ประชาชนสามารถนํามาใชในชีวติประจําวนั และใชในการพฒันาการเมืองการปกครองในระดับทองถ่ินและระดบัชาติ

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
๑. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื
๒. รณรงค และสรางจิตสาํนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน
๓. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
๔. สงเสริมการบริหารจัดการน้าํ เพื่อใหมีน้ําในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม
๕. สงเสริมใหประชาชนลดการใชปุยเคมี หันมาใชปุยคอก ปุยหมัก ปุยชีวภาพ เพื่อการพัฒนา

ดินใหมีความอุดมสมบูรณ
๖. รณรงคใหประชาชนลดการใชสารเคมี ยาปราบศัตรูพชืตาง ๆ โดยหันมาใชผลิตภัณฑจาก

ธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและไมสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
๗. จัดการดานการกําจัดขยะแบบฝงกลบใหถูกสุขลักษณะ
๘. รณรงคใหประชาชนลดการเผาขยะ และสารเคมีตาง ๆ  เพือ่ลดมลพิษในอากาศ
๙. สงเสริมเครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอมระดบัหมูบาน ระดับตาํบล  ใหมีบทบาทในการ

ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
๑๐. บริหารจัดการแหลงทองเที่ยวควบคูกับการวางแผนปองกันภาวะเสื่อมโทรมของแหลง

ทองเที่ยวอันเปนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอยางเปนระบบ
๑๑. รณรงคและสรางจิตสาํนึกใหประชาชนลดการบุกรุกปา ทาํลายแหลงตนน้ําและลดการลาสัตวใน

เขตปาสงวน
ดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

๑. สงเสริมใหประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสรางความตระหนักและอนุรักษคุณคา
วัฒนธรรม ประเพณี

๒. สงเสริมใหเกิดสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู โดยพฒันาจิตใจควบคูกับการพฒันาการเรียนรู
ของคนทุกกลุม สงเสริมทุนทางปญญาใหคนทุกคนคิดเปน ทาํเปน มีเหตุผล มีความคิดสรางสรรค ควบคูกับการสืบสาน
ประเพณี  วัฒนธรรม ศาสนา สามารถปรับตัวพรอมรับการเปลีย่นแปลงในอนาคต

๓. สงเสริมการสนับสนนุองคกร บุคลากรทางศาสนาทุกศาสนา เพื่อใหมีการเผยแพรหลักธรรม
คําสอนที่ถูกตอง เหมาะสมแกประชาชน

ดานการบริหาร การบริการ
๑. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอยางตอเนื่อง
๒. สงเสริมและสนบัสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน และอ่ืนๆ

เพื่อบรรลุจุดมุงหมายการพัฒนา



๓. สงเสริมกระบวนการประชาคมทุกระดับใหมีความเขมแข็ง และใหประชาคมมีสวนในการ
ตรวจสอบ และการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล

๔. พัฒนาและสงเสริมการจัดทาํแผนพฒันาทองถ่ินทีต่อบสนองความตองการในระดบัชุมชนภายใต
กระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน สนบัสนุนใหมีระบบฐานขอมูลกลางและระบบการติดตามผล

๕. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง โดยการจัดอบรมพนักงานสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบล

๖. สงเสริม ใหความรูแกสมาชกิสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน เพื่อเขาใจบทบาท หนาที่ กฎหมาย
ระเบียบที่เก่ียวของในการปฏิบตัิงาน
ลดข้ันตอน และพัฒนาระบบการใหบริการแกประชาชน

เพื่อความอยูดีมีสุขของพี่นองประชาชนเทศบาลตําบลอาวขนอม บนพืน้ฐานของหลักธรรมาภิบาล
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย และตัดสินในเร่ืองสําคํญที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิตของ
ประชาชนโดยตรง ตลอดถึงการมุงเนนการบริหารจัดการ โดยยดึหลัก การบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี และปรับเปลี่ยน
วิธีการทํางาน เพื่อมุงสูการเปนองคกรสมัยใหม ที่ทํางานเชงิรุก แบบบูรณาการ มีความคลองตวั รวดเร็ว สรางงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสทิธิผล เปดเผยโปรงใส ตรวจสอบได เพื่อเปนที่ไววางใจของประชาชน และจะพฒันาการบริหาร
ตําบลอาวขนอม ใหเปนองคการกลางประสานทุกภาคสวน ทัง้องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน เชน อบจ. เทศบาล
หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และองคกรเอกชน รวมถึงประชาคมในชุมชน หมูบานตาง ๆ การสราง
การเมืองภาคประชาชน เพื่อเชือ่มโยงความคิด รับฟงปญหาของชุมชนอยางแทจริง เพื่อนาํมาแกไขที่ยั่งยืนตอไป



๔.๓ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลอาวขนอมในชวง ๓ ป

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานทีร่ับผิดชอบ
ยุทธศาสตรที่ ๑ ๑. สงเสริมและพัฒนาอาชีพ สํานักปลัด

การพัฒนาเศรษฐกิจ ๒. สงเสริมการลงทุน การพาณชิย และการทองเที่ยว สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ ๒ ๑. สงเสริม สรางจิตสาํนึกใหประชาชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักปลัด
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ๒. การบริหารจัดการขยะชุมชน สํานักปลัด

และพลังงาน

ยุทธศาสตรที่ ๓ ๑. สงเสริมการศึกษา สํานักปลัด
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ๒. สงเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ และยาเสพติดในชุมชน สํานักปลัด

๓. สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอย และบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด
๔. สงเสริมสวัสดิการสงัคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห สํานักปลัด
๕. อนุรักษ ฟนฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน สํานักปลัด
๖. สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ สํานักปลัด



ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๔ ๑. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้าํ กองชาง
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ๒. พัฒนาและซอมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กองชาง

ยุทธศาสตรที่ ๕ ๑. การบริหารจัดการองคกร สํานักปลัด
การพัฒนาการบริหารจัดการองคกร ๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทุกสวน

ภายใตระบบธรรมาภิบาล ๓. ปรับปรุงและพัฒนารายได กองคลัง
๔. ปลูกฝงจิตสาํนึก สงเสริมประชาธปิไตย สํานักปลัด
๕. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน สํานักปลัด



๔.๔ กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ๑) สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอย พัฒนาองคความรูตามแนวประราชดาํรัสเศรษฐกิจพอเพียง
๒) พัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับบริบทชุมชน ความตองการของตลาด วสิาหกิจชุมชน สนับสนนุการใชภูมิปญญาทองถ่ิน
และสงเสริมการนาํเทคโนโลยีมาใชในการเพิ่มมูลคาการผลิต ดานการเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ
๓) สงเสริมการผลิตและจาํหนายสินคาเกษตรทั้งที่เปนอาหาร ที่มิใชอาหาร และพลังงานทดแทน
๔) สนับสนนุการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท
๕) จัดใหมีระบบโครงสรางพืน้ฐานและแหลงน้าํเพื่อการเกษตรอยางทั่วถึงและเพียงพอ
๖) ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยว ทั้งแหลงทองเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด ประชาสัมพันธการทองเที่ยว
เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีของจังหวัด
๗) สงเสริมการลงทนุ การพาณชิย และพฒันาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการทองเที่ยว
๘) สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพฒันาที่ผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินกับองคความรูใหม สนับสนุนการการวิจัยและพัฒนา
รวมระหวางนักวิชาการและชุมชน โดยใหความสําคัญกับความสอดคลองกับความตองการภาคเศรษฐกิจชุมชน



ยุทธศาตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและพลังงาน

๑) ฟนฟูพื่นที่ปาและระบบนิเวศนใหเกิดความอุดมสมบูรณ
๒) สงเสริมการบริหารจัดการน้าํในพื้นที่ตนน้ําและลุมน้ําอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหมีระบบชวยในการตัดสนิใจใน
การบริหารจัดการน้ํา ระบบพยากรณ และเตือนภัยน้าํแลงและน้ําทวม
๓) สงเสริมใหมีมาตรการควบคมุการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ใหอยูในขีดความสามารถการ
รองรับของระบบนิเวศน
๔) สงเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝงคานิยมการบริโภคอยางเพียงพอและยั่งยนื การสรางเครือขายชุมชน
เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน
๕) สงเสริมใหชุมชน หมูบานมสีวนรวมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมทีจ่ะสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตและประชาชน  เสริมสรางประสิทธภิาพกลไกของการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเลคทรอนิกส
ขยะติดเชื้อ สงเสริมใหมีมาตรการสรางแรงจูงใจใหเกิดการลดและการคัดแยกขยะในแหลงกําเนิด สนบัสนุนการสราง
ธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนใหมีระบบเก็บขน และกําจดัขยะแบบรวมศูนย
๖) เสริมสรางประสิทธิภาพในการกําจัด บาํบัดมลพิษ ทัง้ดานวชิาการ บุคลากรและสรางจิตสํานึกของชุมชนในการ
มีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง แกไขปญหาสิ่งแวดลอม
๗) สงเสริม สนบัสนุนครัวเรือน ชุมชน ใชพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด
๘) สนับสนนุ สงเสริมการรังวัดและจัดทาํแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
๙) ผลักดันใหมีระบบคุมครองสิทธิชุมชนและการแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม อนุรักษฟนฟคูวามหลากหลายของ
พันธุกรรมทองถ่ิน เพื่อรักษา ปกปองระบบนิเวศนที่เชื่อมโยงวถีิชีวิตและวฒันธรรมชุมชน



ยุทธศาตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต ๑) พัฒนาทรัพยากรมนษุยและองคกรภาคประชาสงัคมใหมีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาในทกุดาน

๒) พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ สนับสนนุการ
จัดทําหลักสูตรทองถ่ิน และสงเสริมใหเยาวชน ประชาชนใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสรางสรรคอยาง
ฉลาดเพื่อเสริมสรางการเรียนรู
๓) รณรงคใหเกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนใหถูกสุขลักษณะ
๔) พัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข สงเสริมการบริหารจัดการแพทยแผนไทย (แพทยทางเลือก)
ทั้งในระดับชุมชนและสถานพยาบาล
๕) รณรงค ปองกัน ควบคุมการแพรระบาดของยาเสพตดิเพื่อลดจํานวนผูเสพยและผูเก่ียวของใหนอยลง
๖) รณรงค ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอรายแรงและปองกันการเกิดโรคไมติดตอ เฝาระวังปองกันปญหาการ
ปวยและตายดวยโรคอุบัติใหม
๗) สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคมการรักษาความสงบเรียบรอยและการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสนิของประชาชน
๘) พัฒนาการกีฬา เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมการ
ออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางทั่วถึง
๙) สงเสริมการทํานุบาํรุงและรักษา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนา ฟนฟู ตอยอดแหลง
เรียนรูทางวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการเรียนรูของเยาวชนและประชาชนและเผยแพรสูสังคมโลก
๑๐) สงเคราะห และพฒันาเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีคุณภาพชีวติที่ดีและพึ่งพาตนเองได
๑๑) สรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อความเขมแข็งของชุมชน  สนับสนนุการจัดทาํและใชแผนชุมชนและสงเสริม
กิจกรรมชุมชน



ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล

๑) พัฒนาเสนทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหไดมาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอยางทั่วถึง
๒) พัฒนาระบบโครงสรางพืน้ฐานใหมีประสทิธิภาพและครบถวนเพียงพอ
๓) พัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการข้ันพืน้ฐานใหมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึงทุกพืน้ที่
๔) ผลักดันใหมีการใชผังเมืองรวมจังหวัดเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕) ผลักดันใหมีการใชกฏหมายควบคุมอาคารใหเปนรูปธรรม

๑) รณรงคสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสาํนึก คานิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ เสริมสรางวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสาํนึกธรรมมาภิบาลใหแก
เยาวชน ประชาชนทุกระดบั ทกุภาคสวน
๒) พัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส สนับสนุนการใชทรัพยากรใน
การบริหารอยางคุมคา ปรับปรุงระบบขอมูลและรูปแบบการใหบริการประชาชน ลดข้ันตอนการทํางานเพื่ออํานวย
ความสะดวกแกประชาชน
๓) พัฒนาและสงเสริมการจัดทาํแผนพฒันาทองถ่ินทีต่อบสนองความตองการในระดบัชุมชน ภายใตกระบวนการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวน สนบัสนุนใหมีระบบฐานขอมูลกลางและระบบติดตามประเมินผล
๔) พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ



๔.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย (สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร พัทลุง)
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้

๑. การผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาลมน้าํมันที่มีคุณภาพ
ครบวงจร

๒. พัฒนาศูนยกลางการทองเทีย่วระดับนานาชาติ
๓. พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ใหมีความเขมแข็ง (ขาว ไมผล ปศุสัตว ประมง)
๔. การพัฒนาสูเมืองสีเขียว ชุมชนเขมแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง อยางยัง่ยืน
๕. การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานทางการคมนาคม และการโลจสิกติกส

๔.๖ ยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามวิสัยทัศน คือ “นครแหงการเรียนรู เกษตร

ทองเที่ยว นาอยู ชุมชนเขมแข็ง” โดยมีประเด็นยทุธศาสตรประกอบดวย
๑. พัฒนาการบริหารจัดการภาคการเกษตร สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนเกษตร ธุรกิจ อุตสาหกรรม

ตอเนื่องบนพื้นฐานการสนบัสนนุจากระบบโลจิสติกสและบริหารจัดการดานการตลาด
๒. พัฒนาระบบและเครือขายการเรียนรู สงเสริมการสรางชุมชนตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง
๓. สงเสริมการทองเที่ยว
๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ตลอดจนการสงเสริมประสิทธิภาพดานพลังงาน

และเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทน
๕. พัฒนาคน องคกร ระบบสวสัดิการ และความมั่นคงบนพืน้ฐานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

๔.๗ ปญหาเรงดานของจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. การแกไขปญหาคความยากจนแบบบูรณาการทั้งจังหวัด
๒. การกัดเซาะชายฝงทะเล ในพื้นที่อําเภอฝง ๓ อําเภอ ไดแก อําเภอปากพนัง อําเภอหัวไทรและ

อําเภอทาศาลา
๓. ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา
๔. การแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงทั้งระบบ ในเขตพื้นทีป่ระสบปญหาเรงดวนของจังหวัด
๕. การแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม และที่ดินทํากินของราษฎร
๖. การแกไขปญหายาเสพติดโดยเนนการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ และเยาวชนกลุมเสี่ยง
๗. ปญหาที่เกิดตามสถาณการณปจจุบัน  เชน  วิกฤติเศรษฐกิจ   คนวางงาน  สินคามีราคาแพง ฯลฯ



๔.๘ นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น

ดําเนินการโดยยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยการมีสวนรวมของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในระเบียบ กฎหมาย
ที่ใชในการบริหารราชการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ ๒๕๕๒ เพื่อนาํ
เพื่อนํานโยบายสูการพัฒนาที่ยั่งยนื ความอยูดีมีสุขของพี่นองประชาชนเทศบาลตาํบลอาวขนอม บนพืน้ฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย และตัดสนิในเร่ืองสําคัญที่มผีลกระทบตอ
วิถีชีวิตของประชาชนโดยตรง ตลอดถึงการมุงเนนการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทาํงาน เพื่อมุงสูการเปนองคกรสมัยใหมที่ทาํงานเชิงรุก แบบบูรณาการ มีความคลองตัว รวดเร็ว
สรางงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปดเผยโปรงใส ตรวจสอบได เพื่อเปนที่ไววางใจของประชาชนและ
จะพัฒนาการบริหารตําบลอาวขนอม ใหเปนองคการกลางประสานทุกภาคสวน ทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน
เชน อบจ. เทศบาล หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และองคกรเอกชน รวมถึงประชาคมในชุมชน หมูบาน
ตาง ๆ การสรางการเมืองภาคประชาชน เพื่อเชื่อมโยงความคิด รับฟงปญหาของชุมชนอยางแทจริง เพื่อนํามาแกไขที่
ยั่งยืนตอไป ดวยนโยบายเมือง ๕ มิติ ซึ่งนายกเทศมนตรีตาํบลอาวขนอมไดแถลงไวตอสภาทองถ่ิน ดังตอไปนี้

๑. มิติเมืองปลอดภัย
- สนับสนนุเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน โดยใหมีการอบรม ฝกซอมทบทวน

ความรู การรักษาความสงบเรียบรัอย การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชน เจาหนาที่ คณะกรรมการหมูบาน
คณะกรรมการชุมชน คณะอาสาสมัครในพื้นที่ เชน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

- สนับสนนุ สงเคราะห ชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยา ผูประสบภัยตาง ๆ เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
สึนามิ การกูภัยทางน้ํา ทางบก เปนตน โดยจะตองประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อสนับสนุนมาตรการการปองกัน
และปราบปราม อาชญากรรมในทองถ่ินรวมทั้งยาเสพติดใหโทษอยางจริงจัง

- สนับสนนุการดําเนนิการพฒันา กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม เสนทางการคมนาคม ทัง้ทางบกและ
ทางน้าํใหไดมาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย อยางทั่วถึง สสนับสนนุการขุดลอกคูคลองเพื่อระบายน้ําทุกฤดูกาล

- สนับสนนุการตั้งหนวยกูชีพเทศบาล (EMS) พรอมรถพยาบาล บริการ ๒๔ ชั่วโมง ฟนฟูหนวยกูภัย
ภาคประชาคม “หนึ่งตําบลหนึง่หนวยกูภัย” OTOS ฟนฟูระบบการแจงเตือนภัยพิบัติ

- สนับสนนุดานการปองกันโรคติดตอในพื้นที่ เชน การใหความรู การควบคุม ปองกัน การรักษาบาํบดั
ฟนฟู และระงับการเผยแพรขยายโรคติดตอตาง ๆ เชน โรคไขเลือดออก มาลาเรีย ไขหวัดตาง ๆ โรคเอดส โรคฉ่ีหนู
วัณโรค เปนตน รวมทั้งการปองกันควบคุมที่มาจากสัตว เชน โรคปากเทาเปอย ในโค กระบือ ไก แพะ โรคพิษสุนัขบา
เปนตน

- สนับสนนุใหมีเคร่ืองใชในการดับเพลิง โดยสงเสริมการจัดใหมีรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา ครุภัณฑ
ดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานดับเพลิงอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการบํารุง ซอมแซม รวมถึง
การอบรม ฝกซอมใหความรูแกบุคลากรในการใชเคร่ืองมืออุปกรณดับเพลิงอยางตอเนื่อง

- สงเสริมสนบัสนุนการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดทั้งเทศบาล
อําเภอ จังหวัด ทั้งในดานการปองกัน การบําบัดรักษาและการบริหารจัดการ

- สนับสนนุการใชวิทยสุื่อสารในการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนในเขตพืน้ที่
- สนับสนนุการติดตั้งสารเคมีดับเพลิงในชุมชน



๒. มิติเมืองสะอาด
- สนบัสนุนใหการรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดนิและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจดัขยะ

มูลฝอยและสิง่ปฏิกูล สงเสริมกิจกรรมชุมชนในการมีสวนรวมในการกําจัดขยะชุมชนรณรงคควบคุมการบําบัดน้ําเสียใน
ครัวเรือน ชุมชน หมูบานและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อยางเครงครัด รวมถึงการบริหารจัดการขยะ โดยการฝงกลบ
การแยกบอบําบัดน้ําเสยี ฉีดพนสารกําจดักลิ่นและสารกําจัดแมลงวัน รวมถึงการคัดแยกขยะเปนขยะแหง ขยะเปยก
และขยะรีไซเคิล

- สนับสนนุใหบริการฉีดลางถนน รางระบายน้าํสปัดาหละ ๑ คร้ัง และมีพนักงานกวาดถนนใน
ชุมชนและจะรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ ทาํความสะอาดชายหาดใหสวยงาม สะอาด ทุกฤดูกาล

- สนับสนนุสงเสริมการกอสรางโรงฆาสตัวมาตรฐาน เพื่อรองรับกับจํานวนประชากรที่เพิ่มมากข้ึน
เร่ือย ๆ จะไดรับประทานเนื้อสตัวที่มีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย

- สนบัสนนุการกอสรางเตาเผาขยะในอนาคต เพื่อปองกันและระงับโรคติดตอ เนื่องจากที่ทิง้ขยะ
จะเปนปญหาสังคมตลอดมา

- สนับสนนุการรณรงคทําความสะอาดชุมชน สถานที่ทองเที่ยว ชายหาดตาง ๆ ในลักษณะ
“Big Cleaning Day”

๓. มิติเมืองคุณภาพชีวิต
- สนับสนุนเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ โดยการสงเสริมกิจกรรมของ

เด็ก สตรี เยาวชน ผูสงูอายุ และผูพิการในพื้นที่ เพื่อใหมีกิจกรรมรวมกันทั้งระดับหมูบาน ตาํบล อําเภอ จังหวดั และ
ระดบัชาติ สรางเยาวชนคนรุนใหมใหมีความคิดริเร่ิม สรางสรรค ยึดมั่นในคุณธรรม ตามหลักศาสนาใหมีความสําคัญกับ
การศึกษาทุกระดับชั้น มีความรอบรู มีทักษะในการคิดการดําเนินชวีิตอยางมีความหวังและมีอนาคตที่ดี

- สนับสนนุการจัดตั้งกลุมอาชพี วิสาหกิจชุมชน ใหมีความเขมแข็งโดยใหความรู ใหมีการอบรมเพื่อ
การประกอบอาชีพทีย่ั่งยืนมีรายไดของครอบครัวเพิ่มข้ึน

- สนับสนนุใหมีศูนยออกกําลังกายสรางลานกีฬาในชุมชนเพื่อประชาชนไดออกกําลังกายมสีุขภาพ
แข็งแรง

- สนับสนนุศูนยสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) ใหมีศักยภาพมากข้ึนโดยใหอาสาสมัครหมูบาน (อสม.)
มีบทบาทและความรูดูแลประชาชนเมื่อเจ็บปวยไดในเบื้องตนและสนับสนุนการจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณทางการ
แพทยเบื้องตนใหกับ ศสมช. และ อสม.ในทุกหมูบาน

- สนับสนนุสรางหรือซอมแซมบานที่อยูอาศัยแกผูยากจนหรือผูดอยโอกาสเพื่อขวัญและกําลงัใจใน
การดํารงชีวิต

- สนับสนนุสงเสริมการทองเทีย่ว “อาวขนอม” ใหเปนที่รูจักมากยิ่งข้ึน ใหมีศูนยบริการดานการ
ทองเที่ยว ซึ่งจะมีขอมูลดานแหลงทองเที่ยวของขนอมทั้งหมด โดยมีปายบอกเสนทางแหลงทองเที่ยวอยางครบครัน

- สนับสนนุการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสถานศึกษาและจะสนบัสนนุการจัดการอบรมแกนนํา
สภานักเรียนทุกระดบั

- สนับสนนุการพัฒนาสถานศึกษา สถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนา ใหเปนแหลงเรียนรูชุมชน



๔. มิติเมืองธรรมาภิบาล
- สนบัสนุนสงเสริมพัฒนาศักยภาพขององคกรเทศบาลทั้งในดานพฒันาบุคลากร จัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช ครุภัณฑใหทันสมัยและเพียงพอในการใหบริการแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
- เสริมสรางวัฒนธรรมการเมือง การบริหารที่ “โปรงใสตรวจสอบได” สงเสริมเวทีประชาคมชมุชน

ประชาคมเมือง ใหมีสวนรวมในการจัดทําแผนใหเปนไปตามความตองการของประชาชนในชุมชนอยางแทจริง
- สนับสนนุสงเสริมวิชาการ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การติดตามตรวจสอบการประเมินผล

ตลอดจนการเขาถึงขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไว
- สนับสนนุการแกปญหาการทุจริตและการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตลอดถึงการพัฒนาศักยภาพ

ความรู ความสามารถแกบุคลากรในองคกรเทศบาลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เชน การไดมีโอกาสศึกษาตอในระดบั
ปริญญาตรี ปริญญาโทอยางเปนธรรม

- สนับสนนุการจัดตั้งชุมชนเทศบาลตําบลอาวขนอมตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนดไว วาดวยการจัด
ตั้งชุมชน คณะกรรมการชุมชนและการจัดระเบียบชุมชน เพื่อจะทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็งพึ่งตนเองไดและสามารถ
แกปญหาของชุมชนไดอยางถูกตองตามความประสงคของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ

๕. มิติเมืองวัฒนธรรม
- สนบัสนนุสงเสริมการบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิญญาทองถ่ิน และวฒันธรรมอันดีของทองถ่ิน

ทั้งบูรณาการรวมกับภาคราชการหรือองคกรอ่ืน ๆ ในกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษฟนฟู สืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน เชน สืบสานงานประเพณีชักพระ งานประเพณีวนัสารทเดือนสบิ งานบุญพอตาคูระ งานประเพณี
สงกรานต ลอยกระทง งานปใหม งานเคาทดาวน งานทองเที่ยวฤดูรอนอาวขนอม เปนตน

- สนับสนนุรวบรวมและเผยแพรประวัติศาสตรทองถ่ิน จัดตั้งพพิิธภัณฑชุมชนอาวขนอมเพื่อคนรุน
หลังไดศึกษาตอไป

- สงเสริมสนับสนุนเครือขายชมุชนทุกภาคสวนในการปลูกปาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ คืนความ
สมบูรณใหกับผืนปา ใหความรู สรางจิตสาํนึก ใหแกเยาวชน ชุมชน ในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม รวมทัง้การรวมมือกับทุกภาคสวนจัดกิจกรรมปลกูปาลดภาวะโลกรอนในโอกาสตาง ๆ เชน โครงการ
ปลูกตนไมวันเกิด



บทที่ ๕

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา
ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ รวม ๓ ป

จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ

๑.๑ สงเสริมการพัฒนาอาชีพ ๑๔ ๙๗๕,๐๐๐ ๔ ๒๕๕,๐๐๐ ๔ ๒๕๕,๐๐๐ ๒๒ ๑,๔๘๕,๐๐๐

๑.๒ สงเสริมการลงทุน การพาณิชย
และการทองเที่ยว

๑๑ ๒๕,๘๔๕,๐๐๐ ๘ ๗,๕๙๕,๐๐๐ ๗ ๕๙๕,๐๐๐ ๒๖ ๓๔,๐๓๕,๐๐๐

รวม ๒๕ ๒๖,๘๒๐,๐๐๐ ๑๒ ๗,๘๕๐,๐๐๐ ๑๑ ๘๕๐,๐๐๐ ๔๘ ๓๕,๕๒๐,๐๐๐



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน

แนวทางการพัฒนา
ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ รวม ๓ ป

จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ

๒.๑ สงเสริม สรางจิตสาํนึกใหประชาชนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๘ ๗๐๐,๐๐๐ ๘ ๗๐๐,๐๐๐ ๘ ๗๐๐,๐๐๐ ๒๔ ๒,๑๐๐,๐๐๐

๒.๒ การบริหารจัดการขยะชุมชน ๔ ๙,๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๘ ๑๑,๓๐๐,๐๐๐

รวม ๑๒ ๙,๘๐๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๓๒ ๑๓,๔๐๐,๐๐๐



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา
ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ รวม ๓ ป

จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ

๓.๑ สงเสริมการศึกษา ๕ ๒,๗๐๘,๐๐๐ ๔ ๗๐๘,๐๐๐ ๔ ๗๐๘,๐๐๐ ๑๓ ๔,๑๒๔,๐๐๐

๓.๒ สงเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการ
แพรระบาดของโรคติดตอ และยาเสพติด

๑๑ ๑,๑๓๙,๑๒๐ ๘ ๒,๕๔๒,๐๐๐ ๗ ๕๔๒,๐๐๐ ๒๖ ๔,๒๒๓,๑๒๐

๓.๓ สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษา
ความสงบเรียบรอย และบรรเทาสาธารณภัย

๑๒ ๓,๘๒๐,๐๐๐ ๙ ๔,๖๗๐,๐๐๐ ๙ ๑,๗๗๐,๐๐๐ ๓๐ ๑๐,๒๖๐,๐๐๐

๓.๔ สงเสริมสวัสดิการสังคม และกิจกรรมสังคม
สงเคราะห

๘ ๕,๑๔๓,๘๖๐ ๘ ๕,๑๔๓,๘๖๐ ๘ ๕,๑๔๓,๘๖๐ ๒๔ ๑๕,๔๓๑,๕๘๐

๓.๕ สงเสริม ฟนฟู ศาสนา ศิลปะวฒันธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน

๑๒ ๔๗๔,๐๐๐ ๗ ๓๙๗,๐๐๐ ๗ ๓๙๗,๐๐๐ ๒๖ ๑,๒๖๘,๐๐๐

๓.๖ สงเสริมการกีฬาและนนัทนาการ ๘ ๑,๒๓๐,๐๐๐ ๖ ๙๘๐,๐๐๐ ๖ ๘๘๐,๐๐๐ ๒๐ ๓,๐๙๐,๐๐๐

รวม ๕๖ ๑๔,๕๑๔,๙๘๐ ๔๒ ๑๔,๔๔๐,๘๖๐ ๔๑ ๙,๔๔๐,๘๖๐ ๑๓๙ ๓๘,๓๙๖,๗๐๐



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

๔. ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ รวม ๓ ป

จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ

๔.๑ กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน
สะพานทางเทา ทอระบายน้ํา

๑) กอสรางถนนลาดยาง ๑๓ ๑๓,๖๗๕,๘๐๐ ๑๓ ๑๖,๐๒๗,๕๐๐ ๑๒ ๑๒,๑๙๐,๐๐๐ ๓๘ ๔๑,๘๙๓,๓๐๐
๒) กอสรางถนน คสล. ๑๘ ๑๐,๘๕๕,๑๐๐ ๑๓ ๘,๘๓๕,๐๐๐ ๑๒ ๗,๘๓๕,๐๐๐ ๔๓ ๒๗,๕๒๕,๑๐๐
๓) บุกเบิกถนน ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๖ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๔ ๘๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๒,๖๕๐,๐๐๐
๔) ปรับปรุงถนน ขยายผิวจราจร ๔ ๓,๒๕๐,๐๐๐ ๕ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๗ ๒,๙๗๐,๐๐๐ ๑๖ ๙,๐๒๐,๐๐๐
๕) กอสรางทอระบายน้าํ ๓ ๓,๙๕๐,๐๐๐ ๒ ๖๐๐,๐๐๐ ๔ ๘๕๐.๐๐๐ ๙ ๕,๔๐๐,๐๐๐
๖) กอสรางสะพาน ๓ ๑๘,๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ๔ ๒๐,๒๐๐,๐๐๐
๗) ปรับปรุงภูมิทัศน ติดตั้งปาย ๓ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๒ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๖ ๔,๔๐๐,๐๐๐

รวม ๔๖ ๕๒,๗๓๐,๙๐๐ ๔๑ ๓๒,๔๖๒,๕๐๐ ๔๑ ๒๕,๘๙๕,๐๐๐ ๑๒๘ ๑๑๑,๐๘๘,๔๐๐
๔.๒ การพัฒนาและซอมแซมระบบ

สาธารณปูโภค สาธารณปูการ
๑) ขยายเขต กอสรางระบบประปา บอบาดาล ๘ ๔,๕๕๐,๐๐๐ ๕ ๒,๙๕๐,๐๐๐ - - ๑๓ ๗,๕๐๐,๐๐๐
๒) ขยายเขตไฟฟาและตดิตั้งแสงสวาง ๑๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๔ ๔๕๐,๐๐๐ ๒๔ ๔,๓๕๐,๐๐๐
๓) ขุดลอกลําคลอง หวย คูน้ํา ๓ ๑๕,๘๐๐,๐๐๐ ๓ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๙๕๐,๐๐๐ ๑๑ ๑๘,๗๕๐,๐๐๐
๔) กอสรางฝายน้ําลน ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๔ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๔ ๕๐๐,๐๐๐ ๙ ๓,๕๐๐,๐๐๐

รวม ๒๒ ๒๒,๖๕๐,๐๐๐ ๒๒ ๘,๕๕๐,๐๐๐ ๑๓ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๕๗ ๓๔,๑๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น ๖๘ ๗๕,๓๘๐,๐๐๐ ๖๓ ๔๑,๐๑๒,๕๐๐ ๕๔ ๒๘,๗๙๕,๐๐๐ ๑๘๕ ๑๔๕,๑๘๘,๔๐๐



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา
ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ รวม ๓ ป

จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ

๕.๑ การบริหารจัดการองคกร ๙ ๒,๙๘๕,๐๐๐ ๗ ๒,๖๖๕,๐๐๐ ๗ ๒,๖๖๕,๐๐๐ ๒๓ ๘,๓๑๕,๐๐๐

๕.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ๕ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๔ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๔ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓ ๔,๐๐๐,๐๐๐

๕.๓ ปรับปรุงและพฒันารายได ๒ ๗๑๓,๐๐๐ ๑ ๑๓,๐๐๐ ๑ ๑๓,๐๐๐ ๔ ๗๓๙,๐๐๐

๕.๔ ปลูกฝงจิตสาํนึกและสงเสริม
ประชาธิปไตย

๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๖ ๑๕๐,๐๐๐

๕.๕ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาทองถ่ิน

๓ ๑๘๐,๐๐๐ ๓ ๑๘๐,๐๐๐ ๓ ๑๘๐,๐๐๐ ๙ ๕๔๐,๐๐๐

รวม ๒๑ ๕,๙๒๘,๐๐๐ ๑๗ ๓,๙๐๘,๐๐๐ ๑๗ ๓,๙๐๘,๐๐๐ ๕๕ ๑๓,๗๔๔,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น ๑๘๒ ๑๓๒,๔๔๒,๙๘๐ ๑๔๔ ๖๙,๐๑๑,๓๖๐ ๑๓๓ ๔๔,๗๙๓,๘๖๐ ๔๕๙ ๒๔๖,๒๔๘,๒๐๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ
๑.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการพัฒนาอาชีพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๑. โครงการฝกอบรมและศึกษา

ดูงานดานการเกษตร
เพื่อใหเกษตรกรไดรับ
ความรู สามารถนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนา
อาชีพ

จัดฝกอบรม / ศึกษาดูงาน
ปละ ๑ คร้ัง จํานวน ๕๐ คน

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

เกษตรกรไดรับความรูใน
การประกอบอาชีพ

สํานักปลัด

๒. โครงการสนบัสนนุศูนย
ถายทอดเทคโนโลยทีางการ
เกษตรประจําตําบล

เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
เกษตรกรและคณะกรรมการ
อยางเปนระบบ

ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เปน
ประโยชน เชน
(๑) จัดประชุมสัมมนา
สงเสริมการเกษตร
(๒) จัดฝกอบรมเกษตรกร

๓๕,๐๐๐
งบเทศบาล

๓๕,๐๐๐
งบเทศบาล

๓๕,๐๐๐
งบเทศบาล

เพิม่ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและเกิด
ความรูความเขาใจใน
บทบาทภารกิจมากข้ึน

สํานักปลัด

๓. โครงการสงเสริมอาชีพทํานา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดภาระคาใชจายของ
เกษตรกร

สนับสนนุรถไถนา อุปกรณ
ประกอบรถไถ หมุนเวียนกัน
ใช จํานวน ๕ หมูบาน

๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ลดภาระคาใชจาย
ของเกษตรกร

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ
๑.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการพัฒนาอาชีพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๔. โครงการฝกอบรมอาชีพตาง ๆ

ใหแกชุมชน
เพื่ อ ใ ห ป ร ะช า ชน ไ ด รั บ
ความรูและมีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพ

ประชาชนเขารวมโครงการ
จํานวน ๑๐๐ คน

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนไดรับความรู
มากข้ึนในการประกอบ
อาชีพ สงผลใหรายได
เพิ่มข้ึน อันจะนาํไปสู
ความเขมแข็งของชุมชน

สํานักปลัด

๕. โครงการสงเสริมอาชีพประมง
ชายฝงตําบลขนอม
หมูที่ ๒,๔,๕,๖,๗,๘

เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใน
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง

สนับสนนุเงินทนุ เคร่ืองมือ
ประมง จํานวน ๖ หมูบาน

๑๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ลดภาระคาใชจาย
ของกลุมประมงชายฝง

สํานักปลัด

๖. โครงการสนบัสนนุวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมเลี้ยงแพะขนอม
ยุคใหม หมูที่ ๓

เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใน
ชุมชนใหมคีวามเขมแข็ง

สนับสนนุงบประมาณในการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ แหง

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีรายได
เพิ่มข้ึน อันจะนาํไปสู
ความเขมแข็งของชุมชน

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ
๑.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการพัฒนาอาชีพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๗. สนับสนนุวิสาหกิจชุมชน

บานหนาดานรุงเจริญ
หมูที่ ๔

เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใน
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง

สนับสนนุงบประมาณในการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ แหง

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีรายได
เพิ่มข้ึน อันจะนาํไปสู
ความเขมแข็งของ
ชุมชน

สํานักปลัด

๘. สนับสนนุวิสาหกิจชุมชน
น้ําดื่มอยูดีมีสุขบานโพธิ์กรด
หมูที่ ๕

เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใน
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง

สนับสนนุงบประมาณในการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ แหง

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีรายได
เพิ่มข้ึน อันจะนาํไปสู
ความเขมแข็งของ
ชุมชน

สํานักปลัด

๙. สนับสนนุวิสาหกิจชุมชน
กลุมวิถีไทย หมูที่ ๕

เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใน
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง

สนับสนนุงบประมาณในการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ แหง

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีรายได
เพิ่มข้ึน อันจะนาํไปสู
ความเขมแข็งของ
ชุมชน

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ
๑.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการพัฒนาอาชีพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๑๐. โครงการสนบัสนนุวิสาหกิจ

ชุมชนบานเทพนิมติ
หมุที่ ๗

เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพการ
นวดแผนไทยใหมีความ
เขมแข็ง แพรหลายมากข้ึน

สนับสนนุงบประมาณ
(๑) อบรมหลักสูตรวิชาชีพ
การแพทยแผนไทย

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีรายได
เพิ่มข้ึน อันจะนาํไปสู
ความเขมแข็งของชุมชน

สํานักปลัด

๑๑. สนับสนนุกลุมอาชพีทํากะป
บานในเพลา
หมูที่ ๘

เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใน
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง

สนับสนนุงบประมาณในการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ แหง

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีรายได
เพิ่มข้ึน อันจะนาํไปสู
ความเขมแข็งของชุมชน

สํานักปลัด

๑๒. สนับสนนุกลุมอาชพีเลี้ยงสัตว
บานในเพลา
หมูที่ ๘

เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใน
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง

สนับสนนุงบประมาณในการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ แหง

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีรายได
เพิ่มข้ึน อันจะนาํไปสู
ความเขมแข็งของชุมชน

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ
๑.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการพัฒนาอาชีพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๑๓. สงเสริมพัฒนากลุมอาชีพ

ในตําบลขนอม
เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใน
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง

อบรมความรูดานการผลิต
การตลาดและการพัฒนาที่
ยั่งยืนแกกลุมอาชพีตาง ๆ เชน
(๑) กลุมเลี้ยงปู หมูที่ ๓
(๒) กลุมประมงชายฝง
หมูที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘
(๓) กลุมเลี้ยงสัตว หมูที่ ๑๐

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

กลุมอาชีพไดรับการ
พัฒนาความรู มีรายได
เพิ่มข้ึน อันจะนาํไปสู
ความเขมแข็งของ
ชุมชน

สํานักปลัด

๑๔. สงเสริมการตั้งศูนยฝกอาชีพ
ชุมชน

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี
ทักษะฝมือ ความรู มีอาชพี

จัดตั้งศูนยฝกอาชีพจาํนวน
๑ แหง จํานวน ๕๐ คน

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีอาชีพ มี
รายไดเพิ่มข้ึนอันจะ
นําไปสูความเขมแข็ง
ของชุมชน

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ
๑.๒ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการลงทุน การพาณิชย และการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๑. โครงการจัดงาน

“ปูเสื่อกินขาว เคาทดาวริมหาด”
เพื่อสงเสริมประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวของอําเภอ
ขนอมชวงเทศกาลปใหม

จัดกิจกรรมนับถอยหลังสู
ปใหม มีผูเขารวมกิจกรรม
จํานวน ๕,๐๐๐ คน

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

มีนักทองเที่ยวเขามา
ทองเที่ยวในอําเภอ
ขนอมเพิ่มมากข้ึน

สํานักปลัด

๒. โครงการอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานดานการบริหาร
จัดการทองเที่ยว

เพื่อสงเสริมการบริหาร
จัดการดานทองเที่ยวของ
อําเภอขนอม

จัดสัมมนา ศึกษาดูงานดาน
การบริหารจัดการทองเทีย่ว
จํานวน ๑ คร้ัง

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ผูประกอบการและ
เจาหนาทีไ่ดแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณใน
การพัฒนาการทองเที่ยว

สํานักปลัด

๓. โครงการจัดตั้งศูนยบริการ
ขอมูลทองเที่ยวตําบลขนอม

เพื่อปนศูนยบริการขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ดานการ
ทองเที่ยวของอําเภอขนอม

จัดตั้งศูนยบริการขอมูล
ทองเที่ยวจํานวน ๑ ศูนย

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

มีศูนยบริการขอมูล
ทองเที่ยวที่มีมาตรฐาน

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ
๑.๒ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการลงทุน การพาณิชย และการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๔. โครงการอบรมใหความรู

“การเปนเจาบานที่ด”ี
เพื่อใหความรูในการตอนรับ
และบริการนักทองเที่ยว

จัดอบรมโครงการใหแก
นักเรียน ประชาชนทั่วไป
จํานวน ๕๐ คน

๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจดานการ
ทองเที่ยวมากข้ึน

สํานักปลัด

๕. โครงการตกปลาทรายตกหมึก
หมูที่ ๘

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ของอําเภอขนอม

จัดกิจกรรมตกปลาทราย
ตกหมึก จํานวน ๑ คร้ัง

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

มีนักทองเที่ยวเขามา
ทองเที่ยวในอําเภอ
ขนอมเพิ่มมากข้ึน

สํานักปลัด

๖. จัดการแขงขัน
“ขนอมมอเตอรครอส”

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ของอําเภอขนอม

จัดการแขงขันรวมกับ อบจ.
นครศรีธรรมราชและ อปท.
ในเขตอําเภอขนอม ๔ แหง
จํานวน ๑ คร้ัง

๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล.

๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

มีนักทองเที่ยวเขามา
ทองเทีย่วในอําเภอ
ขนอมเพิ่มมากข้ึน

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ
๑.๒ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการลงทุน การพาณิชย และการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๗. โครงการสงเสริมการทองเที่ยว

ตําบลขนอม
เพื่อพัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยนื

(๑) โครงการมคุเทศนนอย
(๒) โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนสองขางทางถนน
เลียบชายทะเล
(๓) โครงการทองเที่ยวเชิง
เกษตร
(๔) โครงการจัดทําปายบอก
ทาง ปายประชาสัมพันธสื่ อ
สิ่งพิมพ แผนพับแหลงทองเทีย่ว
(๕) โครงการทองเที่ยวทาง
ประเพณแีละวัฒนธรรม

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

นักทองเที่ยวเขามา
ทองเที่ยวมากข้ึน
ประชาชนมีรายได
เพิ่มข้ึน

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ
๑.๒ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการลงทุน การพาณิชย และการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๘. โครงการปรับปรุงซอมแซม

ตลาดสดเทศบาล
เพื่อปรับปรุง ซอมแซม
ตลาดสดใหมีสภาพที่ดี
สะอาด ถูกสุขอนามัย

ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล
จํานวน ๑ หลัง ตามแบบที่
ที่ ทต.กําหนด

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

มีตลาดสดที่สะอาด
ไดมาตรฐาน

สํานักปลัด

๙. โครงการกอสรางตลาดสด
เทศบาลหลังใหม

เพื่อใหมตีลาดสดที่ได
มาตรฐาน

กอสรางอาคารตลาดหลังใหม
แบบโลง มีหลังคา ตามแบบที่
ทต.กําหนด

๗,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

มีตลาดทีไ่ดมาตรฐาน
มีความปลอดภัย

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ
๑.๒ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการลงทุน การพาณิชย และการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๑๐. โครงการสงเสริมกิจการ

ตลาดสดเทศบาล
เพื่อใหการดําเนินการกิจการ
ตลาดสดเทศบาลเปนไปดวย
ความเรียบรอย

(๑) ชําระคาเชาที่ราชพัสดุ
ปละ ๑ คร้ัง
(๒) โครงการตลาดสะอาด

๕,๐๐๐
งบเทศบาล

๕,๐๐๐
งบเทศบาล

๕,๐๐๐
งบเทศบาล

การดาํเนนิกิจการตลาด
เปนไปดวยความ
เรียบรอย

สํานักปลัด

๑๑. โครงการกอสรางทาเรือ
พาณิชย

เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการ
ทองเที่ยวและการพาณิชย
ของอําเภอขนอม

กอสรางทาเรือพาณิชย
จํานวน ๑ แหง

๒๐,๐๐๐,๐๐๐
งบอ่ืน ๆ

กระจายรายไดสู
ทองถ่ินมากข้ึน

กองชาง

๑๒. โครงการกอสรางโรงฆาสัตว เพื่อใหมีโรงฆาสัตวที่ได
มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย
มีความปลอดภัย

กอสรางโรงฆาสตัว
จํานวน ๑ แหง

๕,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

หรืองบอ่ืน ๆ

ประชาชนไดบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย ปองกันการ
แพรระบาดของโรคที่เกิด
จากสัตว

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน
๒.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริม สรางจิตสาํนึกใหประชาชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๑. โครงการปลูกตนไมวนัสําคัญ เพิ่มจํานวนพื้นทีป่าไมและ

สรางจิตสาํนึกใหประชาชน
ตระหนักในการรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รวมกันปลูกตนไมและบํารุง
รักษา จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
ในเขตตําบลขนอม

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

จํานวนปาไมเพิ่มข้ึน
มีระบบนิเวศนที่
สมบูรณข้ึน

สํานักปลัด

๒. โครงการปลูกปาในพืน้ที่
เสื่อมโทรม

เพิ่มจํานวนพื้นทีป่าไมและ
ฟนฟูสภาพแวดลอม สราง
จิตสํานึกใหประชาชนรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ดําเนินโครงการปละ
อยางนอย ๒ คร้ัง

๔๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๔๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๔๐,๐๐๐
งบเทศบาล

จํานวนปาไมเพิ่มข้ึน
มีระบบนิเวศนที่
สมบูรณข้ึน

สํานักปลัด

๓. โครงการอนุรักษปาไม สัตวปา
และปาชายเลน

เพื่อสรางจิตสํานึกให
ประชาชนอนุรักษแหลง
พันธไม สัตวปา ปาชายเลน

(๑) อบรมความรูใหแก
เยาวชนและประชาชนทั่วไป
(๒) กอสรางปายอนุรักษ
ปาไม สัตวปา

๔๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๔๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๔๐,๐๐๐
งบเทศบาล

เยาวชนไดตระหนัก
และรูสึกหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน
๒.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริม สรางจิตสาํนึกใหประชาชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๔. โครงการรณรงครักษาความ

สะอาด “Big Cleaning Day”
เพื่อสงเสริมใหประชาชน
รักษาความสะอาดบานเรือน
ตลาดสด ถนนในหมูบาน
และบริเวณชายฝงทะเล

ประชาชนในตําบลขนอม
องคกรภาครัฐ เอกชน

๔๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๔๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๔๐,๐๐๐
งบเทศบาล

สถานที่ตาง ๆ มีความ
สะอาด มีทัศนียภาพ
ที่สวยงาม

สํานักปลัด

๕. โครงการปลูกหญาแฝกตาม
แนวพระราชดําริ

เพื่อปองกันการพังทลายของ
หนาดิน รักษาความชุมชื้น
และฟนฟสูภาพดนิ

ดําเนินโครงการ จํานวน
๑ โครงการ

๓๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๓๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๓๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ดินมีสภาพดีข้ึน
ลดการพังทลายของ
หนาดิน

สํานักปลัด

๖. โครงการปลกูตนไมในวนัเกิด เพื่อสงเสริม สนับสนุนให
ประชาชนปลูกตนไม เพิ่ม
พื้นที่ปาฟนฟูสภาพแวดลอม

บริการตนไมพรอมปุย ใหแก
ประชาชนในเขตตําบล
ขนอมเพื่อใชปลูกในวันเกิด

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

จํานวนปาไมเพิ่มข้ึน
มีระบบนิเวศนที่
สมบูรณข้ึน

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน
๒.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริม สรางจิตสาํนึกใหประชาชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๗.

๘.

โครงการปลอยพันธปลาและ
พันธสัตวน้ํา

โครงการบําบัดน้าํเสีย

เพื่อแพรขยายพันธปลา และ
สัตวน้าํอ่ืน ๆ ฟนฟูระบบ
นิเวศนในลาํคลองครูะและ
ลําคลองตาง ๆ

เพื่อฟนฟูระบบนิเวศนและ
เพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ํา

ปลอยพันธปลาและสัตวน้าํ
ชนิดตาง ๆ ปละ ๒ คร้ัง

(๑) จัดซื้อหัวเชื้อ EM เพื่อใช
ในการบําบัดน้าํเสีย
(๒) ติดตั้งปายรณรงคไมให
ประชาชนทิ้งขยะลงในแมน้ํา
ลําคลอง

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
และงบอ่ืน

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
และงบอ่ืน

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
และงบอ่ืน

ระบบนิเวศนสมบูรณ
มีสัตวน้าํเพิ่มจํานวน
มากข้ึน

แมน้ําลาํคลองสะอาด
ข้ึน ปริมาณน้ําเสีย
ลดลง

สํานักปลัด

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน
๒.๒ แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการขยะชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๑. โครงการเก็บขยะมูลฝอย เพื่อลดปญหาขยะในชุมชน (๑) จัดซื้อรถบรรทุกขยะ

จํานวน ๑ คัน
(๒) บริการเก็บขยะใน
บริเวณชุมชน
(๒) สนบัสนุนถังขยะใหกับ
ประชาชนปละ ๑๐๐ ถัง

๒,๕๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ปญหาขยะในชุมชน
ลดลง

สํานักปลัด

๒. โครงการกอสรางเตาเผาขยะ เพื่อลดปญหาขยะในชุมชน
และลดผลกระทบตอประชาชนใน
พื้นที่ใกลเคียงที่ตั้งบอขยะ

กอสรางเตาเผาขยะ
จํานวน ๑ แหง

๕,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
และงบอ่ืน

ปญหาขยะและกลิ่น
รบกวนลดลง

สํานักปลัด

๓. โครงการบริหารจัดการ
บอขยะ

สนับสนนุใหมีระบบเก็บขน
ขยะและกําจัดขยะแบบรวมศนูย
ที่มีประสทิธิภาพ

ดําเนินการกลบฝงขยะอยาง
เปนระบบ มีขอบมีคันก้ัน
บอขยะ ไมใหขยะเขาสูพื้นที่
ของประชาชน

๑,๕๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนในพื้นที่
ใกลเคียงที่ตั้งบอขยะ
ไดรับผลกระทบตาง ๆ
นอยลง

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน
๒.๒ แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการขยะชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๔. โครงการจางเหมาเก็บขยะ

ริมชายหาดตาํบลขนอม
(๑) เพื่อลดปญหาขยะที่ถูก
น้ําทะเลพัดเขาชายฝงในชวง
มรสุม
(๒) ลดปญหาขยะมูลฝอย
ที่นักทองเที่ยวทิ้งบริเวณ
ชายหาดตาง ๆ
(๓) ลดปญหาความขัดแยง
เร่ืองการบริหารจัดการขยะ
ระหวางผูประกอบการและ
เทศบาล

จางเหมาเก็บขยะบริเวณ
ชายหาดตลอดแนวตาํบล
ขนอม

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ปญหาขยะริมหาด
ลดลง ลดปญหา
ความขัดแยงระหวาง
ผูประกอบการและ
เทศบาล

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๑. โครงการจัดประชุมผูปกครอง

นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของ
ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก

จัดการประชุมผูปกครอง
และคณะกรรมการศูนย
อยางนอยปการศึกษา
ละ ๔ คร้ัง

๘,๐๐๐
งบเทศบาล

๘,๐๐๐
งบเทศบาล

๘,๐๐๐
งบเทศบาล

เกิดความสัมพันธอัน
ดีระหวางศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและผูปกครอง

สํานักปลัด

๒. โครงการจัดหาวัสดุ สื่อการ
เรียนการสอนใหศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อสงเสริมการเรียนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในเขต ทต.อาวขนอม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
จํานวน ๔ แหง

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

เด็กมีพัฒนาการ
เรียนรูมากข้ึน

สํานักปลัด

๓. โครงการสนบัสนนุอุปกรณ
สนามเด็กเลนใหแกศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อสงเสริมใหเด็กเล็กไดออก
กําลั งกายและพัฒนาด าน
อารมณอยางเหมาะสม

จัดหาอุปกรณเคร่ืองเลน
สนามปละ ๒ ชุด

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

เด็กมีสุขภาพอนามัย
ที่แข็งแรง อารมณดี

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๔. โครงการพัฒนาการจัด

การศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อสงเสริม พัฒนาการจัด
การศึกษาของทองถ่ินใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธผิล
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
เด็กเล็กในศูนยและชุมชน

เพื่อดําเนินการสงเสริมพฒันา
การศึกษาของทองถ่ิน เชน
(๑) โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(๒) โครงการศูนยเด็กนาอยู
(๓) โครงการศูนยเด็กปลอดโรค
(๔) จัดกิจกรรมหนูนอยคนเกง
(๕) จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
(๖) จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะทาง
วิชาการ นันทนาการ
(๗) สนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ
ครุภัณฑ เคร่ืองใชที่ทันสมัย
เชน เคร่ืองปรับอากาศ เปนตน
(๘) พัฒนา ปรับภูมิทัศนอาคาร
หองเรียน ร้ัว สนาม
(๙) โครงการ/กิจกรรมอ่ืน ๆฯลฯ

๕๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๕๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๕๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การศึกษาของทองถ่ิน
มีประสิทธิภาพ เกิด
ความกาวหนา เด็กมี
พัฒนาการที่ดีทั้งดาน
อารมณ สติปญญา

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๕. โครงการจัดซื้อที่ดินและ

กอสรางอาคารศูนยพฒันา
เด็กเล็กบานเขาดิน
หมูที่ ๑๓

เพื่อใหมีอาคารเรียนที่ได
มาตรฐาน มีความปลอดภัย

(๑) จัดซื้อที่ดิน จาํนวน
๒ งาน
(๒) กอสรางอาคารเรียน
ตามแบบที่ ทต.กําหนด

๒,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

มีอาคารเรียนทีไ่ด
มาตรฐาน เด็กมีความ
ปลอดภัย

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๒ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ และยาเสพติดในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๗๘

(บาท)
๑. จัดโครงการ “การศึกษาเพื่อ

ตอตานการใชยาเสพติดใน
เด็กนักเรียน”

ใหความรูแกนักเรียนและ
เยาวชนเพื่อปองกันและ
หลีกเลี่ยงการใชยาเสพติด

จัดอบรมความรูแกเยาวชน
และนักเรียนโรงเรียนในเขต
ตําบลขนอม

๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

- นักเรียนไดรับความรู
มีทักษะกระบวนการคิด
หลีกเลี่ยงการใช
สารเสพติด
- จํานวนผูเก่ียวของกับ
ยาเสพติดลดลง

สํานักปลัด

๒. โครงการสงเสริม สนบัสนุน
จัดตั้ง/ฟนฟูและดาํเนินงานของ
ผูประสานงานพลังแผนดนิทุก
หมูบาน

เพื่อใหผูประสานงานพลัง
แผนดินดาํเนนิการ
(๑) จัดประชุมประชาคม
จัดทําแผนปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
(๒) คนหาผูติด ผูเสพยา
ผูปวยสงเขารับการบาํบัด
(๓) กิจกรรมอ่ืน ๆ ฯลฯ

หมูบานละ ๒๕ คน จาํนวน
๑๓ หมูบาน

๕๒,๐๐๐
งบเทศบาล

๕๒,๐๐๐
งบเทศบาล

๕๒,๐๐๐
งบเทศบาล

ลดการแพรระบาดของ
ยาเสพติด

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๒ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ และยาเสพติดในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๗๘

(บาท)
๓. โครงการกอสรางลานกีฬา/

สนามกีฬาตอตานยาเสพติด
(๑) เพื่อใชเปนสถานที่ออก
กําลังกายของประชาชน
(๒) เลี่ยงการมั่วสุมยาเสพ
ติดในแหลงชุมชน

จํานวนปละ ๒ แหง ๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
หรืองบอ่ืน

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
หรืองบอ่ืน

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
หรืองบอ่ืน

- มีสถานทีส่ําหรับ
ออกกําลังกาย
- ลดการมั่วสุมยาเสพติด
ในพื้นที่

สํานักปลัด

๔.

๕.

โครงการบําบัดอบรม ฟนฟู
ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด หรือกลุม
เสี่ยงที่สมัครใจหรือก่ึงสมัครใจ
เขารับการอบรม บําบดั รักษา

โครงการฝกอบรมใหความรูการ
ปองกันแกไขปญหายาเสพติด

เพื่อใหผูเสพ / ผูติดยาเสพ
ติด หรือกลุมเสี่ยงเลิกยุง
เก่ียวกับยาเสพติด

เพื่อใหทุกภาคสวนของ
สังคม มีจิตสาํนึก ตระหนัก
ในการตอตานยาเสพติดและ
มีสวนรวมในการแกไข
ปญหา

จํานวน ๑ รุน ๆ ละ ๒๕ คน

นักเรียน เยาวชน ประชาชน
ผูนําชุมชน จํานวน ๗๐ คน

๑๔๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ทําใหผูเสพ / ผูติด หรือ
กลุมเสี่ยงลดลง

ทุกภาคสวนของสังคมมี
จิตสํานึกและตระหนักใน
การการตอตานยาเสพ
ติดและการแกไขปญหา

สํานักปลัด

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๒ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ และยาเสพติดในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๖. สนับสนนุโครงการกองทุน

แมของแผนดิน
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ของหมูบาน / ชุมชน ลด
สถานการณปญหายาเสพติด

สนับสนนุงบประมาณ
ปละ ๑ คร้ัง

๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

หมูบาน / ชุมชนมีความ
เขมแข็ง สถานการณ
ยาเสพติดลดลง

สํานักปลัด

๗.

๘.

สนับสนนุศูนยอํานวยการ
พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการศูนยปองกันยาเสพติด
เทศบาลตาํบลอาวขนอม

เพื่อใหการสนับสนุนการ
ดําเนินการแกไขปญหา
ยาเสพติด

เพื่อปองกันการแพรระบาด
ของยาเสพติด ประสานการ
ดําเนนิงานและสนับสนนุ
การปองกัน ปราบปราม
ยาเสพติด

สนับสนนุงบประมาณ
ปละ ๑ คร้ัง

จัดตั้งศูนยปองกันยาเสพติด
จํานวน ๑ ศูนย

๑๔๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ปญหายาเสพติดลดลง

ปญหายาเสพติดลดลง

สํานักปลัด

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๒ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ และยาเสพติดในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๙. โครงการเขาคายนักเรียนกลุม

เสี่ยงโรงเรียนขนอมพิทยา
เพื่ออบรมนักเรียนกลุมเสี่ยง
ตอยาเสพติด และมีความ
ประพฤติไมเหมาะสม

(๑) จัดอบรมนักเรียนกลุม
เสีย่ง จํานวน ๒๐๐ คน

๑๔๕,๐๐๐
งบเทศบาล

นักเรียนมีความประพฤติ
ดีข้ึน ลดความเสี่ยงใน
การมั่วสุมติดยาเสพติด

สํานักปลัด

๑๐.

๑๑.

โครงการสงเสริมระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน

โครงการควบคุมและปองกัน
โรคในโค กระบือ

เพื่อใหประชาชนไดรับบริการ
อยางทั่วถึง ผูปวยฉุกเฉินไดรับ
การชวยเหลือที่จุดเกิดเหตุ
และสงตอสถานพยาบาลได
อยางรวดเร็ว

เพื่อควบคุมปองกันโรคที่เกิด
ในโค กระบือ

จัดซื้อ / เชารถพยาบาล
พรอมอุปกรณสวนควบ
ตามมาตฐานทาง
การแพทย

บริการฉีดวัคซีนปองกัน
โรค จํานวน ๑๓ หมูบาน

๘๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
หรืองบอ่ืน

๘๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๘๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนไดรับบริการ
ทางการแพทยอยาง
ทั่วถึง

การแพรระบาดของโรค
ใน โค กระบือ ลดลง

สํานักปลัด

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๒ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ และยาเสพติดในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๑๒. โครงการสงเสริมสนบัสนุน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทต.อาวขนอม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินการกองทนุ
หลักประกันสุขภาพ

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหกองทุน
ดําเนินการดานสุขภาพ อนามัย
ของประชาชน เชน
(๑) โครงการสุขาภบิาลอาหาร
(๒) โครงการสงเสริมศักยภาพ
ของอสม.
(๓) โครงการปองกันโรคติดตอ เชน
โรคฉี่หนู โรควัณโรค ฯลฯ
(๔) โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคเอดส
(๕) โครงการปองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของ
โรคพิษสุนัขบา
(๖) โครงการปองกันโรค
ไขเลือดออก

๑๗๒,๑๒๐
งบเทศบาล

ประชาชนไดรับบริการ
ดานสุขภาพ อนามัย
อยางทั่วถึง

สํานักปลัด

(๗) โครงการอาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุทีบ่าน (อผส.)



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๕

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
(๘) โครงการสนบัสนุนวสัดุ
ครุภัณฑ เคร่ืองมือแพทย

(๙) โครงการสงเสริมอนามัย
แมและเด็ก
(๑๐) โครงการดูแลสุขภาพและ
ตรวจเยี่ยมผูสูงอายแุละ
ชวยเหลือผูพิการ
(๑๑) โครงการสงเสริมวัน อสม.
แหงชาติ
(๑๒) โครงการทัศนศึกษาดูงาน
ของ อสม.
(๑๓) โครงการสงเสริมสุขภาพ
โรงเรียนบานในเพลา
(๑๔) โครงการสายใยรัก
ครอบครัว
(๑๕) โครงการคุมครองผูบริโภค
(๑๖) โครงการปองกันโรคไม
ติดตอ เชน เบาหวาน มะเร็ง
(๑๗) โครงการอ่ืน ๆ ฯลฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๓ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอย และบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๑. โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน
เพื่อเสริมสรางศักยภาพของ
หนวยอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน

ฝกอบรม ทบทวนหลักสูตร
อปพร. ปละ ๑ คร้ัง

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ผูเขาฝกอบรมมีความรู
เกิดทักษะในการชวยเหลือ
ผูประสบภัย

สํานักปลัด

๒. โครงการฝกอบรม ๑ ตําบล
๑ ทีมกูภัย (otos)

เพิ่มประสิทธิภาพทีมกูภัย
ตําบลขนอม

ฝกอบรม ทบทวนหลักสูตร
จํานวน ๑ คร้ัง

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ผูเขารับการอบรมเกิด
ทักษะความรู ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

สํานักปลัด

๓. โครงการฝกอบรมเพื่อการ
ปองกันและชวยเหลือ
ผูประสบภัยตาง ๆ

(๑) เพิ่มประสิทธิภาพ
เจาหนาที่
(๒) เพื่อใหความรูแกนักเรียน
เยาวชน ประชาชนท่ัวไป

(๑) โครงการซอมแผนดับเพลิง
(๒) โครงการอบรมชวยเหลือ
ผูประสบภัยทางทะเล
(๓) โครงการอบรมการใชวิทยุ
สื่อสารแบบสังเคราะหความถ่ี
(๔) โครงการอบรมชวยเหลือ
ผูประสบภัยดินโคลนถลม
(๕) โครงการซอมแผนสนึามิ

๒๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ผูเขารับการอบรมเกิด
ทักษะความรู ประชาชน
ไดรับความชวยเหลืออยาง
รวดเร็ว ทันทวงที

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๓ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอย และบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๔. โครงการชวยเหลือฉุกเฉินกรณี

เกิดสาธารณภัย
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยใน
เขตตําบลขนอม

ชวยเหลือผูประสบภัย เชน
(๑) กอสรางบานใหกับ
ผูประสบภัย
(๒) จัดซื้อเรือทองแบนพรอม
เคร่ืองยนต จํานวน ๒ ลํา
(๓) จัดตั้งศูนยอพยพชวยเหลือ

๕๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๕๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๕๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนไดรับการ
ชวยเหลืออยางรวดเร็ว
ทันเหตุการณ

สํานักปลัด

๕. โครงการกอสรางอาคาร
อปพร.หนาเทศบาล

เพื่อชวยเหลือ / บริการ
ประชาชน

กอสรางอาคาร อปพร. จํานวน
๑ หลัง เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

๕๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนไดรับความ
สะดวก รวดเร็วในงาน
บริการสาธารณะของ
เทศบาล

สํานักปลัด

๖. โครงการศูนยบริการประชาชน
๒๔ ชั่วโมง

เพื่อชวยเหลือ / บริการ
ประชาชน

จัดตั้งศูนยบริการประชาชน
๒๔ ชั่วโมง เชน
- การบริการน้าํ
- แจงเร่ืองราวรองทุกข ฯลฯ

๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนไดรับความ
สะดวก รวดเร็วในงาน
บริการสาธารณะของ
เทศบาล

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๓ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอย และบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๗. โครงการตั้งจุดเฝาระวังอุบัติเหตุ

ในชวงเทศกาล
เพื่อปองกันและลดจาํนวน
อุบัติเหตุในบนทองถนนใน
ชวงเทศกาลปใหม สงกรานต

ตั้งจุดเฝาระวงัอุบัติเหตุ
จํานวน ๑ จุด ปละ ๒ ครั้ง

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ลดอัตราการบาดเจ็บ
สูญเสียชีวิต ทรัพยสิน
อันเกิดจากอุบัติเหตุ

สํานักปลัด

๘. โครงการปองกันและแกไข
ปญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก
ฯลฯ

เพื่อบรรเทาปญหาความ
เดือดรอนใหแกประชาชน

ชวยเหลือประชาชนในตําบล
ขนอมจํานวน ๑๓ หมูบาน

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ลดความเดือดรอนใหแก
ประชาชนเนื่องจาก
ภัยธรรมชาติ

สํานักปลัด

๙. โครงการปองกันและแกไข
ปญหาภัยแลง

เพื่อบรรเทาปญหาความ
เดือดรอนใหแกประชาชน

(๑) บริการสงน้าํใหแกประชาชน
จํานวน ๑๓ หมูบาน
(๒) จัดซื้อถังเก็บน้ําใหแก
หมูบาน ๆ ละ ๒ ถัง

๕๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๕๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๕๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีน้าํใชอยาง
เพียงพอ

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๓ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอย และบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๑๐. โครงการปองกันและบรรเทา

อัคคีภัย
เพื่อปองกันและบรรเทาเหตุ
ที่เกิดจากเพลิงไหมในชุมชน
และพื้นที่ใกลเคียง

(๑) จัดซื้อรถดับเพลิง
จํานวน ๑ คัน
(๒) จัดซื้อวัสดุดับเพลิง เชน
ชุดวอรมดับเพลิง ฯลฯ
(๓) จัดซื้อครภุัณฑดับเพลิง
เชน ชุดดับเพลิง ถังดับเพลิง
สายยางดับเพลิง ฯลฯ

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๓,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
หรืองบอ่ืน

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน การชวยเหลือ
รวดเร็วทันทวงที

สํานักปลัด

๑๑. โครงการจัดซื้อกลองวงจรปด
(กลอง CCTV)

เพื่อสรางความอุนใจใหแก
ประชาชนและลดการกอ
อาชญากรรมและเหตุราย
ตาง ๆ ในชุมชน

จัดซื้อกลองวงจรปด CCTV
จํานวน ๔ ชุด

๑,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
หรืองบอ่ืน

การกออาชญากรรม
ลดนอยลง

สํานักปลัด

๑๒. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจร เคร่ืองหมายจราจร

เพื่อสวัสดิภาพความปลอดภัย
ของประชาชน และลดภาระ
ของเจาหนาที่ดํารวจจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ไฟ
กระพริบ เคร่ืองหมายจราจร
บริเวณสี่แยก และสามแยก
ตาง ๆ หนาโรงเรียน ในเขต
ตําบลขนอม

๕๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ลดการฝาฝนกฎจราจร
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใชรถ
ใชถนนมากข้ึน

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๔ แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๑. โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ
เพื่อสงเคราะหผูสูงอายุใหมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีข้ึน

ผูสูงอายุในเขตตาํบลขนอม
จํานวน ๒๔๐ ราย

งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ

งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ

งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ

ผูสูงอายุมีความเปนอยู
ที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๒. โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูพิการ

เพื่อสงเคราะหผูพิการใหมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีข้ึน

ผูพิการในเขตตําบลขนอม
จํานวน ๙๑ ราย

งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ

งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ

งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ

ผูพิการมีความเปนอยู
ที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๓. โครงการสงเคราะหเบีย้ยังชีพ
ผูปวยเอดส

เพื่อสงเคราะหผูปวยเอดสใหมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีข้ึน

ผูปวยโรคเอดสในเขตตําบล
ขนอม จํานวน ๒๕ ราย

๑๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ผูปวยมีความเปนอยู
ที่ดีข้ึน

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๔ แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๔. โครงการสนบัสนนุอาหารเสริม

(นม)
เพื่อใหเด็กไดรับการดูแล
ดานโภชนาการ มีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จงถนอม ๑๐๙ คน

(๗ บาท ๒๘๐ วัน)

๒๑๓,๖๔๐
งบเทศบาล

๒๑๓,๖๔๐
งบเทศบาล

๒๑๓,๖๔๐
งบเทศบาล

เด็กมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
สมบูรณ

สํานักปลัด

๒. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กระดังงา ๕๕ คน

๑๐๗,๘๐๐
งบเทศบาล

๑๐๗,๘๐๐
งบเทศบาล

๑๐๗,๘๐๐
งบเทศบาล

เด็กมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
สมบูรณ

สํานักปลัด

๓. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานในเพลา ๔๒ คน

๘๒,๓๒๐
งบเทศบาล

๘๒,๓๒๐
งบเทศบาล

๘๒,๓๒๐
งบเทศบาล

เด็กมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
สมบูรณ

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๔ แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๔. ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเขาดนิ ๓๕ คน

๖๘,๖๐๐
งบเทศบาล

๖๘,๖๐๐
งบเทศบาล

๖๘,๖๐๐
งบเทศบาล

เด็กมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
สมบูรณ

สํานักปลัด

๕. ร.ร.วัดเขา (วันครู ๒๕๐๑)
จํานวน ๒๗๕ คน
(๗ บาท ๒๖๐ วนั)

๕๐๐,๕๐๐
งบเทศบาล

๕๐๐,๕๐๐
งบเทศบาล

๕๐๐,๕๐๐
งบเทศบาล

เด็กมีสขุภาพ
รางกายแข็งแรง
สมบูรณ

สํานักปลัด

๖. ร.ร.วัดกระดังงา
จํานวน ๙๒ คน

๑๖๗,๔๔๐
งบเทศบาล

๑๖๗,๔๔๐
งบเทศบาล

๑๖๗,๔๔๐
งบเทศบาล

เด็กมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
สมบูรณ

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๔ แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๗. ร.ร.บานเปร็ต
จํานวน ๓๗ คน

๖๗,๓๔๐
งบเทศบาล

๖๗,๓๔๐
งบเทศบาล

๖๗,๓๔๐
งบเทศบาล

เด็กมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
สมบูรณ

สํานักปลัด

๘. ร.ร.บานในเพลา
จํานวน ๖๔ คน

๑๑๖,๔๘๐
งบเทศบาล

๑๑๖,๔๘๐
งบเทศบาล

๑๑๖,๔๘๐
งบเทศบาล

เด็กมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
สมบูรณ

สํานักปลัด

๙. ร.ร.บานวัดใน
จํานวน ๘๕ คน

๑๕๔,๗๐๐
งบเทศบาล

๑๕๔,๗๐๐
งบเทศบาล

๑๕๔,๗๐๐
งบเทศบาล

เด็กมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
สมบูรณ

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๔ แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๕. โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน เพื่อใหเด็กไดรับการดูแล

ดานโภชนาการ มีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จงถนอม ๑๐๙ คน
(๑๓ บาท ๒๘๐ วัน)

๓๙๖,๗๖๐
งบเทศบาล

๓๙๖,๗๖๐
งบเทศบาล

๓๙๖,๗๖๐
งบเทศบาล

เด็กมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
สมบูรณ

สํานักปลัด

๒. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กระดังงา ๕๕ คน

๒๐๐,๒๐๐
งบเทศบาล

๒๐๐,๒๐๐
งบเทศบาล

๒๐๐,๒๐๐
งบเทศบาล

เด็กมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
สมบูรณ

สํานักปลัด

๓. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานในเพลา ๔๒ คน

๑๕๒,๘๘๐
งบเทศบาล

๑๕๒,๘๘๐
งบเทศบาล

๑๕๒,๘๘๐
งบเทศบาล

เด็กมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
สมบูรณ

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๔ แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๕

(บาท)
ป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
๔. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเขาดนิ ๓๕ คน

๑๒๗,๔๐๐
งบเทศบาล

๑๒๗,๔๐๐
งบเทศบาล

๑๒๗,๔๐๐
งบเทศบาล

เด็กมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
สมบูรณ

สํานักปลัด

๕. ร.ร.วัดเขา (วันครู ๒๕๐๑)
จํานวน ๒๗๕ คน
(๑๓ บาท ๒๐๐ วัน)

๗๑๕,๐๐๐
งบเทศบาล

๗๑๕,๐๐๐
งบเทศบาล

๗๑๕,๐๐๐
งบเทศบาล

เด็กมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
สมบูรณ

สํานักปลัด

๖. ร.ร.วัดกระดังงา
จํานวน ๙๒ คน

๒๓๙,๒๐๐
งบเทศบาล

๒๓๙,๒๐๐
งบเทศบาล

๒๓๙,๒๐๐
งบเทศบาล

เด็กมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
สมบูรณ

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๔ แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๕

(บาท)
ป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
๗. ร.ร.บานเปร็ต
จํานวน ๓๗ คน

๙๖,๒๐๐
งบเทศบาล

๙๖,๒๐๐
งบเทศบาล

๙๖,๒๐๐
งบเทศบาล

เด็กมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
สมบูรณ

สํานักปลัด

๘. ร.ร.บานในเพลา
จํานวน ๖๔ คน

๑๖๖,๔๐๐
งบเทศบาล

๑๖๖,๔๐๐
งบเทศบาล

๑๖๖,๔๐๐
งบเทศบาล

เด็กมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
สมบูรณ

สํานักปลัด

๙. ร.ร.บานวัดใน
จํานวน ๘๕ คน

๒๒๑,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๒๑,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๒๑,๐๐๐
งบเทศบาล

เด็กมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
สมบูรณ

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๔ แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๖. โครงการจัดหา ซอมแซมที่อยู

อาศัยใหแกผูยากไร
(บานเทิดไทองคราชันต)

เพื่อสงเคราะห ชวยเหลือ
บรรเทาความเดือดรอน
ใหแกผูยากไร

(๑) จัดซื้อที่ดินพรอม
กอสรางบาน
(๒) ปรับปรุงซอมแซมบาน
(๓) กอสราง ปรับปรุง
หองน้ําหองสวม

๘๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๘๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๘๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

คนยากไรมีความ
เปนอยูที่ดีข้ึน

สํานักปลัด

๗. โครงการสงเคราะหชวยเหลือ
ผูประสบภัย

เพื่อสงเคราะหชวยเหลือ
ผูประสบภัยจากธรรมชาติ

ผูประสบภัยในเขตตําบล
จํานวน ๑๓ หมูบาน

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ผูประสบภัยไดรับการ
ชวยเหลือ

สํานักปลัด

๘. โครงการสงเคราะหชวยเหลือ
เด็กยากจน กําพรา พิการ
ดอยโอกาส

เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส
ใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึน
และเขาถึงระบบการศึกษา

(๑) ดูแลสภาพความเปนอยู
(๒) สนบัสนุนนการศึกษา
เด็กยากจน กําพรา พิการ
ดอยโอกาส จํานวน ๕ ทนุ

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

เด็กและเยาวชน
ไดรับโอกาสทาง
การศึกษา และมี
คุณภาพชีวิตทีด่ี

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๕ แนวทางการพัฒนา อนุรักษ ฟนฟู ศาสนา ศลิปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิญญาทองถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๑. โครงการสงเสริมกิจกรรมทาง

ศาสนาและวนัสาํคัญทางศาสนา
สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา
อนุรักษประเพณีวัฒนธรรม
วิถีชีวิตที่ดีงาม

ดําเนินการจัดกิจกรรมและ
เขารวมกิจกรรมสําคัญตาง ๆ
ทางศาสนา เชน
(๑) วันมาฆบูชา
(๒) วันเขาพรรษา
(๓) วันวิสาขบชูา
(๔) โครงการปฏิบตัิธรรม
(๕) โครงการตักบาตรขาวสาร
อาหารแหงเพื่อชวยเหลือ
พระภิกษุ สามเณร และผู
ประสบอุทกภัย
(๖) โครงการบรรพชา
อุปสมบทพระภิกษุ สามเณร
และบวชศีลจาริณีภาคฤดูรอน
(๗) กิจกรรมอ่ืน ฯลฯ

๔๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๔๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๔๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนเขาใจถึง
หลักธรรมคําสั่งสอน
เปนพุทธศาสนิกชน
ที่ดี

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๕ แนวทางการพัฒนา อนุรักษ ฟนฟู ศาสนา ศลิปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิญญาทองถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๒. โครงการจัดงานประเพณี

วันลอยกระทง
เพื่ออนุรักษประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน

จัดกิจกรรมงานประเพณี
ลอยกระทง จํานวน ๑ คร้ัง

๑๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนเห็นคุณคา
และอนุรักษประเพณี
อันดีงาม

สํานักปลัด

๓. สนับสนนุการจัดทาํหมรับ
และจัดขบวนแหหมรับ
อําเภอขนอม

เพื่ออนุรักษประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน

สนับสนนุที่ทาํการปกครอง
อําเภอขนอม จํานวน ๑ คร้ัง

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนเห็นคุณคา
และอนุรักษประเพณี
อันดีงาม

สํานักปลัด

๔. โครงการจัดงานประเพณี
ชิงเปรต วัดกระดังงา

เพื่ออนุรักษประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน

ดําเนินการจัดกิจกรรม
จํานวน ๑ คร้ัง

๕,๐๐๐
งบเทศบาล

๕,๐๐๐
งบเทศบาล

๕,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนเห็นคุณคา
และอนุรักษประเพณี
อันดีงาม

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๕ แนวทางการพัฒนา อนุรักษ ฟนฟู ศาสนา ศลิปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิญญาทองถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผดิชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๕. สนับสนนุการจัดงานวนัปยะ

มหาราช อําเภอขนอม
เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ

สนับสนนุงบประมาณที่ทาํ
การปกครองอําเภอขนอม
เพื่อดําเนินกิจกรรม
จํานวน ๑ คร้ัง

๔,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนไดสํานกึใน
พระมหากรุณาธิคุณ

สํานักปลัด

๖. สนับสนนุการจัดงานรัฐพิธี
“๑๒ สิงหามหาราชนิ”ี

เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และตอบแทนพระมหา
กรุณาธิคุณ

สนับสนนุงบประมาณที่ทาํ
การปกครองอําเภอขนอม
เพื่อดําเนินกิจกรรม
จํานวน ๑ คร้ัง

๔,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนไดสํานึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ

สํานักปลัด

๗. สนับสนนุการจัดงานรัฐพิธี
“๕ ธันวามหาราช”

เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และตอบแทนพระมหา
กรุณาธิคุณ

สนับสนนุงบประมาณที่ทาํ
การปกครองอําเภอขนอม
เพื่อดําเนินกิจกรรม
จํานวน ๑ คร้ัง

๔,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนไดสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๕ แนวทางการพัฒนา อนุรักษ ฟนฟู ศาสนา ศลิปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิญญาทองถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๘. โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียน เยาวชน
เพื่อปลูกฝงเจตคตทิี่ดีให
นักเรียนมีคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดีงาม

จัดโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ใหแกนักเรียน
เยาวชน จาํนวน ๗๐ คน

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรม จริยธรรม
ปฏิบัติตามหลักธรรม
ของพุทธศาสนา

สํานักปลัด

๙. โครงการประเพณีทําบุญ
ตักบาตรวันข้ึนปใหม

เพื่อปลูกฝงคานยิมที่ดงีาม
แกชุมชนและเยาวชน และ
อนุรักษประเพณีอันดีงาม
สงเสริมความมสัมพนัธอันดี
ตอกันของคนในชุมชน

ดําเนินการจัดกิจกรรมตัก
บาตรวันข้ึนปใหมโรงเรียน
วัดเขา (วันครู ๒๕๐๑)
จํานวน ๑ คร้ัง

๒๒,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๒,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๒,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีคานยิมที่
ดีงาม และไดอนุรักษ
ประเพณีอันดีงาม

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๕ แนวทางการพัฒนา อนุรักษ ฟนฟู ศาสนา ศลิปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิญญาทองถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๑๐. สนับสนนุโครงการแหผาข้ึนธาตุ

อําเภอขนอม
สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา
อนุรักษประเพณีวัฒนธรรม
วิถีชีวิตที่ดีงาม

สนับสนนุที่ทาํการปกครอง
อําเภอขนอมเพื่อดําเนินการ
จัดกิจกรรม จํานวน ๑ คร้ัง

๑๕,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนเห็น
คุณคาและอนุรักษ
ประเพณีอันดีงาม

สํานักปลัด

๑๑. โครงการจัดงานวันสงกรานต เพื่ออนุรักษประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน

จัดกิจกรรมรวมกับโรงเรียนอุดม
ปญญาจารย จํานวน ๑ คร้ัง

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนเห็นคุณคา
และอนุรักษประเพณี
อันดีงาม

สํานักปลัด

๑๒. โครงการจัดงานบุญประจาํป
ประเพณีสักการะพอตาคูระ

เพื่ออนุรักษประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน

ดําเนินการจัดกิจกรรม
วันพอตาคูระจาํนวน ๑ คร้ัง

๓๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๓๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๓๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนเห็นคุณคา
และอนุรักษประเพณี
อันดีงาม

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๖ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการกีฬาและนนัทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๑. โครงการสงเสริมการ

ออกกําลังกาย
เพื่อสนับสนุนใหประชาชน
ออกกําลังกาย เสริมสราง
สุขภาพอนามัย

สนับสนนุและ สงเสริมการ
ออกกําลังกาย เชน
(๑) สงเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมกีฬา วัสดุ อุปกรณ
กีฬาภายในชุมชน โรงเรียน
(๒) จัดซื้อเคร่ืองออกกําลัง
กายกลางแจงชนดิตาง ๆ
(๓) สรางศนูยสุขภาพชุมชน
(๔) กอสราง ปรับปรุงสนาม
ลานกีฬาหมูบาน

๕๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๔๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

- ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง
- ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกาย

สํานักปลัด

๒. สนับสนนุการแขงขันกีฬาและ
กิจกรรมกีฬาของศูนยพฒันา
เด็กเล็ก

เพื่อสงเสริมใหเด็กเล็กได
ออกกําลังกายและเขารวม
กิจกรรมกีฬากับชุมชน

สนับสนนุศูนยพฒันาเด็กเล็ก
จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาหรือ
เขารวมการแขงขันกีฬา
จํานวน ๒๔๑ คน

๓๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๓๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๓๐,๐๐๐
งบเทศบาล

เด็กมีสุขภาพรางกาย
ที่แข็งแรง สมบูรณ

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๖ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการกีฬาและนนัทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๓. สนับสนนุจัดการแขงขันกีฬา

กรีฑานักเรียน นักศึกษา
เยาวชนและประชาชนระดับ
อําเภอ

เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
นักศึกษา เยาวชน และ
ประชาชนออกกําลังกาย

สนับสนนุงบประมาณที่ทาํการ
ปกครองอําเภอขนอมเพื่อ
ดําเนินกิจกรรมจํานวน ๑ คร้ัง

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง
สมบูรณ

สํานักปลัด

๔. จัดการแขงขันกีฬา ทต.คัพ เพื่อสงเสริมใหประชาชน
ไดออกกําลังกาย ใชเวลา
วางใหเปนประโยชน

จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา
ฟุตบอลเพื่อตอตานยาเสพติด
ปละ ๑ คร้ัง

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

สามารถดึงดูดให
นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชน ใหความสนใจ
หันมาเลนกีฬามากข้ึน
และมีสุขภาพ
แข็งแรง

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๖ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการกีฬาและนนัทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๕. สนับสนนุการจัดการแขงขัน

กีฬา - กรีฑานักเรียนโรงเรียน
ในเขตตําบล

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดออก
กําลังกาย

สนับสนนุงบประมาณใหแก
โรงเรียนในเขตตําบลขนอม
เพื่อดําเนินกิจกรรมกีฬา กรีฑา

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ดึงดูดใหเด็กหันมา
สนใจเลนกีฬามากข้ึน
และมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง

สํานักปลัด

๖. โครงสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
สตรี

เพื่อสงเสริม พัฒนาศักยภาพ
สตรีใหสามารถดําเนนิ
กิจกรรมพัฒนาตนเอง
ครอบครัว กลุม/องคกร และ
ชุมชนใหเข็มแข็ง

จัดกิจกรรมโดยมกีลุมเปาหมาย
ประกอบดวย กลุม / องคกร
สตรีระดับชุมชน / ตําบล เชน
(๑) จัดกิจกรรมวันสตรีสากล
(๒) กิจกรรมสงเสริมอาชีพ
(๓) กิจกรรมอ่ืน ๆ ฯลฯ

๑๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

สตรีไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมของชุมชน ได
พบปะแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการพฒันา
สามารถนาํไปปรับใช
ใหเกิดประโยชนตอ
ตนเองและครอบครัว

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
๓.๖ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการกีฬาและนนัทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๗. โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อสงเสริมใหเด็กในชุมชน

ไดเขารวมกิจกรรมการ
เรียนรูตาง ๆ

จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
มีผูเขารวมกิจกรรม
จํานวน ๑,๐๐๐ คน

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

เด็กไดเขารวมกิจกรรม
เสริมสรางพัฒนาการ
ดานอารมณและ
สติปญญามากข้ึน

สํานักปลัด

๘. โครงการจัดงานวันเยาวชน เพื่อสงเสริมใหเยาวชนได
เขารวมกิจกรรมกับชุมชน
เพิ่มประสบการณเรียนรู

จัดกิจกรรมงานวันเยาวชน
มีผูเขารวมกิจกรรม
จํานวน ๑,๐๐๐ คน

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

เยาวชนมีศกัยภาพใน
การพัฒนาตนเอง
มากข้ึน

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๑. ซอมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จงถนอม หมูที่ ๒

เพื่อใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
ไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย
สภาพภูมิทัศนสวยงาม

ปรับปรุงซอมแซมบริเวณภายใน
และภายนอกอาคาร หองเรียน
กอสรางร้ัว ถมดิน ปลูกตนไม
ปรับสภาพพื้นทีโ่ดยรอบ
บริเวณศูนยตามแบบ
มาตรฐานที่ ทต.กําหนด

๗๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
และงบอ่ืน

มีสภาพภูมิทัศนที่สวย
งาม เหมาะแกการเรียน
การสอน และเด็กไดรับ
ความปลอดภัยมากข้ึน

กองชาง

๒. พัฒนาและปรับปรุงภูมทิัศน
บริเวณหาดคอเขา หมูที่ ๒

เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ปรับปรุงพืน้ที่ใหมีความ
สะอาด สวยงาม ดงึดูด
นักทองเที่ยว

กอสรางศาลาพักรอน
ปรับปรุงหองน้าํหองสวม
กําจัดขยะ ปลูกไมดอกไม
ประดับ ตามแบบมาตรฐาน
ที่ ทต.กําหนด

๕๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
และงบอ่ืน

บริเวณหาดคอเขามี
ทัศนียภาพทีส่วยงาม
มากข้ึน ประชาชนใน
พื้นที่มีรายไดจากการ
จําหนายสินคา

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๓. ขยายผิวจราจรถนนสาย
ซอยพูลเสวกเชื่อมหมูที่ ๓

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

ขยายผิวจราจรถนน คสล.
ขนาดผิวจราจรกวางขางละ
๑.๐๐ เมตร ความยาวรวม
สองขางทาง ๓๐๐ เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ ทต.
กําหนด

๔๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยั
มากข้ึน

กองชาง

๔. กอสรางทอระบายน้ํา คสล.
ถนนสายพังมะพราว
หมูที่ ๒

เพื่อใหระบายน้าํไดสะดวก
รวดเร็ว

กอสรางทอระบายน้ํา คสล.
คณุภาพภาพชัน้ ๓ ขนาด
๐.๘๐  ๑.๐๐ เมตร พรอม
บอพักตามแบบมาตรฐานที่
ทต.กําหนด

๖๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การระบายน้ําสะดวก
รวดเร็วข้ึน ลดปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๕. ปรับปรุงถนนซอยดุสิต
หมูที่ ๒

เพื่อบํารุงรักษาเสนทางการ
คมนาคมใหอยูในสภาพที่ใชการ
ได แกไขปญหาความเดือนรอน
ในการสัญจรไปมา

ปรับปรุงถนนกวาง ๕.๐๐
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ตาม
แบบมาตรฐานที่ ทต.กําหนด

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
มากข้ึน

กองชาง

๖.

๗.

ปรับปรุงไหลทางถนนสาย
พังมะพราว หมูที่ ๒

บุกเบิกถนนภายในหมูบาน
หมูที่ ๒

เพื่อบํารุงรักษาเสนทางการ
คมนาคมใหอยูในสภาพที่ใชการ
ได แกไขปญหาความเดือนรอน
ในการสัญจรไปมา

เพื่อใหมีเสนทางการคมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย

ปรับปรุงไหลทางกวางกวาง
ขางละ ๑.๐๐ เมตร ตามแบบ
มาตรฐานที่ ทต.กําหนด

บุกเบิกถนนตามแบบ
มาตรฐาน ทต.กําหนด ดังนี้
(๑) สายบานนางสมถวลิ
(๒) สายเสี้ยงลานอุทิศ

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
มากข้ึน

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
มากข้ึน

กองชาง

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและทีม่า ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๘. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีตซอยโชคนิ มิ ตพ ร อม
กอสรางทอเหลี่ยม คสล.บริเวณ
คูน้ํามิยาซาวา หมูที่ ๓

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

ทําการปรับปรุงถนนเดิมใหได
ความกวางไมนอยกวา ๗.๐๐
เมตร แลวลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๓,๕๐๐
ตารางเมตร

๖๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล
หรืองบอ่ืน

๖๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล
หรืองบอ่ืน

๕๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล
หรืองบอ่ืน

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐานและการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

๙. กอสรางถนน คสล. สาย
ซอยครูนึง – นางสุคนธ
หมูที่ ๓

เพื่อใหประชาชนสัญจรได
อยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล.ขนาดผิว
จราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๔๐๐ เมตร รวมพื้นที่ไมนอย
กวา ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ตาม
แบบมาตรฐาน ทต.กําหนด

๔๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๔๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๔๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐานและการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๑๐. บุกเบิกถนนสายบาน
นางแปน - นางติว้
หมูที่ ๓

เพื่อใหมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย

บุกเบิกถนนใหไดทางกวาง
๖.๐๐ เมตร ยาว๗๐๐ เมตร
ใชหินผุทําผิวจราจรกวาง
๕.๐๐ เมตร ยาว๗๐๐ เมตร
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
๓,๕๐๐ ตารางเมตร บดอัด
แนนตลอดสาย

๔๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๑๑. บุกเบิกถนนสายซอย
บานนายเด็ก – คลองขุนนนท
หมูที่ ๓

เพื่อใหมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย

บุกเบิกถนนใหไดทางกวาง
๖.๐๐เมตร ยาว๑,๐๐๐เมตร
ใชหินผุทําผิวจราจรกวาง
๕.๐๐ เมตร ยาว๑,๐๐๐ เมตร
บดอัดแนนตลอดสายตาม
แบบมาตรฐาน ทต.กําหนด

๖๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๑๒. กอสรางถนน คสล. ซอยพันลี้
หมูที่ ๓

เพื่อใหประชาชนสัญจรได
อยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล.ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๒๐๐ เมตร รวมพื้นที่
ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ตร.ม.
ตามแบบแปลนมาตรฐาน
ทต.กําหนด

๖๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน และการ
คมนาคม สะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๑๓ กอสรางถนน คสล. ซอย
กวางขวาง หมูที่ ๓

เพื่อใหประชาชนสัญจรได
อยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล.ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๒๐๐ เมตร รวมพื้นที่
ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ตร.ม.
ตามแบบแปลนมาตรฐาน
ทต.กําหนด

๖๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน และการ
คมนาคม สะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๑๔. ปรับปรุงถนนภายในหมูบาน

หมูที่ ๓
เพื่อบํารุงรักษาเสนทางการ
คมนาคมใหอยูในสภาพที่ใช
การได แกไขปญหาความ
เดือนรอนในการสัญจรไปมา

ปรับปรุงถนนตามแบบแปลน
มาตรฐานที่ ทต.กําหนด ดงันี้
(๑) ซอยบานนายชาํนาญ -
สะพานทาหิน
(๒) ซอยหงษทอง
(๓) ซอยบานจาชา
(๔) ซอยบานนางนพ–นายบุย

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๑๕. กอสรางทอระบายน้ํา คสล.
ภายในหมูบาน
หมูที่ ๓

เพื่อใหระบายน้าํไดดี แกไข
ปญหาน้าํทวมขัง

กอสรางทอระบายน้ําภายใน
หมูบาน ตามแบบแปลน
มาตรฐานที่ ทต.กําหนด
(๑) ซอยหมูบานสุภา
(๒) ซอยพึ่งบุญ

๑๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ระบายน้ําไดสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๑๖. กอสรางถนนคสล.ซอยกวางขวาง
หมูที่ ๓

เพื่อใหประชาชนสัญจรได
อยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล.ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๒๐๐ เมตร รวมพื้นที่ไม
นอยกวา ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

๖๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน และการ
คมนาคม สะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๑๗. กอสรางทอระบายน้ํา คสล.สาย
ตลาดสี่แยก–ทต.อาวขนอม
พรอมทางเดินเทา
หมูที่ ๔

เพื่อใหระบายน้าํไดดี แกไข
ปญหาน้าํทวมขังบริเวณหนา
ตลาดเทศบาล

กอสรางทอระบายน้ํา คสล.
คุณภาพภาพชัน้ ๓ ขนาด
 ๑.๐๐  ๑.๐๐ เมตร
พรอมบอพัก ตามแบบ
มาตรฐานที่ ทต.กําหนด

๓,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การระบายน้ําสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๑๘. กอสรางถนน  คสล.ซอยทองมีสุข
(ซอยทวีสุข) หมูที่ ๔

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล.ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร รวมพื้นทีไ่มนอยกวา
๖๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนมาตรฐานที่ ทต.กําหนด

๔๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๑๙. กอสรางถนน  คสล.ซอยตูวิเชียร
หมูที่ ๔

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล.ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร รวมพื้นทีไ่มนอยกวา
๗๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนมาตรฐานที่ ทต.กําหนด

๓๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๒๐. กอสรางถนน  คสล.ซอยวาสนา
หมูที่ ๔

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล.ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร รวมพื้นทีไ่มนอยกวา
๗๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนมาตรฐาน ทต.กําหนด

๔๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๒๑. กอสรางถนน  คสล.ซอยดอีอน
หมูที่ ๔

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล.ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร รวมพื้นทีไ่มนอยกวา
๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนมาตรฐาน ทต.กําหนด

๒๔๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๒๒.

๒๓.

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
สายสี่แยก – หนาดาน
หมูที่ ๔

ปรับปรุงถนนซอยปรีชายนต
หมูที่ ๔

เพื่อบํารุงรักษาเสนทางการ
คมนาคมใหอยูในสภาพที่ใช
การได แกไขปญหาความ
เดือนรอนในการสัญจรไปมา

เพื่อบํารุงรักษาเสนทางการ
คมนาคมใหอยูในสภาพที่ใช
การได แกไขปญหาความ
เดือนรอนในการสัญจรไปมา

ปรับปรุงถนนลาดยางกวาง
๗.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
๑๐,๕๐๐ ตารางเมตร
พรอมติดตั้งเคร่ืองหมาย
จราจร

ปรับปรุงถนนตามแบบ
มาตรฐานที่ ทต.กําหนด

๕,๒๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล
และงบอ่ืน

๗๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

การคมนาคม สะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๒๔.

๒๕.

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีตสายบานนางบุญภา –
นายจําลอง หมูที่ ๕
(โครงการที่เกินศักยภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน)

กอสรางถนน คสล. สาย
ซอยทรงไทย
หมูที่ ๖

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

ทําการปรับปรุงถนนเดิมใหได
ความกวางไมนอยกวา ๗.๐๐
เมตร แลวลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
๓,๐๐๐ ตารางเมตร

กอสรางถนน คสล.ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๓๐๐ เมตร รวมพื้นที่
ไมนอยกวา ๑,๕๐๐ ตร.ม.
ตามแบบแปลนมาตรฐาน
ทต.กําหนด

๑,๖๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๔๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๔๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว

กองชาง

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ๒๕๕๖
(บาท)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๒๖. กอสรางถนน คสล.สาย
นาใน – กลางทุง
หมูที่ ๖

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล.ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๒๐๐ เมตร รวมพื้นที่
ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ตร.ม.
ตามแบบแปลนมาตรฐาน
ทต.กําหนด

๖๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๒๗. กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
สายบานนาใน - วัดคุฏิ
หมูที่ ๖

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

ปรับปรุงถนนเดิมใหไดความ
กวางเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ยาว
๘๐๐ เมตร  แลวลาดยาง
แอสฟลทติกขนาดผิวจราจร
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
๔,๐๐๐ ตร.ม.ไหลทางกวาง
ขางละ ๑.๐๐ เมตร

๘๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๖๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๖๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๒๘. กอสรางถนน คสล.สาย
ควนกลอย
หมูที่ ๗

เพื่อใหประชาชนสัญจรได
อยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร รวมพื้นที่ไมนอยกวา
๒,๕๐๐ตารางเมตรตามแบบ
แปลนมาตรฐาน ทต.กําหนด

๗๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล.

๗๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๒๙. กอสรางถนน คสล.สาย
บานเขาเปร็ต
หมูที่ ๗

เพื่อใหประชาชนสัญจรได
อยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร รวมพื้นที่ไมนอยกวา
๘๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนมาตรฐาน ทต.กําหนด

๔๘๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๓๐. กอสรางถนน คสล.สาย
น้ําตกเสม็ดชุน
หมูที่ ๗

เพื่อใหประชาชนสัญจรได
อยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล.ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว๒๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร
รวมพื้นที่ไมนอยกวา ๑,๐๐๐
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐาน ทต.กําหนด

๖๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๓๑. กอสรางถนน คสล.สาย
ซอยนางถ่ิน
หมูที่ ๗

เพื่อใหประชาชนสัญจรได
อยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล.ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว๒๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร
รวมพื้นที่ไมนอยกวา ๑,๐๐๐
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐาน ทต.กําหนด

๖๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๓๒. กอสรางถนน คสล.สาย
บานนางบุญชู
หมูที่ ๗

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว๔๒๐เมตรหนา๐.๑๕ เมตร
รวมพืน้ทีไ่มนอยกวา๒,๑๐๐
ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
มาตรฐาน ทต. กําหนด

๖๓๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๖๓๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๓๓. กอสรางถนน คสล.สาย
บานนายจํารูญ
หมูที่ ๗

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว๕๕๐เมตรหนา๐.๑๕ เมตร
รวมพืน้ทีไ่มนอยกวา๒,๗๕๐
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐาน ทต.กําหนด

๘๒๕,๐๐๐
งบเทศบาล

๘๒๕,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๓๔. กอสรางถนน คสล.สาย
โรงเรียนบานเปร็ต
หมูที่ ๗

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๖๕๐เมตรหนา๐.๑๕ เมตรรวม
พื้นทีไ่มนอยกวา๓,๒๐๐ ตร.ม.
ตามแบบแปลนมาตรฐาน ทต.
กําหนด

๖๓๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๖๓๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมถีนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๓๕. กอสรางทอเหลี่ยม คสล.
สายควนกลอย
หมูที่ ๗

เพื่อใหระบายน้าํไดสะดวก
รวดเร็ว ลดปญหาน้าํทวม

กอสรางทอเหลี่ยมชนิด ๒
ชองทางขนาด๑.๕๐X๑.๕๐
เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ตาม
แบบแปลน กสช.ท ๑ - ๒๖
พรอมถมหินผุหลังทอ

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การระบายน้ําสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๓๖. กอสรางถนน คสล.สายน้ําตก

ผาเมือง หมูที่ ๘
เพือ่ใหประชาชนสัญจรได
อยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว๕๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา ๒,๕๐๐ ตร.ม. ตามแบบ
แปลนมาตรฐานทต.กําหนด

๗๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๗๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ ไ ด
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวกรวดเร็วข้ึน

กองชาง

๓๗. กอสรางสะพานขาม
หวยในโหรง หมูที่ ๘

เพื่อใหประชาชนใชประโยชน
เปนพื้นทีส่าธารณะออกสู
ทะเล

กอสรางสะพานคลอมหวย
กวางประมาณ ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ตามแบบ
ที่ ทต.กําหนด

๑,๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
และงบอ่ืน

มีพื้นที่ออกสูทะเล กองชาง

๓๘. กอสรางถนน คสล.สายน้ําตก
หินลาด (สายใหม) หมูที่ ๘

เพื่อใหประชาชนสัญจรได
อยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา ๕,๐๐๐ ตร.ม.
ตามแบบแปลนมาตรฐาน ทต.
กําหนด

๑,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
และงบอ่ืน

๑,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
และงบอ่ืน

๑,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
และงบอ่ืน

ประชาชนมีถนนที่ ไ ด
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวกรวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๓๙. ปรับปรุงถนนสายบางเหรียง

หมูที่ ๘
เพื่อบํารุงรักษาเสนทางการ
คมนาคมใหอยูในสภาพที่ใช
การได แกไขปญหาความ
เดือนรอนในการสัญจรไปมา

ปรับปรุงถนนกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ตามแบบที่ ทต.กําหนด

๑๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๔๐. ปรับปรุงถนนสายเขาเปร็ต
หมูที่ ๘

เพื่อบํารุงรักษาเสนทางการ
คมนาคมใหอยูในสภาพที่ใช
การได แกไขปญหาความ
เดือนรอนในการสัญจรไปมา

ปรับปรุงถนนกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีพืน้ที่
ไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ตารางเมตร
ตามแบบที่ ทต.กําหนด

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๔๑. ปรับปรุงถนนสาย
ในเพลา – สระผักชี
หมูที่ ๘

เพื่อบํารุงรักษาเสนทางการ
คมนาคมใหอยูในสภาพที่ใช
การได แกไขปญหาความ
เดือนรอนในการสัญจรไปมา

ปรับปรุงถนนกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา ๕,๐๐๐ตารางเมตร
ตามแบบที่ ทต.กําหนด

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๔๒. กอสรางทอเหลี่ยม คสล.

ภายในหมูบาน
หมูที่ ๘

เพื่อใหระบายน้าํไดสะดวก
รวดเร็ว ลดปญหาน้าํทวม

กอสรางทอเหลี่ยมตามแบบที่
ทต.กําหนด ดังนี้
(๑) สายนางเยน็
(๒) สายจบีี

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การระบายน้ําสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๔๓. กอสรางถนน คสล.สาย
นางเย็น – น้ําตกหินลาด
หมูที่ ๘

เพื่อใหประชาชนสัญจรได
อยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา ๑,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบ
แปลนมาตรฐานที่ ทต.กําหนด

๖๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๔๔. ปรับปรุงภูมิทัศนน้าํตกหินลาด
หมูที่ ๘

เพื่อฟนฟูสภาพทั่วไปของ
น้ําตกทีไ่ดรับความเสยีหาย
จากอุทกภัยดินโคลนถลม

ปรับปรุงภูมิทัศนตามแบบที่
ทต.กําหนด

๑,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

สภาพภูมิทัศนมีความ
สวยงามมากข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๔๕. กอสรางถนน คสล.สาย
น้ําตกเสม็ดชนุ
หมูที่ ๙

เพื่อใหประชาชนสญัจรได
อยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล.ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร รวมพื้นที่ไมนอยกวา
๑,๐๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน
มาตรฐานที่ ทต.กําหนด

๖๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๔๖. กอสรางถนน คสล.สาย
บานนายจเลข
หมูที่ ๙

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล.ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร รวมพื้นที่ไมนอยกวา
๑,๕๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน
มาตรฐานที่ ทต.กําหนด

๙๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนทีไ่ด
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๔๗. กอสรางถนน คสล.สาย
นายจิต – นางกุหลาบ
หมูที่ ๙

เพื่อใหประชาชนสัญจรได
อยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล.ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร รวมพื้นที่ไมนอยกวา
๑,๐๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน
มาตรฐานที่ ทต.กําหนด

๖๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๔๘. กอสรางถนน คสล.สาย
สายนายเชวง
หมูที่ ๙

เพื่อใหประชาชนสัญจรได
อยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล.ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร รวมพื้นที่ไมนอยกวา
๔,,๐๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน
มาตรฐานที่ ทต.กําหนด

๙๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๙๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๔๙. บุกเบิกถนนสายหลังวัดกระดังงา
หมูที่ ๙

เพื่อใหมีเสนทางคมนาคม
ที่สะดวก ปลอดภัย

บุกเบิกถนนใหไดทางกวาง
เฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
๓,๐๐๐ ตารางเมตร

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๕๐. บุกเบิกถนนสายบานนางสุขจิต
หมูที่ ๙

เพื่อใหมีเสนทางคมนาคม
ที่สะดวก ปลอดภัย

บุกเบิกถนนใหไดทางกวาง
เฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
๑,๘๐๐ ตารางเมตร ตาม
แบบที่ ทต.กําหนด

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๕๑. กอสรางทอเหลี่ยม คสล.
สายบานนายจเลข
หมูที่ ๙

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
และเพื่อใหระบายน้าํไดดี

กอสรางทอเหลี่ยม ชนิด ๒
ชองทาง ขนาด ๑.๕๐ X ๑.๕๐
เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ตาม
แบบแปลน กสช.ท ๑ - ๒๖
พรอมถมหินผุหลังทอ

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การคมนาคมสะดวก
และการระบายน้าํ
รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๕๒. กอสรางทอเหลี่ยม คสล.
สายบานนายเชวง – หมูที่ ๑๑

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
และเพื่อใหระบายน้าํไดดี

กอสรางทอเหลี่ยม ชนิด ๒
ชองทาง ขนาด ๑.๕๐ X ๑.๕๐
เมตรยาว๘.๐๐เมตร จํานวน๓
จุด ตามแบบแปลน กสช.ท.
๑–๒๖ พรอมถมหินผุหลงัทอ

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การคมนาคมสะดวก
และการระบายน้าํ
รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๕๓. กอสรางถนน คสล.สายวดัคุฏิ
หมูที่ ๙

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐
เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที่ไม
นอยกวา ๒,๕๐๐ตร.ม.ตาม
แบบแปลนมาตรฐานที่ ทต.
กําหนด

๗๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๗๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๕๔. กอสรางถนน คสล.สาย
วัดเขา – นาคลอง
หมูที่ ๑๐
(โครงการที่เกินศักยภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน)

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐
เมตรยาว ๔๐๖ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา ๒,๐๓๐ ตร.ม.
ไหลทางลงหินผุกวางขางละ
๑.๐๐ เมตร พรอมวางทอ
ระบายน้ํา คสล. ตามแบบที่
ทต.กําหนด

๑,๔๐๕,๑๐๐
งบ อบจ.
นครศรี ฯ

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๕๕. กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
สายนาคลอง – เขาพระ
หมูที่ ๑๐ – หมูที่ ๑๑

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีตขนาด
ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา๙,๐๐๐ตารางเมตร

๑,๘๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
หรืองบอ่ืน

๑,๘๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
หรืองบอ่ืน

๑,๘๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
หรืองบอ่ืน

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๕๖. กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
สายนาคลอง – นางสุข
หมูที่ ๑๐

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีตขนาด
ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
๓,๕๐๐ ตารางเมตร

๗๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๗๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๗๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๕๗. กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
สายซอยละอองฝน
หมูที่ ๑๐

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนนขนาดผิวจราจร
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว๓๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา ๑,๕๐๐
ตารางเมตร ตามแบบที่
ทต.กําหนด

๗๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๕๘. บุกเบิกถนนสาย
นาคลอง – กระดังงา
หมูที่ ๑๐

เพื่อใหมีเสนทางคมนาคม
ที่สะดวก ปลอดภัย

บุกเบิกถนนขนาดผิวจราจร
กวาง ๕.๐๐เมตร ยาว๑,๐๐๐
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
๕,๐๐๐ ตารางเมตร ตาม
แบบที่ ทต.กําหนด

๔๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๕๙. บุกเบิกถนนสายประชาอุทิศ
หมูที่ ๑๐

เพื่อใหมีเสนทางคมนาคม
ที่สะดวก ปลอดภัย

บุกเบิกถนนขนาดผิวจราจร
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐
เมตร หรือมีพืน้ที่ไมนอยกวา
๒,๕๐๐ ตารางเมตร ตาม
แบบที่ ทต.กําหนด

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๖๐. บุกเบิกถนนสายคูระ – วัดเขา
หมูที่ ๑๐

เพื่อใหมีเสนทางคมนาคม
ที่สะดวก ปลอดภัย

บุกเบิกถนนขนาดผิวจราจร
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐
เมตร หรือมีพืน้ที่ไมนอยกวา
๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ
ที่ ทต.กําหนด

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๖๑. กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีตสาย
วัดใน – โรงเรียนบานวดัใน
หมูที่ ๑๑

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ผิวจราจรกวาง
๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา ๔,๑๐๐ ตร.ม.พรอม
วางทอระบายน้าํ คสล.คุณภาพ
ชั้น ๓ ขนาด ๑.๐๐X๑.๐๐
จํานวน ๒ จุด ๆ ละ ๑๐ ทอน
รวม ๒๐ ทอน

๒,๗๔๘,๓๐๐
งบเทศบาล
หรืองบอ่ืน ๆ

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๖๒. กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีตสาย
บานนายสวาท – นายวิลาศ
หมูที่ ๑๑

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีตขนาด
ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
๕,๐๐๐ ตารางเมตร

๑,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๖๓. กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีตสาย
บานนายเลิศ – นายสวาท
หมูที่ ๑๑

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีตขนาด
ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
๕,๐๐๐ ตารางเมตร

๑,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๖๔. กอสรางทอเหลี่ยม คสล.
ภายในหมูบาน
หมูที่ ๑๑

เพื่อใหระบายน้าํไดดี กอสรางทอเหลี่ยม ชนิด ๒
ชองทางขนาด๑.๕๐X๑.๕๐ เมตร
ยาว ๘.๐๐ เมตร ดังนี้
(๑) ซอยนายทวีป
(๒) ซอยเขาพระ – หมูที่ ๙
(๓) ซอยทุงใสนา
(๔) สายเขาพระ – นาคลอง

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ระบายน้ําไดรวดเร็ว กองชาง

๖๕. บุกเบิกถนนภายในหมูบาน
หมูที่ ๑๑

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

บุกเบิกถนนตามแบบที่ ทต.
กําหนด
(๑) ซอยประปา
(๒) ซอยวัดเขา – บานหมอเล็ก

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๖๖. กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีตสาย
นางสมบูรณ หมูที่ ๑๑

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจร
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ตร.ม.

๕๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๖๗. ขยายผิวจราจรถนนสาย
สามแยกครูวิง
หมูที่ ๑๑

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

ทําการขยายผิวถนน คสล.กวาง
ขางละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา ๑,๑๐๐ ตาราง
เมตร ไหลทางลงหินผุกวางขาง
ละ ๑.๐๐ เมตร

๗๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๖๘. กอสรางถนน คสล.สาย
หมูบานขนอมปารควิลล
ซอย ๒ หมูที่ ๑๒

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
๓๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนมาตรฐาน ทต.กําหนด

๑๘๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๖๙. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตสายบานนาย
รังสรรค หมูที่ ๑๒

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

ปรับปรุงถนนใหไดขนาด ๗.๐๐
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร แลวลาด
ยางแอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกวาง๕.๐๐ เมตร
ยาว ๒๐๐ เมตร หนา๐.๑๕เมตร
หรือมีพื้นทีไ่มนอยกวา ๑,๐๐๐
ตารางเมตร

๕๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๗๐. กอสรางสะพานคลองขุนพนม
หมูที่ ๑๒

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางสะพานขามคลอง
ขุนพนม – หมูที่ ๓ ตาม
แบบที่ ทต.กําหนด

๒,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
หรืองบอ่ืน

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๗๑. กอสรางสะพานทางเดินเทา
พรอมศาลาพักรอนปาชายเลน
ขนอม หมูที่ ๑๒

เพื่อใหประชาชนมสีถานที่
พักผอนหยอนใจ และเปน
สถานทีท่องเที่ยวในอนาคต

กอสรางสะพานทางเดินเทา
คสล. กวาง ๑.๕๐ เมตร
ยาว ๕,๐๐๐ เมตร พรอม
ก อ ส ร า ง ศ า ล า พั ก ร อ น
จํานวน ๑๐ หลัง

๑๕,๐๐๐,๐๐๐
งบอ่ืน

มีนักทองเที่ยวเขามา
มากข้ึน ประชาชนมี
สถานที่พักผอน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๗๒.

๗๓.

กอสรางถนน คสล.สาย
ซอยงามโฉม หมูที่ ๑๒

กอสรางถนน คสล.สาย
บานนายหนูกัน หมูที๑่๒

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือมีพืน้ที่ไมนอยกวา
๑,๐๐๐ ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนมาตรฐานที่ ทต.
กําหนด

กอสรางถนน คสล. ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือมีพืน้ที่ไมนอยกวา
๑,๐๐๐ ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนมาตรฐานที่ ทต.
กําหนด

๕๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๕๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๗๔. กอสรางถนน คสล.สาย
รพช – โรงเรียนบานวัดใน
หมูที่ ๑๓

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
๑,๒๕๐ ตารางเมตร

๗๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๗๕. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตสายเหนือทา
หมูที่ ๑๓

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

ปรับปรุงถนนใหไดขนาด
๗.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร
แลวลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีตขนาดผิวจราจรกวาง
๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร
หนา๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ ตร.ม.

๙๐๐,๐๐๐
งบ อบต.

๙๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๓,๗๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมถีนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๗๖. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตสายบานนายฤทธิ์
หมูที่ ๑๓

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

ปรับปรุงถนนใหไดขนาด
๗.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร
แลวลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีตขนาดผิวจราจรกวาง
๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร
หนา๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา ๒,๕๐๐ ตร.ม.

๖๘๗,๕๐๐
งบเทศบาล

๖๘๗,๕๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๗๗. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตสายศูนยพฒันา
เด็กเล็กบานเขาดินพรอม
กอสรางสะพาน คสล.
หมูที่ ๑๓

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

ปรับปรุงถนนใหไดขนาด
๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
แลวลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีตขนาดผิวจราจรกวาง
๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ตร.ม.

๑,๕๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๗๘. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตสายบานนางเขิม
หมูที่ ๑๓

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

ปรับปรุงถนนใหไดขนาด
๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
แลวลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีตขนาดผิวจราจรกวาง
๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ตร.ม.

๕๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๗๙. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตสายบานนางแตว
หมูที่ ๑๓

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

ปรับปรุงถนนใหไดขนาด
๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
แลวลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีตขนาดผิวจราจรกวาง
๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ตร.ม.

๕๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผดิชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๘๐. บุกเบิกถนนภายในหมูบาน
หมูที่ ๑๓

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

บุกเบิกถนนภายในหมูบาน
ตามแบบที่ ทต.กําหนด ดังนี้
(๑) สายรพช. – เลียบเขา
(๒) สายนายผิน

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนสัญจรได
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๘๑. ปรับปรุงถนนสายบาน
นายเทอม หมูที่ ๑๓

เพื่อบํารุงรักษาเสนทางการ
คมนาคมใหอยูในสภาพที่ใช
การได แกไขปญหาความ
เดือนรอนในการสัญจรไปมา

ป รับ ป รุ ง ถ นนต าม แบ บ
ที่ ทต. กําหนด

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนสัญจรได
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๘๒. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตสายซอยสุขใจ
หมูที่ ๑๔

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

ปรับปรุงถนนใหไดขนาด
๗.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร
แลวลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีตขนาดผิวจราจรกวาง
๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร
หนา๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา ๓,๕๐๐ ตร.ม.

๖๔๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๖๔๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๖๔๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๘๓. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตสายเขาดิน -
ปาตาล หมูที่ ๑๔

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

ปรับปรุงถนนใหไดขนาด
๗.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร
แลวลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีตขนาดผิวจราจรกวาง
๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร
หนา๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา ๓,๐๐๐ ตร.ม.

๕๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๕๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๕๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน การคมนาคม
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๘๔. กอสรางสะพานคลองทาใน

หมูที่ ๑๔
เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กอสรางสะพานตามแบบที่
ทต.กําหนด

๒,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๘๕. กอสรางปายบอกทาง ปายชือ่
ถนน ปายชื่อซอย และปายชื่อ
สถานทีส่ําคัญในเขตตาํบล

เพื่อใหประชาชนรูจักพื้นที่
และเสนทางคมนาคมสัญจร

กอสรางและติดตั้งปายตาง ๆ
ภายในหมูบาน หมูที่ ๒ – ๑๔
ตามแบบที่ ทต.กําหนด

๑,๕๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๕๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชน นักทองเทีย่ว
รูจักพื้นที่และเสนทาง
คมนาคมมากข้ึน

กองชาง

๘๖. ปรับปรุงซอมแซมถนนในเขต
ทต.อาวขนอม

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนนที่
ชํารุดเสียหายเนื่องจากอุทกภัย
และภัยอ่ืน ๆ

ปรับปรุง ซอมแซมถนนที่ชํารุด
เสียหาย ใหสามารถใชการไดดี
หมูที่ ๒– หมูที่ ๑๔

๒,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๒ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๑. ขยายเขตระบบประปาภูมิภาค
สายตาลคู
หมูที่ ๒

เพือ่ใหประชาชนมนี้ําใช
เพื่อการอุปโภค บริโภค

ขยายเขตประปาโดยทาํการ
เดินทอ HPPE ๘๐ PN ๖.๓
 ๑๑๐ มม.พรอมขุดฝง
ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ตาม
แบบการประปาสวนภูมิภาค
กําหนด

๖๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล.

ประชาชนมีน้าํใชเพื่อ
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง

๒. ขยายเขตระบบประปาภูมิภาค
สายพังมะพราว
หมูที่ ๒

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใช
เพื่อการอุปโภค บริโภค

ขยายเขตประปาโดยทาํการ
เดินทอ HPPE ๘๐ PN ๖.๓
 ๑๑๐ มม.พรอมขุดฝง
ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ตาม
แบบการประปาสวนภูมิภาค
กําหนด

๖๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีน้าํใชเพื่อ
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๒ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๓.

.

ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งแสง
สวางสาธารณะภายในหมูบาน
หมูที่ ๒

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสนิของประชาชน

ขยายเขต/ติดตั้งตามแบบ
ที่การไฟฟาสวนภูมิภาค
กําหนด ดังนี้
(๑) ซอยศรีอินทร
(๒) สายชายทะเล-หาดคอเขา
(๓) ซอยพูลเสวก
(๔) หมูที่ ๒ เชื่อมหมูที่ ๓
(๕) ซอยโกเซี้ยง
(๖) ซอยสิริสุข
(๗) ซอยตาลคู

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
และงบอ่ืน

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
และงบอ่ืน

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
และงบอ่ืน

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๒ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๔. ขยายเขตไฟฟาและติดตั้ง
แสงสวางสาธารณะภายใน
หมูบาน หมูที่ ๓

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสนิของประชาชน

ขยายเขต/ติดตั้ง ตามแบบ
ที่การไฟฟาสวนภูมิภาค
กําหนด ดังนี้
(๑) สะพานคูระ–หลังอําเภอ
(๒) ซอยนายจํารัส
(๓) ซอยนางนพ – นายวารี
(๔) ซอยพันลี้
(๕) ซอยหมูบานปาลมฮิล

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิน

กองชาง

๕. ขยายเขตระบบประปาภูมิภาค
ภายในหมูบาน
หมูที่ ๓

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใชเพื่อ
การอุปโภค บริโภค

ตามแบบที่การประปา
ภูมิภาคกําหนด ดังนี้
(๑)สายโชคนิมิต– ซอยพูลเสวก
(๒)สายเลี่ยงเมือง– หลงัอําเภอ

๘๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๘๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีน้าํใชเพื่อ
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จงัหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๖. ขุดลอกคลองคูระ

หมูที่ ๓
เพื่อใหการระบายน้าํสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติรวดเร็วข้ึน แกไข
ปญหาน้าํทวมขัง

ขุดลอกขนาดความกวางของ
รองน้ํา ๑๒.๐๐ เมตร ความ
ยาวของคลอง ๓,๐๐๐ เมตร
และความลึกของทองคลอง
๔.๐๐ เมตร ตามแบบที่
ทต.กําหนด

๑๓,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
และงบอ่ืน

ระบายน้ําไดสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๗. ขุดลอกคลองมิยาซาวา
หมูที่ ๓

เพื่อใหการระบายน้าํสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติรวดเร็วข้ึน แกไข
ปญหาน้าํทวมขัง

ขุดลอกลําคลองตามแบบที่
ทต.กําหนด

๔๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ระบายน้ําไดสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๘. ขุดลอกลําเหมืองพรอม
กอสรางทอระบายน้ํา คสล.
ชุมชนหลงัอําเภอ หมูที่ ๓

เพื่อใหการระบายน้าํสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติรวดเร็วข้ึน แกไข
ปญหาน้าํทวมขัง

ขุดลอกลําเหมืองกวาง ๓.๐๐
เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร
ตามแบบที่ ทต.กําหนด

๖๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ระบายน้ําไดสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จงัหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๒ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๙. กอสรางฝายน้ําลนคลองคูระ
หมูที่ ๓

เพื่อปองกันน้ําทวมและ
แกไขปญหาการขาดแคลน
น้ําในฤดูแลง

กอสรางฝายน้ําลนตามแบบ
ที่ ทต.กําหนด

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีน้าํใชอยาง
เพียงพอ

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จงัหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๒ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๑๐.

๑๑.

กอสรางระบบประปาหอถังสูง
บริเวณชายทะเล - หนาดาน
หมูที่ ๕

ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งแสง
สวางสาธารณะภายในหมูบาน
หมูที่ ๕

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใชเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสนิของประชาชน

กอสรางประปาหอถังสูงขนาด
๑๐๐ ครัวเรือน และติดตั้งหอ
ถังเก็บน้ําแบบถังเหล็กรูปทรง
ถวยแชมเปญ ใชน้าํจากบอ
บาดาล ตามแบบมาตรฐาน
ประปาชนบท รพช.แบบเลขที่
พน.๒-๓๙/๒๕๔๔

ขยายเขต/ติดตั้ง ตามแบบ
ที่การไฟฟาสวนภูมิภาค
กําหนด ดังนี้
(๑) สายซอยตลาดพุธ
(๒) สายบานนายเซี้ยง
(๓) สายนางบุญภา-นายเซี้ยง
(๔) สายซอยประกายเพชร

๙๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีน้าํใชอยาง
เพียงพอ

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิน

กองชาง

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จงัหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๒ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๑๒. กอสรางฝายน้ําลน
หมูที่ ๖

เพื่อปองกันน้าํทวมและแกไข
ปญหาการขาดแคลนน้าํใน
ฤดูแลง

กอสรางฝายน้ําลนตามแบบที่
ทต.กําหนด

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ลดปญหาน้ําทวม
ประชาชนมีน้าํใชอยาง
เพียงพอ

กองชาง

๑๓. ขยายเขตไฟฟาและตดิตั้งแสง
สวางสาธารณะภายในหมูบาน
หมูที่ ๖

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสนิของประชาชน

ขยายเขต/ติดตั้ง ตามแบบที่
การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
ดังนี้
(๑) ซอยนายสมนึก - กลางทุง
(๒) ซอยสระน้าํ–บานนายเชย
(๓) ซอยมีบุญ
(๔) ซอยนาใน – กลางทุง
(๕) ซอยทรงไทย

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีน้าํใชการ
อุปโภค บริโภค

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จงัหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๒ แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๑๔

๑๕

ขุดลอกคลองทา
หมูที่ ๙ – หมูที่ ๖

ขยายเขตไฟฟาและติดตั้ง
แสงสวางสาธารณะภายใน
หมูบาน หมูที่ ๗

เพื่อใหการระบายน้าํสูแหลง
น้ําธรรมชาติรวดเร็วข้ึน แกไข
ปญหาน้าํทวมขัง

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสนิของประชาชน

ขุดลอกคลองกวางเฉลี่ย
๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐เมตร
ตามแบบที่ ทต.กําหนด

ขยายเขต / ติดตั้ง ตามแบบที่
การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
ดังนี้
(๑) ซอยนางบุญชู
(๒) ซอยนางปราณี
(๓) ซอยหลัง ร.ร.บานเปร็ต
(๔) ซอยนายเวียง
(๕) ซอยบานนายจํารูญ
(๖) ซอยหลัง รพ.ศต.เปร็ต
(๗) ซอยควนกลอย

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๖๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ระบายน้ําไดสะดวก
รวดเร็วข้ึน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสินมากข้ึน

กองชาง

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จงัหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๒ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๑๖. ขยายเขตระบบประปาภูมิภาค
สายสี่แยก – ในเพลา
หมูที่ ๗

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใช
เพื่อการอุปโภค บริโภค

ขยายเขตประปาโดยทาํการ
เดินทอ HPPE ๘๐ PN ๖.๓
 ๑๑๐ มม.พรอมขุดฝง
ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ตาม
แบบการประปาสวนภูมิภาค
กําหนด

๖๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีน้าํใชเพื่อ
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง

๑๗. ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน
สายโรงเรียนบานเปร็ต
หมูที่ ๗

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใชเพื่อ
การอุปโภค บริโภค

ปรับปรุงระบบประปาตาม
แบบที่ ทต.กําหนด

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีน้าํใชเพื่อ
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จงัหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๒ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๑๘. กอสรางฝายน้ําลนน้ําตก

เสม็ดชุน หมูที่ ๗
เพื่ อกั กเก็ บน้ํ าไว ใช ในการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตร
แกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา
ในฤดูแลง

กอสรางฝายน้ําลนและระบบ
ประปาภูเขาตามแบบที่ อบต.
กําหนด

๒,๕๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
หรืองบอ่ืน

ประชาชนมีน้าํใชอยาง
เพียงพอ

กองชาง

๑๙. ขุดลอกคลองซอยทิพยมนตรี
หมูที่ ๗

เพื่อใหการระบายน้าํสูแหลง
น้ําธรรมชาติรวดเร็วข้ึน และมี
พื้นที่ลงสูทะเล

ขุดลอกคลองกวางตามแบบที่
ทต.กําหนด

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ระบายน้ําไดรวดเร็วข้ึน กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จงัหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๒ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๒๐. ขุดลอกคลองในเพลา

หมูที่ ๘
เพื่อใหมีที่จอดเรือประมง
บรรเทาความเดือดรอนให
กลุมประมงพืน้บาน

ขุดลอกขนาดความกวางของ
รองน้ํา ๓๐.๐๐ เมตร ความ
ยาวของคลอง ๒๐๐ เมตร
และความลึกของทองคลอง
๓.๐๐ เมตร ตามแบบที่ ทต.
กําหนด

๒,๕๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
หรืองบอ่ืน

ลดปญหาไมมีที่จอด
เรือประมง

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จงัหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๒ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๒๑. ขยายเขตไฟฟาและติดตั้ง

แสงสวางสาธารณะภายใน
หมูบาน หมูที่ ๘

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสนิของประชาชน

ขยายเขต/ติดตั้ง ตามแบบที่การ
ไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
(๑) สายนางเย็น – น้ําตกหินลาด
(๒) สายน้ําตกหินลาด
(๓) สายน้ําตกผาเมือง
(๔) สายทองหยี – น้ําตกหินลาด

๒๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสินมากข้ึน

กองชาง

๒๒. กอสรางฝายน้ําลนคลอง
น้ําตกผาเมือง หมูที่ ๘

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร
แกไขปญหาภัยแลง

กอสรางฝายน้ําลนตามแบบที่
ทต.กําหนด

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีน้าํใชอยาง
เพียงพอ

กองชาง

๒๓. กอสรางฝายน้ําลนคลอง
ทองหยี หมูที่ ๘

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร
แกไขปญหาภัยแลง

กอสรางฝายน้ําลนตามแบบที่
ทต.กําหนด

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีน้าํใชอยาง
เพียงพอ

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จงัหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๒ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๒๔. ขุดลอกคูระบายน้าํภายใน

หมูบาน หมูที่ ๙
เพื่อใหการระบายน้าํสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติรวดเร็วข้ึน แกไข
ปญหาน้าํทวม

ขุดลอกคูระบายน้าํตามแบบที่
ทต.กําหนด ดังนี้
(๑) บานนายวชิัย – หวยโหนดหมู
หมูที่ ๙ – ๑๐
(๒) บานนางเขียม – สามแยก
ทาสาํเภา

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

สามารถระบายน้ําได
รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๒๕. ขุดลอกลําหวยในหมูบาน
หมูที่ ๙

เพื่อใหการระบายน้ําสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติ รวดเ ร็ว ข้ึน  แก ไข
ปญหาน้ําทวม

ขุดลอกลาํหวยภายในหมูบานตาม
แบบที่ ทต.กําหนด ดังนี้
(๑) หวยยายแจม
(๒) หวยยายจวง

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

สามารถระบายน้ําได
รวดเร็วข้ึน

กองชาง

๒๖. ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งแสง
สวางสาธารณะภายในหมูบาน
หมูที่ ๙

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ขยายเขต/ติดตั้ง ตามแบบที่การ
ไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด ดังนี้
(๑) ซอยนายจเลข
(๒) ซอยนางเทื้อน–นายบุญรับ

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จงัหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๒ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๒๗. กอสรางฝายน้ําลนน้ําตก
เสม็ดชุน หมูที่ ๙

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร
แกไขปญหาภัยแลง

กอสรางฝายน้ําลนตามแบบ
ที่ ทต.กําหนด

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีน้าํใชอยาง
เพียงพอ

กองชาง

๒๘. ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งแสง
สวางสาธารณะภายในหมูบาน
หมูที่ ๑๐

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสนิของประชาชน

ขยายเขต/ติดตั้ง ตามแบบที่
การไฟฟาสวนภูมิภาค
กําหนด ดังนี้
(๑) สายนาคลอง - วัดเขา
(๒) สายนาคลอง – เขาพระ
(๓) สายนาคลอง – นางสุข
(๔)สายนาคลอง–นางสมบูรณ

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จงัหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๒ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๒๙. กอสรางฝายน้าํลนหวยโหนดหมู

หมูที่ ๑๐
เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร
แกไขปญหาภัยแลงและการ
ขาดแคลนน้ํา

กอสรางฝายน้ําลนตามแบบที่
อบต.กําหนด

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีน้าํใช
อยางเพียงพอ

กองชาง

๓๐. กอสรางฝายน้ําลนคลองทา
หมูที่ ๑๐

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร
แกไขปญหาภัยแลงและการ
ขาดแคลนน้ํา

กอสรางฝายน้ําลนตามแบบที่
อบต.กําหนด

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีน้าํใช
อยางเพียงพอ

กองชาง

๓๑. ขุดลอกและปรับปรุงสระน้าํ
ภายในหมูบานพรอมกอสรางถัง
เก็บน้ํา หมูที่ ๑๐

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชภายใน
หมูบาน แกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้าํ

ขุดลอกและปรับปรุงสระน้าํ
จํานวน๒แหง ภายในหมูบาน
ตามแบบที่ ทต.กําหนด

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีน้าํใช
อยางเพียงพอ

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จงัหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๒ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ๒๕๕๖

(บาท)
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๓๒. ขยายเขตไฟฟาและติดตั้ง
แสงสวางสาธารณะภายใน
หมูบาน หมูที่ ๑๑

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสนิของประชาชน

ขยายเขต/ติดตั้งตามามแบบ
ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
(๑) สายนายหมี –หมูที่ ๙
(๒) สายนายสวาท - นายวิลาส
(๓) สายนายภักดี – นางอําภา
(๔) สายหมอเล็ก
(๕) สายนางสุข–หมูที่ ๑๐
(๖) สายนายเลิศ–นายสวาท
(๗) สายนางสมบูรณ –หมูที่ ๑๐
(๘) สายทุงใสนา
(๙) สายเขาพระ–หมูที่ ๑๐
(๑๐)สายวัดใน–ร.ร.บานวัดใน
(๑๑)สายนายสวาท  นุรักษ

๒๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิน

กองชาง

(๑๒) สายเขาพระ – ประปา



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จงัหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๒ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๓๓. ขยายเขตระบบประปาภูมิภาค

ภายในหมูบาน หมูที่ ๑๒
เพื่อใหประชาชนมนี้ําใชเพื่อ
การอุปโภค บริโภค

โดยทําการเดินทอ HPPE ๘๐
PN ๖.๓ ขนาด ๓๑๕ มม.
ระยะทางยาว ๑,๑๐๐ เมตร
พรอมขุดฝงลึกเฉลี่ย ๐.๘๐
เมตร ตามแบบการประปา
สวนภูมิภาคกําหนด

๙๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๙๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีน้าํใช
อยางเพียงพอ

กองชาง

๓๔. ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งแสง
สวางสาธารณะภายในหมูบาน
หมูที่ ๑๒

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสนิของประชาชน

ขยายเขต/ติดตั้งตามแบบ
ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
(๑) สายหมูบานขนอมปารควลิล
(๒) สายบานนายหนูกัน

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิน

กองชาง

๓๕. ขุดลอกคูระบายน้าํภายใน
หมูบาน หมูที่ ๑๒

เพื่อใหระบายน้าํไดดี แกไข
ปญหาน้าํทวม

ขุดลอกคูระบายน้าํ ดังนี้
(๑)สามแยกวัดใน–สะพานคูระ
(๒) สามแยกวัดใน – บ านนาย
รังสรรค
(๓)สามแยกครูวิง–หมูที่ ๑๔

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ระบายน้ําไดสะดวก
รวดเร็วข้ึน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จงัหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๒ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๓๖. ขยายเขตไฟฟาและติดตั้ง

แสงสวางสาธารณะภายใน
หมูบาน หมูที่ ๑๓

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสนิของประชาชน

ขยายเขต/ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
ตามแบบที่การไฟฟาสวน
ภูมิภาคกําหนด
(๑) สาย ศพด.บานเขาดนิ–นายสิทธิ์
(๒) สายนางจง – นายฤทธิ์
(๓) สายนางแตว – รพช.
(๔) สายนางชูสม – สวนปาลม
(๕) สายทาสาํเภา
(๖) สายนางจงดี – นายฤทธิ์
(๗) สายนางแปว

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

กองชาง

๓๗. ซอมแซมทอประปาภูเขา
หมูที่ ๑๓

เเพื่อใหประชาชนมีน้าํใช
เพื่อการอุปโภค บริโภค

ซอมแซมทอประปาซึ่งไดรับ
ความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย
ตามแบบที่ ทต.กําหนด

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีน้าํใช
อยางเพียงพอ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จงัหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๒ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๓๘. เจาะบอบาดาลพรอมติดตัง้

ระบบหอถังสูง หมูที่ ๑๓
เพื่อใหประชาชนมนี้ําใชอยาง
เพียงพอ แกไขปญหาภัยแลง

เจาะบอบาดาลพรอมติดตั้ง
ระบบหอถังสูง ตามแบบที่
กรมทรัพยากรธรณีกําหนด

๙๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีน้าํใช
อยางเพียงพอ

กองชาง

๓๙. กอสรางฝายน้ําลนคลองทาบด
หมูที่ ๑๓

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใชอยาง
เพียงพอ แกไขปญหาภัยแลง

กอสรางฝายน้ําลนตามแบบที่
อบต.กําหนด

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีน้าํใช
อยางเพียงพอ

กองชาง

๔๐. ขยายเขตไฟฟาและติดตั้ง
แสงสวางสาธารณะภายใน
หมูบาน หมูที่ ๑๔

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

ขยายเขต/ติดตั้ง ตามแบบที่
การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
(๑) สายซอยสุขใจ
(๒) สายซอยบานนายไสว –
ครูโอฬาร
(๓) สายปาคา - เจดียหลวง
(๔) สายเจดียหลวง
(๕) สายบอขยะเทศบาล

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จงัหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔.๒ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๔๑. ตอเติมระบบประปาหมูบาน

ซอยนายไสว – โอฬาร
หมูที่ ๑๔

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใชเพื่อ
การอุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

ตอเติมระบบประปาหมูบาน
ตามแบบที่การประปาสวน
ภูมิภาคกําหนด

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีน้าํเพื่อการ
อุปโภค  บริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

๔๒. ตอเติมระบบประปาหมูบาน
หมูที่ ๑๔

เพื่อใหประชาชนมนี้ําใชเพื่อ
การอุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

วางทอประปาขนาด ๓ นิ้ว
จากระบบประปาหอถังสูง

๒๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีน้าํใชอยาง
เพียงพอ

กองชาง

๔๓. ขุดลอกคลองวังเคียน
หมูที่ ๑๔

เพื่อใหการระบายน้าํสูแหลง
น้ําธรรมชาติรวดเร็วข้ึน แกไข
ปญหาน้าํทวม

ขุดลอกคลองตามแบบที่ ทต.
กําหนด

๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ระบายน้ําไดรวดเร็วข้ึน กองชาง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภบิาล
๕.๑ แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการองคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๑. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ

สํานักงาน
เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซื้อกระดาษ เคร่ืองเขียน
โตะ เกาอ้ี ตูเก็บเอกสาร
เคร่ืองปรับอากาศ เปนตน

๘๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๘๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๘๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

มีความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

ทุกสวน

๒. โครงการจางทีป่รึกษาเพื่อ
ประเมินความพงึพอใจในการ
ใหบริการ

เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มตีอการ
บริหารจัดการองคกร

ประชาชนในเขตตําบล
ขนอม

๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

สะทอนภาพลักษณ
ขององคกร มีขอมูล
เพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

๓. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ
งานบานงานครัว

เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซื้ออุปกรณ ผลิตภัณฑ
ชนิดตาง ๆ เชน ผลติภณัฑ
ทําความสะอาดพืน้ ถังขยะ
ผลิตภัณฑลางจาน เปนตน

๑๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

มีความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

ทุกสวน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภบิาล
๕.๑ แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการองคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๔. โครงการปรับปรุงอาคารและ

ปรับปรุงภูมิทัศนสาํนักงาน
เทศบาล

เพื่อใหมีอาคารที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน

- ปรับปรุงทีด่ินและ
สิ่งกอสรางตาง ๆ ของ
เทศบาล
- ปรับปรุงภูมิทัศนตาง ๆ

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

มีความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

กองชาง

๕. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ขอมูลขาวสาร
และปรับปรุงระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร

เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

๑) ติดตั้งระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง
๒)จัดทํา ปรับปรุงเวป็ไซด
ของเทศบาล.
๒) เชาสถานีวิทยุคลื่นขนอม

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑) มีความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
๒) ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสารตาง ๆ

สํานักปลัด

๖. โครงการสนบัสนนุการจัดเก็บ
ขอมูล จปฐ.

เพื่อใหมีฐานขอมูลในระดับ
ตําบล

สนับสนนุการจัดเก็บขอมูล
ปละ ๑ คร้ัง

๔๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๔๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๔๐,๐๐๐
งบเทศบาล

มีขอมูลเพื่อใช
ประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภบิาล
๕.๑ แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการองคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๗. โครงการพัฒนาศูนยขอมลู

ขาวสาร
เพื่อใหประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ

เพื่อใหประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารของทางราชการ

๕,๐๐๐
งบเทศบาล

๕,๐๐๐
งบเทศบาล

๕,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนสามารถรับรู
ขอมูลขาวสารตาง ๆ
ไดมากข้ึน

สํานักปลัด

๘. โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุง
ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑตาง ๆ

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน
ไปอยางสะดวก รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ

บํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสินตาง ๆ ใหพรอม
ปฏิบัติงาน

๘๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๘๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๘๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

มีความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

ทุกสวน

๙. โครงการจัดหา เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชที่ทันสมัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการองคกร

เพื่อใหมีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช
ที่ทันสมัย มีคุณภาพและ
เพียงพอ เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

จัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช วัสดุ
ครุภัณฑ ตาง ๆ เชน
- วัสดุ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- วัสดุ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง
- วัสดุ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
- วัสดุ ครุภัณฑโรงงาน
- วัสดุ ครุภัณฑการเกษตร
- วัสดุ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร
- วัสดุ ครุภัณฑอ่ืน ๆ ฯลฯ

๘๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๘๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๘๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่
ทันสมัย สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และ
ใหบริการแกผูมาติดตอ
ราชการมีความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

ทุกสวน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภบิาล
๕.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๑. โครงการทัศนศึกษาดงูาน เพื่อใหบุคลากรไดนําความรูและ

ประสบการณต าง  ๆ  มา
พัฒนาการปฏิบัติงาน

ทัศนศึกษาดูงาน ๕ วนั ๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

บุคลากรไดรับความรู
และประสบการณ

สํานักปลัด

๒. โครงการสนบัสนนุ
ทุนการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ปริญญาโท

เพื่อพัฒนา เพิ่มพูนความรู
ใหแกพนักงาน พนักงานจางคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

สนับสนนุทุนการศึกษา
ปการศึกษาละ ๘ คน

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

บุคลากรมีความรู
ความสามารถ
มากข้ึน

สํานักปลัด

๓. โครงการประชุม สัมมนา ฝกอบรม
พนักงาน พนักงานจาง ผูบริหาร
สมาชิกสภาทองถ่ิน

เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ
ใหแกบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน

ฝกอบรมบุคลากรคนละ
ไมต่ํากวา ๑ คร้ังในป
งบประมาณ

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๓๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

บุคลากรไดรับความรู
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มข้ึน

ทุกสวน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภบิาล
๕.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๔. โครงการพัฒนาบุคลากร

เทศบาล
สงเสริมใหบุคลากรสามารถ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
คานิยมในการทาํงานโดยมุง
เพิ่มสมรรถนะการทํางาน
โดยมีคุณธรรม จริยธรรมใน
การทํางาน

อบรมคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบตัิธรรม

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

บุคลากรมีจริยธรรม
จรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ

ทุกสวน

๕. โครงการคาตอบแทนพิเศษ
กรณีพิเศษในผลสัมฤทธิ์
ของงาน

เพื่อสรางขวัญ กําลังใจใน
การปฏิบัติงานใหแก
บุคลากร

คาตอบแทนพิเศษแก
พนักงาน พนักงานจาง
ของเทศบาล

๑,๐๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

บุคลากรมขีวัญ กําลงัใจ
ในการปฏิบัติงาน

ทุกสวน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภบิาล
๕.๓ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพฒันารายได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๑. โครงการประชาสัมพนัธและ

บริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่

เพื่อการจัดเก็บภาษีที่มี
ประสิทธิภาพ

ประชาสัมพันธการจัดเก็บ
ภาษี และออก ใหบ ริ ก า ร
ประชาชน จํานวน๑๓ หมูบาน

๑๓,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๓,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๓,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนไดรับความ
สะดวกมากข้ึน
การจัดเก็บรายไดมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

สวนการคลัง

๒. โครงการจัดทําแผนที่ภาษี เพื่อพัฒนาระบบการจดัเก็บ
รายไดใหทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ

จัดทําโครงการแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสนิ

๗๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

มี ร ะบบการจั ด เ ก็บ
รายไดที่มีประสิทธิภาพ

ทุกสวน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภบิาล
๕.๔ แนวทางการพัฒนา ปลูกฝงจิตสาํนึกและสงเสริมประชาธปิไตย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
ป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๑.

๒.

โครงการสงเสริมการเรียนรูเก่ียวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

โครงการปกปองสถาบัน
สมานฉนัทคนในชาติ

เพื่อสรางเครือขายการมีสวน
รวมของประชาชนในการ
ทํางานรวมกัน

เพื่อปกปองสถาบนัสําคัญ
ของชาติ ใหประชาชนมี
จิตสํานึก รูรักสามัคคี มี
ความสมานฉันฑ

(๑) จัดฝกอบรม ประชุม
เสวนา ผูนําชุมชน สมาชิก
สภาทองถ่ิน นักเรียน
ประชาชน จํานวน ๑ คร้ัง
(๒) มีผูเขารวมอบรม

จํานวน ๗๐ คน

จัดกิจกรรมอบรม รณรงคใน
ตําบลขนอม

๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๓๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๓๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๒๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๓๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ประชาชนมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็น
เสริมสรางความ
สามัคคี

เกิดความรัก สามัคคี
หวงแหนและภูมิใจใน
ชนชาติ ประชาชนได
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดตีอสถาบัน
พระมหากษัตริย

สํานักปลัด

สํานักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภบิาล
๕.๕ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบป ๒๕๕๖

(บาท)
ป ๒๕๕๗

(บาท)
ป ๒๕๕๘

(บาท)
๑. โครงการจัดเวทีประชาคม

ทองถ่ิน
เพื่อระดมความคิดเห็นของ
ภาคประชาชนในการพัฒนา
ทองถ่ินและการบริหารจัดการแบบ
มีสวนรวม

จัดเวทีประชาคมทองถ่ิน
ในประเด็นที่เก่ียวของ
- ประชุม อบรมสัมนา
เก่ียวกับการวางแผน
พัฒนา และกระบวนการ
ติดตามผล

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๕๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การพัฒนาทอง ถ่ินผาน
กระบวนการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน

สํานักปลัด

๒. โครงการสงเสริมสนบัสนุน
ชุมชนเมืองในเขตเทศบาล

เพื่อสนับสนุนการจัดตัง้ชุมชน
ในเขตเทศบาล

จัดตั้งชุมชน จาํนวน ๒๐
ชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน ๆ ละ ๑๕ คน
รวม ๒๐ คณะ

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล

การพัฒนาทองถ่ินมีความ
คลองตัวมากข้ึน

สํานักปลัด

๓. โครงการอบรมสัมมนาใหความรู
เก่ียวกับระเบียบกฏหมาย

เพื่อพัฒนา เพิ่มพูนความรู
ใหแกผูแทนประชาคมทองถ่ิน
พนักงาน เก่ียวกับระเบียบงาน
จัดซื้อจัดจางขององคกร

ผูแทนประชาคมทองถ่ิน
และพนักงาน จาํนวน
๑๐๐ คน

๓๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๓๐,๐๐๐
งบเทศบาล

๓๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด



บทท่ี ๖

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามและการประเมินผล

๑. ความหมาย
การนําแผนไปสูการปฏิบตัิ
เปนการนาํโครงการ/กิจกรรมที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสามปไปดําเนนิการใหบรรลุตามเปาหมาย

โดยตองกําหนดองคกรรับผิดชอบ และวิธีการดําเนนิการ
การติดตาม
เปนข้ันตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงาน/โครงการ ตามแผนพฒันาสามปวาได

ปฏิบัติตามข้ันตอน/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผนงาน/โครงการหรือไม มีการใชทรัพยากรตาง ๆ อยางมีประสทิธิภาพ
และอยูในระยะเวลา งบประมาณที่ใชในการดําเนินการตามที่กําหนดไวหรือไม

การประเมินผล
เปนข้ันตอนการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ที่นาํไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคหรือไม

๒. องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖
ขอ ๒๘ เพื่อเปนองคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย

๑. นายกัมพล มีชยั สมาชิกสภา อบต.ขนอม ปรธานกรรมการ
๒. นายสัมพนัธ พัดชู ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๓. นายอรุณ สุกใส ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๔. นายวัฒนา ปญญายุทธศักดิ์ ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของ กรรมการ
๕. นายจักรกฤษณ อังคณานนท ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของ กรรมการ
๖. นายสมมาตร บริบูรณ ผูแทนประชาคมตําบล กรรมการ
๗. นายสบุัญชา มีเมือง ผูแทนประชาคมตําบล กรรมการ
๘. นางสุภี สมทรง สมาชิกสภา อบต.ขนอม กรรมการ
๙. นายมนสั ใจเหมาะ สมาชิกสภา อบต.ขนอม กรรมการ
๑๐. นายทนงศักดิ์ ซับมัน หัวหนาสวนโยธา กรรมการ
๑๑. นางจันทิรา พูนนวล หัวหนาสวนการคลัง กรรมการและเลขานุการ



๓. การกําหนดชวงเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
กําหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามป รายงานผลและเสนอความคิดเห็นตอ
สภาองคการบริหารสวนตําบล ผูบริหารทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผล ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทัว่กัน


