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บทที่  1 
 

บทนํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548  โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาสามป ตามเงื่อนไขของกฎหมาย   รัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 76  มาตรา 282  และมาตรา 284 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542มาตรา 16 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงจัดทําแผนพัฒนาตําบล ระยะ
เวลาสามปขึ้นโดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจและประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอด
คลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทํา
ขึ้น สําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบ
ทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําปทุกป 

องคประกอบ ประกอบดวย ลักษณะของแผนวัตถุประสงค ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนา 3  ป 
และประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป ไดนําเสนอ  ดังนี้.- 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงยุทธศาสตร   การพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วา 

ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการ
พัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ/กิจกรรม  ไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา     ซึ่งจะมีผลตอ    วัตถุประสงคเปาหมายจุด
มุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศนในที่สุด 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย ประ
จําป กลาวคือองคการบริหารสวนตําบลขนอม  ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือใน  การจัดทํางบประมาณราย
จายประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํา
งบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
2.1 เพื่อกําหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค เปาหมายการพัฒนา ขององคการ 

บริหารสวนตําบลตามความตองการของประชาชน 



  

2.2 เพื่อกําหนดแผนโครงการและกิจกรรมการพัฒนา และแกไขปญหาความเดือดรอน       
ของประชาชนเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนา 

2.3 เพื่อเปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณขององคการบริหาร 
สวนตําบลไดอยางทั่วถึงเปนธรรมและเปนไปตามลําดับความจําเปนเรงดวน 

2.4 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติการพัฒนากับหนวยงานอื่นในพื้นที่ 
2.5 เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายประหยัดลดความไมแนนอนและเปนการควบคุม 

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

4. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคการบริหารสวนตําบล ไดพิจารณา

อยางรอบคอบ ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิง
สนับสนุนและอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณสูงสุด 

4.1 ทําใหองคการบริหารสวนตําบล มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
4.2 ทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีแผนงานโครงการกิจกรรมตามความตองการของ 

ประชาชน 
4.3 ทําใหองคการบริหารสวนตําบล มีการพัฒนาพื้นที่ไมซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น 
4.4 ทําใหไดทราบลวงหนาวาจะดําเนินการอะไรบางเพื่อประชาชนไดขอมูลใน การติดตาม

และตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส 
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บทที่ 2 
 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลขนอม 
 

สภาพทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลขนอม 
 
  องคการบริหารสวนตําบลขนอม  จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537  เมื่อวันที่  2  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2538  มีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด  140.63  ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 86,451 ไร เปนพื้นที่ทําการเกษตรประมาณ 61.75  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  
37,773  ไร  แบงพื้นที่การปกครองเปน 13 หมูบาน  มีตราประจําองคการบริหารสวนตําบลเปนรูปตนไมและชาย
ทะเล ซึ่งปจจุบันสาํนักงานตั้งอยูหมูท่ี 4 ถนนสายสี่แยก – ในเพลา ตําบลขนอม อําเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช     
 

1.  ที่ตั้งและขนาด 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม     เปนหนึ่งในสามตําบลของ    อําเภอขนอม   จังหวัด 

นครศรีธรรมราช  ตั้งอยูริมฝงทะเลตะวันออก (อาวไทย)  โดยตั้งอยูทางใตของที่วาการอําเภอขนอม  อยูหางจาก   
ท่ีวาการอําเภอขนอมประมาณ  3  กิโลเมตร พื้นที่ท้ังหมด 140.63  ตารางกิโลเมตร จํานวน 13 หมูบาน   
 

2.  อาณาเขตและพื้นที่ 
  องคการบริหารสวนตําบลขนอมเปนทองที่ท่ีอยูในเขตอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช    
โดยใหมีเขตปกครองรวม  13  หมูบาน  คือ 
  หมูท่ี  2  บานพังมะพราว   พื้นที่  2,800 ไร  ( 6.08 ตร.กม.) 
  หมูท่ี  3  บานหัวเทอะ   พื้นที่  7,200 ไร  ( 11.52 ตร.กม.) 
  หมูท่ี  4  บานตลาดสี่แยก   พื้นที่  4,600 ไร  ( 7.36 ตร.กม.) 
  หมูท่ี  5  บานโพธิ์กรด   พื้นที่  3,600 ไร  ( 5.76 ตร.กม.) 
  หมูท่ี  6  บานหนาดาน   พื้นที่  4,200 ไร  ( 6.72 ตร.กม.) 
  หมูท่ี  7  บานเปร็ต   พื้นที่  5,790 ไร  ( 9,26 ตร.กม.) 
  หมูท่ี  8  บานในเพลา   พื้นที่  11,466 ไร  ( 18.35 ตร.กม.) 
  หมูท่ี  9  บานทาสําเภา   พื้นที่  2,800 ไร  ( 4.48 ตร.กม.) 
  หมูท่ี  10  บานนาคลอง   พื้นที่  2,600 ไร  ( 4.16 ตร.กม.) 
  หมูท่ี  11  บานวัดใน   พื้นที่  4,490 ไร  ( 7.18 ตร.กม.) 
            หมูท่ี  12  บานในทราย             พื้นที่  9,700 ไร  ( 15.52 ตร.กม.) 
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  หมูท่ี  13  บานเขาดิน   พื้นที่  11.500 ไร  ( 18.40 ตร.กม.) 
  หมูท่ี  14  บานปาตาล   พื้นที่  5,560 ไร  ( 8.90 ตร.กม.) 
 

ทิศเหนือ        จดเขตเทศบาลตําบลขนอม อําเภอขนอม 
ทิศใต           จดเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงใส อําเภอสิชล  
ทิศตะวันออก    จดอาวไทย  
ทิศตะวันตก     จดเขตองคการบริหารสวนตําบลควนทอง อําเภอขนอม 
 

3.  ภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศตําบลขนอมมีลักษณะพื้นที่เปนภูเขา, ท่ีลาดเชิงเขา, ท่ีราบชายฝงทะเล และ              

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

เปนสวนหนึ่งของเขตปาสงวนแหงชาติปาคลองธง และยังเปนแหลงอาศัยของสัตวปานานาชนิด เชน กวาง เสือ หมี 
ลิง คาง หมูปา กระจง และสัตวเล้ือยคลานที่ยังมีอยูชุกชุม ฯลฯ เปนพื้นที่อนุรักษสัตวปา ของสถานีพัฒนาและ     
สงเสริมการอนุรักษสัตวปานครศรีธรรมราชสวนหนึ่งประกอบดวยพื้นที่  เขาดาดฟา  เขาเพลา  เขาพลายดํา เขาเป
ร็ต  และเขาพระเปนแหลงตนน้ําลําธารและมีนํ้าตกที่สวยงาม  เชน   คลองทองยาง หมูที 8 ตําบลขนอม ตนน้ํา
กําเนิดที่เขาพลายดํา มีนํ้าตกทองยางที่สวยงามและเปนธรรมชาติท่ีสมบูรณไหลลงสูทะเลที่อาวทองยาง, คลองใน
เพลา หมูท่ี 8 ตําบลขนอมตนน้ํากําเนิดที่เขาเพลา มีนํ้าตกหินลาดที่สวยงามและเปนแหลง   ทองเที่ยวแหงหนึ่งของ
อําเภอขนอมพรอมท้ังเปนแหลงน้ําดิบของประปาหมูบานไหลลงสูทะเลที่หาดในเพลาคลองในเพลา  หมูท่ี  8  
ตําบลขนอม ตนน้ํากําเนิดที่เขาเพลา มีนํ้าตกผาเมืองที่สวยงามกําลังพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหมของอําเภอ
ขนอมไหลลงสูทะเลที่ หาดในเพลา, คลองทา หมูท่ี 9 ตําบลขนอม ตนน้ํากําเนิดที่เขาเปร็ต  มีนํ้าตกเสม็ดชุนเปน
สถานที่พักผอนหยอนใจไหลลงสูทุงนา หมูท่ี 6, 5, 4, 3, 2  ตําบลขนอม, คลองทาบด  หมูท่ี  13 ตําบลขนอม ตนน้ํา
กําเนิดที่เขาดาดฟา  เหมาะสําหรับการจัดทําประปาภูเขา ไหลผานพื้นที่เกษตรกรรมของตําบลขนอม  

- ที่ลาดเชิงเขา อยูในเขตหมูท่ี  7, 8, 9, 10, 11, 13 มีสภาพเปนที่ลาดเชิงเขาสูพื้น  ท่ีราบ
เปนพื้นที่เกษตรกรรมทําสวนมะพราวเปนสวนใหญ  

- ที่ราบชายฝงทะเล  อยูในพื้นที่   หมูท่ี 2 , 4 , 5 , 6 , 7   เปนพื้นที่เกษตรกรรมทําสวน
มะพราวมีหาดทรายที่สวยงาม เหมาะสําหรับกิจกรรมการทองเที่ยวและการประมง  เปนพื้นที่สวนหนึ่งที่จะ
ประกาศเปนพื้นที่อุทยานแหงชาติหาดขนอมและหมูเกาะทะเลใต 

- ที่ลุมปาชายเลน   อยูในเขตหมูท่ี 3, 12, 14  เปนพื้นที่สําคัญในทางระบบนิเวศนวิทยา พื้น
ท่ีปาสวนใหญยังสมบูรณอยู รอบนอกถูกบุกรุกทําลายไปบางเพื่อประกอบการทํานากุง  กําลังจะประกาศเปนพื้นที่
อุทยานแหงชาติหาดขนอมและหมูเกาะทะเลใต 
 

4.  ลักษณะภูมิอากาศ  

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



  

จากสภาพอากาศที่ตั้งใกลเสนศูนยสูตร มีภูเขาและคาบสมุทรทั้งสองดาน คือทะเล    จีนใต 
และมหาสมุทรแปซิฟค  ทําใหไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดีย  และพายุหมุน      เขตรอนจาก
ทะเลจีนใต อุณหภูมิเฉล่ียระหวาง 27 - 31 องศาเซลเซียส 

ลักษณะฤดูกาล  
มี  2  ฤดู คือฤดูรอน ระหวางเดือน กุมภาพันธ - เมษายน  มีอากาศรอนตลอดฤดู                          

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

 

5.  ลักษณะการปกครอง 
-  จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลเต็มทั้งหมูบาน 12 หมูบาน ไดแก  

หมูท่ี 2,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
-  จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางสวน 1 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 3 
- จํานวนหมูบานในพื้นที่ทับซอน ระหวางองคการบริหารสวนตําบลขนอมกับเทศบาลตําบล

ขนอม  จํานวน 1 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 1 
 

องคการบริหารสวนตําบลขนอมแบงการปกครองเปน  13   หมูบาน  ดังนี้ 
 

ขอมูล ณ วันที่ 30  ก.ย. 49 

หมูที่ ชื่อหมูบาน ชื่อ – นามสกุล 
( กํานัน – ผูใหญบาน ) ตําแหนง 

2 บานพังมะพราว นายองอาจ  ผิวสําอางค ผูใหญบาน 
3 บานหัวเทอะ นายเสรี  เชาวลิต ผูใหญบาน 
4 บานตลาดสี่แยก นายศุภโชค  จริยะวัฒนา ผูใหญบาน 
5 บานโพธิ์กรด นายบุญสิทธิ์  นวลกุล ผูใหญบาน 
6 บานหนาดาน นายพัฒนา  อยูจุล ผูใหญบาน 
7 บานเปร็ต นายสมเกียรติ  กงอุบล ผูใหญบาน 
8 บานในเพลา นายทวีศักดิ์  ไทยสม ผูใหญบาน 
9 บานทาสําเภา นายประทีป  ใจสบาย กํานันตําบล 
10 บานนาคลอง นายดํารงค  สุนแดง ผูใหญบาน 
11 บานวัดใน นายวิวัฒน  ชุมชู ผูใหญบาน 
12 บานในทราย นายสุรชัย  เสวกวัง ผูใหญบาน 
13 บานเขาดิน นายนคร  คงนุน ผูใหญบาน 
14 บานปาตาล นายสุบัญชา  มีเมือง ผูใหญบาน 
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6.  ขอมูลประชากรในตําบลขนอม 
  ตําบลขนอม  มีประชากรตามเขตการปกครองทั้งหมด  13  หมูบาน  ดังนี้ 
 

หมูที่ ชื่อหมูบาน เพศชาย เพศหญิง รวม      จํานวน 
ครัวเรือน 

2 บานพังมะพราว 294 257 551 201 
3 บานหัวเทอะ 548 553 1,101 489 
4 บานตลาดสี่แยก 681 731 1,412 738 
5 บานโพธิ์กรด 182 188 370 110 
6 บานหนาดาน 151 160 311 126 
7 บานเปร็ต 392 378 770 207 
8 บานในเพลา 407 368 775 260 
9 บานทาสําเภา 374 383 757 218 

10 บานนาคลอง 108 117 225 65 
11 บานวัดใน 418 401 819 204 
12 บานในทราย 296 276 572 251 
13 บานเขาดิน 313 303 616 157 
14 บานปาตาล 233 227 460 137 
 รวม 4,397 4,342 8,739 3,163 

 
ขอมูล ณ วันที่  30  กันยายน  2549 
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7.  ขอมูลสภาพทางโครงสรางพื้นฐาน 
 

  7.1  การคมนาคม 
 การคมนาคมติดตอระหวางตําบล   อําเภอ   จังหวัด   สวนมากใชเสนทางถนน 

สายทางหลวง หมายเลข  4014 ถนนสายขนอม – สิชล  (4014 รับผิดชอบโดยกรมทางหลวง) และถนนสายขนอม 
– ดอนสัก  (4012 รับผิดชอบโดยกรมทางหลวง)   เสนทางคมนาคมภายในตําบล  หมูบาน เปนถนน ลูกรัง ถนน
คอนกรีต  และถนนลาดยาง การคมนาคมสวนใหญประชาชนใชรถยนตสวนตัว รถจักรยานยนต    รถจักรยานยนต
รับจาง  การบริการโดยรถโดยสารประจําทางยังขาดความสะดวกเทาที่ควร 
 จํานวนถนนในตําบล 
  -  ถนนของทองถิ่น  จํานวน   55  สาย 
   สภาพถนน ถนนลาดยาง จํานวน  5  สาย 
      ถนนคอนกรีต จํานวน  26  สาย 
      ถนนหินผุ จํานวน  24  สาย  
 จํานวนสะพาน 
  -  สะพานคอนกรีต 10  สาย 
 ถนนที่เปนเสนทางหลักในตําบลและหมูบาน 
 1. ถนนลาดยาง 

  -  ถนนสายขนอม – สิชล  (4014 รับผิดชอบโดยกรมทางหลวง) 
 -  ถนนสายขนอม – ดอนสัก (4012 รับผิดชอบโดยกรมทางหลวง) 

-  ถนนสายขนอม – หาดคอเขา –หาดบานเปร็ต (4232 รับผิดชอบโดยกรมทางหลวง) 

-  ถนนสายสี่แยกขนอม – หาดในเพลา (กรมทางหลวงชนบท) 
-  ถนนบานทานอย – บานวัดทาสําเภา (อบจ.นครศรีธรรมราช) 
-  ถนนสายพังมะพราว (รับผิดชอบโดย  อบต. ขนอม) 
-  ถนนสายบานเปร็ต (รับผิดชอบโดย  อบต. ขนอม) 
-  ถนนสายเจดียหลวง (รับผิดชอบโดย  อบต. ขนอม) 
-  ถนนสายสี่แยก-หนาดาน (รับผิดชอบโดย  อบต. ขนอม) 
-  ถนนสายหาดคอเขา (รับผิดชอบโดย  อบต. ขนอม) 

2. ถนนคอนกรีต 
- ถนนสายกระดังงา -  นาใน  (รับผิดชอบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง) 
-  ถนนสายบานวัดใน  (รับผิดชอบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง) 
-  ถนนสายชุมสายโทรศัพท  (รับผิดชอบโดย อบต.ขนอม) 
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           -  ถนนสายวัดเขาขนอม  (รับผิดชอบโดย  อบต. ขนอม) 
  -   ถนนสายในเพลา – อาวทองหยี   (รับผิดชอบโดย อบต. ขนอม) 
  -  ถนนสายกระดังงา – หนาดาน  (รับผิดชอบโดย อบต.ขนอมและ อบจ.นครศรีฯ) 
  -  ถนนซอยศิริสุข  (รับผิดชอบโดย อบต.ขนอม) ยังไมตลอดสาย 

-  ถนนซอยปลอบใจ (รับผิดชอบโดบ อบต.ขนอม ) ยังไมตลอดสาย 
-  ถนนซอยพูลเสวก (รับผิดชอบโดย อบต.ขนอม) ยังไมตลอดสาย 
-  ถนนซอยออมสิน  (รับผิดชอบโดย อบต.ขนอม)  
- ถนนซอยทองมีสุข (รับผิดชอบโดย อบต.ขนอม)  

                                                 -  ถนนซอยรุงเรือง (รับผิดชอบ โดย อบจ.นครศรีธรรมราช) 
   -  ถนนซอยโพธิ์ทอง (รับผิดชอบโดย อบต.ขนอม)  ยังไมตลอดสาย 

-  ถนนซอยประกายเพชร (รับผิดชอบโดย อบต.ขนอม)  
  -  ถนนซอยน้ําตกหินลาด  (รับผิดชอบ โดย อบจ.นครศรีธรรมราช) 
    -  ถนนซอยน้ําตกเสม็ดชุน (รับผิดชอบโดย อบต.ขนอม)  ยังไมตลอดสาย 
   -  ถนนสายบานนาคลอง (รับผิดชอบโดย อบต.ขนอม)  ยังไมตลอดสาย 
   -  ถนนสายบานเขาดิน (รับผิดชอบโดย อบต.ขนอม)  ยังไมตลอดสาย 
    -  ถนนซอยหลังตลาดสี่แยก (รับผิดชอบโดย อบต.ขนอม) 
3.  ถนนหินผุ 

  - เปนถนนในหมูบาน มีอยูจํานวน 50 สาย 
 

7.2 การสื่อสารโทรคมนาคม 
1. โทรศัพทสาธารณะในพื้นที่   
2. หอกระจายขาวประจําหมูบาน 
3. ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน  13  แหง  
4. วิทยุชุมชน 
 

7.3 การไฟฟา 
มีไฟฟาสาธารณะในยานชุมชนทุกหมูบาน 
-  ไฟฟาสาธารณะ มีไฟฟาสาธารณะในหมูบานจากรัฐบาล หมูบานละ 5 ดวง ครบทุก 

หมูบาน แตยังไมครบทุกครัวเรือน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลขนอมไดทําการสํารวจครัวเรือนที่   ยังไมมีไฟฟาใช
เพื่อเสนอการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินการขยายเขตตอไปแลว 
 

7.4 การประปา 
-  พื้นที่ขยายเขตการประปาสวนภูมิภาค หมูท่ี  3,4,5,9,12,14   
-  ประปาหมูบาน หมูท่ี  8 จํานวน  60  ครัวเรือน 
-  ประปาหมูบาน หมูท่ี  7  จํานวน  60  ครัวเรือน 
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- ประปาหมูบาน หมูท่ี  12  จํานวน  60  ครัวเรือน 
 
 
 

7.5 แหลงน้ําธรรมชาติ 
      แหลงน้ําที่สรางข้ึน 

-  ชลประทานขนาดเล็ก มี 1 แหง ในหมูท่ี 14 (กรมชลประทาน) 
-  ฝายน้ําลน มีจํานวน 6  แหง 
-  หมูท่ี 8 มี  3 แหง (อบต. , พัฒนาชุมชน) 
-  หมูท่ี 11  มี  1  แหง  (อบต.) 
-  หมูท่ี 13  มี  2   แหง  (อบจ.) 
-  ทํานบมีจํานวน 1 แหง ในหมูท่ี 6 (อบต.) 
-  บอน้ําตื้น มีจํานวน 6  แหง คือ 
-  หมูท่ี  3  มี  1 แหง ( คฟป.) 
-  หมูท่ี 4  มี  1 แหง ( คฟป.) 
-  หมูท่ี 7  มี  1 แหง ( คฟป.) 
-  หมูท่ี 9  มี  1 แหง ( พัฒนาชุมชน) 

                                     -  หมูท่ี 14  มี  1 แหง ( รพช.) 
-  บอน้ําบาดาลติดสูบโยก มี 5 แหง 
-  สระน้ํามี  4  แหง 

       แหลงน้ําธรรมชาติ มีลําคลองที่สําคัญในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
-  คลองทองยาง    
-  คลองเพลา    
-  คลองทาออก     
-  คลองทาบด 
-  คลองทาใน 
-  คลองทาหิน 
-  คลองคุระ 
-  คลองขนอม 
-  คลองขุนพนม   
  ฯลฯ 
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8.  ขอมูลสภาพทางเศรษฐกิจ 
  อาชีพหลักของประชาชน การประกอบอาชีพของประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพดานการ
เกษตรกรรม ปศุสัตว การทําประมงชายฝง คาขาย และรับจางทั่วไป นอกจากนี้ยังมีธุรกิจทองเที่ยวที่    มีแนวโนม
จะเติบโตในอนาคต 
 
 

8.1  การเกษตรกรรม   
ตําบลขนอมมีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมดประมาณ 61.75 ตร.กม.หรือ 37,773 ไร  

ซึ่งประชาชนใชพื้นที่ในการทําสวน  เชน  สวนมะพราว สวนยางพารา ปาลมน้ํามัน และทํานา ซึ่งมีผลิตผลและราย
ไดไมแนนอน เนื่องจากขึ้นอยูกับราคาสินคาและสภาพดินฟาอากาศ     

    

8.2  การปศุสัตว 
 -  เกษตรกรเลี้ยงสัตวเปนรายไดเสริมในครัวเรือน สวนหนึ่งไวบริโภคเอง 
 -  สัตวเศรษฐกิจ เกษตรกรนิยมเลี้ยงวัวพันธุพื้นเมือง  เปด ไก และหมู 
 

8.3 การประมง 
      ในพื้นที่หมูท่ี 2,4,5,6,7,8  ซึ่งมีพื้นที่ติดกับชายฝงทะเล มีอาชีพออกเรือหาปลา
บริเวณชายฝง เล้ียงกุงแบบธรรมชาติ ทําประมงชายฝง เล้ียงปลากะพง  เล้ียงกุงกุลาดํา และเลี้ยงปูดํา 
  

8.4 การอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
 ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลขนอม  มีโรงงานอุตสาหกรรม และสถาน 

ประกอบการ ดังนี้ 
 ธนาคาร  จํานวน  3  แหง  คือ 

-  ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) 
-  ธนาคารออมสิน 
-  ธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) 

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

 บานพักตากอากาศ / บังกะโล จาํนวน 8 แหง คือ 
-   ราชาคีรี รีสอรท แอนด สปาร หาดในเพลา 
-  ในเพลาเบย รีสอรท หาดในเพลา 
-  ขนอมฮิลล รีสอรท หาดในเพลา 
-  ทิพยมนตรี รีสอรท หาดบานเปร็ต 
-  ระเบียงทราย รีสอรท หาดบานเปร็ต 
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-  ตาลคู รีสอรท หาดหนาดาน 
-  วนิตา  รีสอรท หาดหนาดาน 
-  อลงกต รีสอรท หาดคอเขา 
-  ขนอมรีสอรท หาดคอเขา 
 
 

ปมน้ํามัน จํานวน 4 แหง คือ 
-  หจก. ขนอมแสงดาว หมูท่ี  12  
-  หจก.ขนอมปโตรเลียม หมูท่ี  4 
-  ปมน้ํามัน ปตท.(ไมมีชื่อ) หมูท่ี  8 
-  ปมน้ํามัน (ไมมีชื่อ) หมูท่ี 12 

โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 1 แหง 
-  หจก. อิสระเอมอร  หมูท่ี  3 

อุตสาหกรรมขนาดยอม จํานวน 3 แหง 
-  ขนอมซีแพค  หมูท่ี  3 
-  หจก.รวีภัณฑ  หมูท่ี 12 
-  รานอรุณโรจนผลิตน้ําดื่ม หมูท่ี 2 

สถานประกอบยนตและบริการลางรถ จํานวน 4 แหง คือ 
-  3 พี คารแคร หมูท่ี 3 
-  พงษเจริญยนต หมูท่ี 3 
-  ขนอมยางยนตและคารแคร หมูท่ี 12 
-  นองใหมคารแคร หมูท่ี 12 

สถานบริการและจําหนายรถจักรยานยนต จํานวน 3 แหง 
-  บริษัท ศุภกิตตมอเตอร จํากัด หมูท่ี  3 
-  หจก.พีระมอเตอร หมูท่ี  3 
-  หจก.ขนอมซูซูกิ หมูท่ี  3 

หางทอง  จํานวน 4  แหง 
-  หางทองเจริญทอง หมูท่ี 4 
-  หางทองโกมินทร หมูท่ี 4 
-  หางทองโกมินทร 2 หมูท่ี 4 
-  หางทองเพลินพิศ หมูท่ี 4 

โรงสีกาแฟ/โรงสีขาว จํานวน 2 แหง หมูที่  6 , 9 
 

9.  ขอมูลดานการศึกษา 
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  9.1  สถานศึกษา 
1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 4 แหง 

-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจงถนอม หมูท่ี 2 ตําบลขนอม 
-  ศูนยพัฒนาเด็กบานในเพลา หมูท่ี 8 ตําบลขนอม 

            -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกระดังงา หมูท่ี 9 ตําบลขนอม 
-  ศูนยพัฒนาเด็กบานเขาดิน หมูท่ี 13 ตําบลขนอม 

2.   โรงเรียนระดับอนุบาล  จํานวน 2 แหง (เอกชน) 
 -  โรงเรียนอุดมปญญาจารย  หมูท่ี 5  ตําบลขนอม 
 -  โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา หมูท่ี  9  ตําบลขนอม 

3.   โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จํานวน 5 แหง 
-  โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501)  หมูท่ี 4  ตําบลขนอม 

 -  โรงเรียนบานเปร็ต (ขยายโอกาส) หมูท่ี  7  ตําบลขนอม 
 -  โรงเรียนบานในเพลา  หมูท่ี  8  ตําบลขนอม 
 -  โรงเรียนวัดกระดังงา หมูท่ี  9  ตําบลขนอม 

-  โรงเรียนบานวัดใน  หมูท่ี  11  ตําบลขนอม 
4.  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จํานวน  1  แหง 
  -  โรงเรียนขนอมพิทยา  หมูท่ี 12  ตําบลขนอม 

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

-  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  1  กลุม 
 6.  ที่อานหนังสือประจําหมูบาน  จํานวน  13  แหง 

 

10.  สถาบันและองคกรทางศาสนา 
1.  วัด  จํานวน  3  แหง 
 -  วัดเขาขนอม   หมูท่ี  10    ตําบลขนอม 
 -  วัดกระดังงา    หมูท่ี  9     ตําบลขนอม 
 -  วัดในขนอม    หมูท่ี  11   ตําบลขนอม 
 -  วัดคูรา  หมูท่ี  14  ตําบลขนอม 
2. ที่พักสงฆ จํานวน 1 แหง (ไมมีพระจําพรรษา) หมูที่  8 ตําบลขนอม 

 

11.  การสาธารณสุข 
  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลขนอม มีสถานบริการสาธารณสุข ดังนี้ 

-  สถานีอนามัยประจําตําบล  1 แหง 
-  ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน   5   แหง 
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-  สถานพยาบาล/คลีนิค      1   แหง  
-  รานขายยาแผนปจจุบัน   2  แหง 
-  อัตราการมีและการใชสวมราดน้ํา  รอยละ 100 

 
 
 
 
 

12.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
-  หนวยบริการประชาชน (ปอมยาม)  จํานวน  1 แหง 
-  จุดตรวจทองที่  จํานวน   5  แหง 

 

13.  ขอมูลอื่น ๆ 
13.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

-  ปาสงวนแหงชาติปาคลองธง ประกอบไปดวยเขตอนุรักษสัตวปานครศรีธรรมราช ,  
นํ้าตกทองยาง,นํ้าตกหินลาด,นํ้าตกผาเมือง 

-  ปาสงวนแหงชาติปาชายเลนคลองขนอม 
-  ชายหาดอาวขนอม ประกอบดวย (หาดคอเขา,หาดหนาดาน,หาดบานเปร็ต,          

หาดในเพลา,หาดทองหยี,หาดทองยาง) 
13.2   มวลชนจัดตั้ง 

-  ลูกเสือชาวบาน 3 รุน 
-  อาสาสมัครรักษาความสงบหมูบาน (สรบ.) รุน 190 คน 
-  กลุมพัฒนาสตรีระดับตําบล 1 รุน  567  คน 
-  กลุมแมบานเกษตรกร 2  กลุม  104  คน 
-  อาสาสมัครปองกันรักษาปา  1  รุน  29  คน 
-  ไทยอาสาปองกันชาติ 1  รุน  26  คน 
-  อาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรสัตวนํ้า 1 รุน จํานวน 50  คน 
-  อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง   1  รุน  จํานวน 80  คน 
-  อาสาสมัคร อป.พร.  2  รุน  จํานวน  75  คน 
-  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  1  รุน จํานวน  14  คน 

 

14.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
 

14.1   ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลขนอม 
14.1.1  จํานวนบุคลากร      จํานวน  39   คน 
-  ตําแหนงในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  27  คน 
-  ตําแหนงในสวนการคลัง  8  คน 
-  ตําแหนงในสวนโยธา   4  คน 
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14.1.2   ระดับการศึกษา 
-  ประถมศึกษา    5  คน 
-  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา   16 คน 
-  ปริญญาตรี   17 คน 
-  สูงกวาปริญญาตรี  1  คน 
 
14.1.3  รายไดขององคการบริหารสวนตําบล 

                              ประจําปงบประมาณ  2549  จํานวน 23,274,371.76.-  บาท แยกเปน 
-    รายไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลเก็บเอง   2,384,566.45.-     บาท 
-    รายไดท่ีสวนราชการตาง ๆ  เก็บให   16,209,507.31.- บาท 
-    เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    4,680,298.-   บาท 
-    เงินอุดหนุนลดชองวางทางการคลัง                -            บาท 
-    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น      -           บาท 
-    เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค 

(1) สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สปช.    578,100.-       บาท  
(2) สนับสนุนอาหารกลางวัน สปช.      659,500.-       บาท  
(3) สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      691,196.-                บาท 
(4) สนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชรา     579,600.-     บาท 
(5) สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน     130,000.-     บาท 
(6) สนับสนุนอุปกรณกีฬา       -       บาท 
(7) สนับสนุนการถายโอนบุคลากร      578,328.80       บาท 
(8) สนับสนุนการดําเนินกิจการตามแผนปฏิบัติการ การกําหนดขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแก อปท.     -      บาท 
         14.2  การรวมกลุมของประชาชน 

            จํานวนกลุมทุกประเภท 34  กลุม 
     - กลุมออมทรัพย 12  กลุม 
     - กลุมอาชีพ              12  กลุม 
     - กองทุนหมูบาน 10  กลุม 

14.3  จุดเดนของพื้นที่ 
พื้นที่ตําบลขนอม มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอื้ออํานวยตอการพัฒนาทองถิ่น เชน  

มีพื้นที่ชายฝงทะเลที่สวยงาม มีชื่อเสียง การคมนาคมมีความสะดวก   เหมาะแกการพัฒนาทางดานการทองเที่ยว
ใหเติบโต และบางพื้นที่เหมาะแกการพัฒนาทางดานเกษตรกรรมซึ่งจะสงผลดตีอประชาชนในดานเศรษฐกิจ ทําให
มีรายไดเพิ่มขึ้น 

14.4  เสนทางขยายตัวของเขตชุมชนในอนาคต 
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ตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 4014 (ขนอม – สิชล) หมูท่ี 11,12 ซึ่งจะตอง 
ยกระดับเปนทางหลวงชั้น 1 ความเจริญตาง ๆ จะเกิดขึ้นสภาพพื้นที่เหมาะแกการทําธุรกิจดานปมน้ํามัน        
สถานบริการอะไหลยนต  คารแคร  อาคารพาณิชย   สถานที่จําหนายวัสดุกอสราง และโชวรูมตาง ๆ เปนตน 
   ตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 4012 (อัครวิถี) หมูท่ี 3,4 สภาพพื้นท่ีเปน            
เขตธุรกิจของตําบลเกี่ยวกับธนาคาร ธุรกิจประกันภัย สถานประกอบการตาง ๆ และศูนยราชการของอําเภอ 
   ตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 4232 หมูท่ี 2,4,5,6,7,8   สภาพพื้นที่เปนแหลง
ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง  เหมาะสําหรับจัดสรางบานพักตากอากาศ โรงแรม สปา เปนตน  

14.5  สถานที่ทองเที่ยว 
หาดหนาดาน 
จากสภาพภูมิประเทศในสวนของที่ราบชายฝงทะเล ซึ่งประชากรที่อาศัยอยูในแถบนี้ได

ประกอบอาชีพทําสวนมะพราวและประมงชายฝงเปนสวนใหญ เปนสถานที่เคยเงียบสงบ รัฐบาลไดเล็งเห็นความ
สําคัญตอศักยภาพของพื้นที่ท่ีจะพัฒนาหาดหนาดานใหเปนสถานที่ทองเที่ยวจึงไดทําการกอสรางทางหลวงแผน
ดิน หมายเลข4232 จากหาดคอเขา(หาดหนาดานทางตอนเหนือสุด) ถึงหาดบานเปร็ต   (หาดหนาดานทางตอนใต
สุด) ใหไปเชื่อมโยงกับหาดในเพลา ระยะทางประมาณ  8 กิโลเมตร เพื่อรองรับ กิจกรรมเกี่ยวกับการทองเที่ยว
ปจจุบันไดพัฒนาและเจริญขึ้นตามลําดับหาดหนาดานมีสภาพเปนหาดทราย ขาวขนานกับทิวทัศนสวนมะพราว
ตลอดแนว บรรยากาศรมร่ืนเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวทั่วไปในชวง    เทศกาลสําคัญ เชนวันสงทายปเกา วันขึ้นป
ใหม วันตรุษจีน วันเชงเมง วันสงกรานต จะมีนักทองเที่ยวเขามาพักผอนหยอนใจบริเวณหาดหนาดานนับหมื่นคน 
ซึ่งสวนราชการไดรวมมือกับประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงครักษาความสะอาดชายหาดหนาดานเปนประจํา
ทุก ๆ  ปเพื่อรักษาสภาพความสวยงามและความเปนธรรมชาติใหอยูคูบานคูเมืองตลอดไป 

หาดเปร็ต 
หาดในเปร็ตเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแหงหนึ่ง อยูในพื้นที่ หมูท่ี 7     ตําบลขน

อม กอนถึงหาดในเพลา ถัดจากหาดหนาดานไปทางทิศใตมีถนนราดยางของกรมทางหลวงสาย หาดคอเขา-หาด
บานเปร็ต (4232) ตัดผาน ลักษณะหาดบานเปร็ตมีลักษณะเปนหาดทรายขาวมีแนวกวางและยาวโคงเล็กนอยพอ
งามตอเนื่องจากหาดหนาดาน และบริเวณชายหาดมีโขดหินกั้นแยกตัวจาก  หาดในเพลา บริเวณเหนือหาดแหงนี้มี
สวนมะพราวรมร่ืนนักทองเที่ยวจากบริเวณใกลเคียงนิยมไปทองเที่ยว    พักผอนเปนประจาํ 

หาดในเพลา 
หาดในเพลาเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของภาคใต อยูในพื้นที่หมูท่ี  8  

ตําบลขนอม ถัดจากหาดหนาดานไปทางทิศใตมีถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบทสายสี่แยกขนอม - หาดใน
เพลาตัดผานและสุดทางที่น่ี ศักยภาพของการพัฒนาหาดในเพลาปจจุบันนี้   มีสถานที่บานพักตากอากาศ โรงแรม
ไวรองรับนักทองเที่ยว     เปนสถานที่เหมาะแกการทองเที่ยวและพักผอนแบบครอบครัวหรือ 
หมูคณะมีสถานที่ประชุมไวสําหรับกลุมธุรกิจเอกชนและภาคราชการหลายแหง สําหรับนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว
ในชวงเทศกาลสําคัญ ๆ หรอืมาเชาเย็นกลับนั้น ควรใชบริการความเปนธรรมชาติอันรมร่ืน           ท่ีหาดหนาดาน
จะสะดวกกวาเพราะหาดในเพลาจะมีปญหาเกี่ยวกับสถานที่จอดรถยนตท่ีมีนอยและไมสะดวกเทาที่ควรหรือจะ
เลยไปใชบริการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษท่ีอาวทองหยีก็ได 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



  

อาวทองหยี 
อาวทองหยี เปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของอําเภอขนอม อยูในพื้นที่  หมูท่ี  8  ตําบล

ขนอม  หางจากหาดในเพลา  3  กิโลเมตร โดยองคการบริหารสวนตําบลขนอมไดทําการกอสรางถนน คสล.  เขาสู
อาวทองหยี อาวทองหยีเปนสถานที่เงียบสงบ มีหาดทรายขาวสลับโขดหินถัดจากชายหาดขึ้นไปประมาณ100 
เมตร  ก็จะถึงแนวเขตปาไมถาวรและแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาคลองธง พรอมท้ังแนวเขตอนุรักษสัตวปาของ
สถานีอนุรักษสัตวปานครศรีธรรมราชอันอุดมไปดวยสัตวปานานาชนิด ในบริเวณอาวทองหยี หากมีบรรยากาศที่
เงียบสงบจะมีสัตวปาจําพวก  กวาง  เกง  เลียงผา หมูปา ไกปา และกระจง ปรากฏตัวใหเห็นตามชายหาดอยูเปน
ประจําสถานที่แหงนี้เปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษและนาศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศนวิทยา ทุกคนตองชวยกัน
รักษาความสะอาด  "อาวทองหยี"  ใหเปนธรรมชาติสืบไป 

อาวทองยาง 
อาวทองยาง เปนสถานที่ทองเที่ยวแหงหนึ่งของอําเภอขนอม ตั้งอยูหมูท่ี 8 ตําบลขนอม

ทางเขาอาวทองยางจากถนนนครศรีฯ – สุราษฎรธานี เขาทางแยกบานทุงใสประมาณ 8 กิโลเมตร เปนถนนราด
ยางแอสฟลทติก อาวทองยางมีความสวยงามมากอีกแหงหนึ่งของอําเภอขนอม ซึ่งอยูใกลกับเขาพลายดํา บริเวณ
เนินเขามีสัตวชุกชุมเหมาะแกการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และตั้งคายพักแรม 

น้ําตกเสม็ดชุน 
นํ้าตกเสม็ดชุน   เปนสถานที่ทองเที่ยวแหงหนึ่งของอําเภอขนอม ตั้งอยูในหมูท่ี  9 ตําบล

ขนอม ทางเขาน้ําตกแยกจากถนนสายสี่แยก – ในเพลา   ตรงทางแยกบริเวณทางเขาการประปาสวน ภูมิภาค เขา
ไปประมาณ 2 กิโลเมตร เปนถนนลูกรัง นํ้าตกแหงนี้มีความสวยงามเปนธรรมชาติเหมาะแกการพักผอนหยอนใจ 

น้ําตกหินลาด 
นํ้าตกหินลาด เปนสถานที่ทองเที่ยวแหงหนึ่งของอําเภอขนอม ตั้งอยูท่ีหมูท่ี   8  ตําบล

ขนอม   ทางเขาน้ําตกแยกจากถนนกรมโยธาธิการ สายสี่แยกขนอม - หาดในเพลา ตรงสี่แยกบานในเพลาเขาไป
ประมาณ  1.5  กิโลเมตร  เปนถนนลูกรัง บริเวณสองขางทางจะมีบานเรือนอยูประปรายในสวนมะพราวน้ําตกหิน
ลาดมีความสวยงามพอสมควรมีแองน้ําหลายแอง นักทองเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปยังแองน้ําและหนาผาชั้นเหนือสุด
ของน้ําตกเพื่อชมทิวทัศนของทะเลและหาดในเพลาที่อยูเบื้องลางอันงดงามยิ่งได นํ้าตกหินลาดแหงนี้ยังเปนแหลง
น้ําดิบประปาหมูบาน หลอเล้ียงกิจการธุรกิจการทองเที่ยวทั้งหมดของหาดในเพลารวมทั้งราษฎรประมาณ  100 
ครอบครัวดวย นํ้าตกแหงนี้จะไหลผานไปตามลําธารลงสูทะเลที่หาดในเพลา 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



  

บทที่  3 
 

สรุปผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลขนอมในปที่ผานมา 
 

จากการติดตามการดําเนินงานของแผนพัฒนา อบตประจําป 2549 สรุปผลไดดังนี้ 
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาประจําปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  โครงการที่ตั้งไวใน 

แผนพัฒนาตําบล ประจําป  2549 จํานวน  217  โครงการ  จํานวนงบประมาณ  64,887,340  บาท  ผลการดําเนิน
งานตามศักยภาพของ อบต. จํานวน  59  โครงการ   ใชงบประมาณ  15,107,471.38  บาท 
 
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป 2549 
 

จํานวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการ 
ที่อยูในระหวาง 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไมได 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด ยุทธศาสตร 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 18 30.51 - - 70 44.59 88 40.55 
2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 16 27.12 1 100.00 39 24.84 56 25.81 
3. ดานบริหารจัดการและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ 

1 1.69 - - 8 5.10 9 4.15 

4. ดานการจัดระเบียบชุมชน 4 6.78 - - 1 0.64 5 2.30 
5. ดานการวางแผนสงเสริม   
ทองเที่ยว 

3 5.08 - - 18 11.46 21 9.68 

6. ดานศาสนาศิลปวัฒนธรรม 8 13.56 - - 8 5.10 16 7.37 
7. ดานบริหารจัดการองคกร 9 15.25 - - 13 8.28 22 10.14 
         

รวม 59 100.00 1 100.00 157 100.00 217 100.00 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



  

สรุปจํานวนโครงการที่ปรากฎอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ ประจําป 2549 
 

จํานวนโครงการ 
ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ 

ที่ปรากฎอยูในแผน 
จํานวนโครงการ 
ที่ไดปฏิบัติ 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 88 18 
2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 56 17 
3. ดานบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

9 1 

4. ดานการจัดระเบียบชุมชน 5 4 
5. ดานการวางแผนสงเสริมการทองเที่ยว 21 3 
6. ดานศาสนาศิลปวัฒนธรรม 16 8 
7. ดานบริหารจัดการองคกร 22 9 
   

รวม 217 60 
 
หมายเหตุ 
 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต อยูระหวางดําเนินการจํานวน  1  โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



  

บทที่ 4 
 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
 

4.1   วิสัยทัศน 
ขนอมเมืองนาอยู   เคียงคูวัฒนธรรม   กาวล้ําเกษตรกรรม   หนุนนําการทองเที่ยว  

สังคมพัฒนา    ประชามีการศึกษา   มั่นคงเศรษฐกิจ   ชีวิตมีคุณภาพ 
 
4.2   พันธกิจขององคการบริหารสวนตําบลขนอม  

พันธกิจที่ 1 
  การพัฒนาเมืองนาอยูชุมชนนาอยู  โดยการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการให
ประชาชนสามารถใชบริการไดอยางเพียงพอ ครอบคลุม ท่ัวถึง เพื่อรองรับการขยาย 
เมืองในอนาคต 
 พันธกิจที่ 2 
  พัฒนาศักยภาพของชุมชนใหมีความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได สนับสนุนแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน สนับสนุนสงเสริมผลผลิต
ทางการการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน 

พันธกิจที่ 3 
สงเสริมสวัสดิการสังคม  พัฒนาการศึกษา พัฒนาดาสาธารณะสุขใหท่ัวถึงประชาชน 

ทุกกลุม สงเสริมการจัดกิจกรรมดานการกีฬา การออกกําลังกาย  เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี  และรณรงคปอง
กันการแพรระบาดของยาเสพติด 

พันธกิจที่ 4 
สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว วางแผนในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเติบโตของ 

ธุรกิจทองเที่ยวในอนาคต 
พันธกิจที่ 5 

อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

พันธกิจที่ 6 
อนุรักษ ฟนฟู  บํารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา และภูมิปญญาทองถิ่น 

 พันธกิจที่ 7 
สงเสริมความสงบเรียบรอย ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวติและทรัพยสินของประชาชน 

 และเสริมสรางความรูความเขาใจดานประชาธิปไตยแกประชาชน 
พันธกิจที่ 8 

พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  สรางระบบการบริหารจัดการที่ดีในองคกร 
บนพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชน 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



  

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

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนขององคการบริหารสวนตําบลขนอม 
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

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

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

             4.  สงเสริมแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน  และสนับสนุนการประชาสัมพันธ  
  5.  สงเสริมการลงทุน การพาณิชย และการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยว เพื่อสรางรายได
ใหแกประชาชน  
  6.  สงเสริมผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น และการจัดตั้งตลาดชุมชน 
  7.  ใหความสําคัญกับการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม  สงเสริมใหเกษตรกรลดการใช ปุยเคมี  

ดานการศึกษา สาธารณะสุข กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการสังคม 
   1.  สนับสนุนการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น สงเสริมใหมีการ
ศึกษาตลอดชีพ และใหเขาถึงประชาชนตามหลักคุณธรรมนําความรู 
   2.  สงเสริมใหมีการพัฒนา และนาํภูมิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชในการจัด
การศึกษา 
                           3.  สงเสริมใหมีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนอยางกวางขวาง เพื่อใหเกิดความเสมอภาค และ
เปดโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนทุกกลุม 

 4.  ดําเนินการรณรงค ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด เพื่อไมใหจํานวนผูติดยาเสพติด 
เพิ่มขึ้น และลดจํานวนผูเกี่ยวของเดิมใหลดลง 
   5.  สนับสนุนใหประชาชนเลนกีฬา ออกกําลังกายอยางตอเนื่อง และใหมีลานกีฬาอยางเหมาะ
สมเพื่อใหมีสุขภาพที่ดีถวนหนา 
                          6.  จัดใหมีสวัสดิการแกคนชรา คนพิการ เด็กดอยโอกาส ผูปวยโรคเอดส 
                          7.   ดําเนินการสงเคราะห สงเสริมผูดอยโอกาสในสังคมใหสามารถเปนพลังแกชุมชนได 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



  

    8.  ควบคุมปองกันโรคติดตออยางเปนระบบ 
  9.  สงเสริมการผลิตและการใชสมุนไพรไทย การแพทยแผนไทย (การแพทยทางเลือก) 

10. ใหความรูแกประชาชนในการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว เพื่อปองกันการเจ็บปวย  
                          11.  ดําเนินการใหประชาชนมีนันทนาการอยางมีคุณภาพและเพียงพอ 

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

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

5.  สงเสริมใหประชาชนลดการใชปุยเคมี หันมาใชปุยคอก ปุยหมัก ปุยชีวภาพ เพื่อ       
การพัฒนาดินใหมีความอุดมสมบูรณ 
  6.  รณรงคใหประชาชนลดการใชสารเคมี ยาปราบศัตรูพืชตาง ๆ โดยหันมาใชผลิตภัณฑจาก
ธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และไมสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน 
  7.  จัดการดานการกําจัดขยะแบบฝงกลบใหถูกสุขลักษณะ   
  8.  รณรงคใหประชาชนลดการเผาขยะ และสารเคมีตาง ๆ  เพื่อลดมลพิษในอากาศ 
  9.  สงเสริมเครือขายอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอมระดับหมูบาน ระดับตําบล  ใหมีบทบาทใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
  10. บริหารจัดการแหลงทองเที่ยว ควบคูกับการวางแผนปองกันภาวะเสื่อมโทรมของแหลงทอง
เที่ยวอันเปนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอยางเปนระบบ 
  11.  รณรงค และสรางจิตสํานึกใหประชาชนลดการบุกรุกปา ทําลายแหลงตนน้ําและลดการ    
ลาสัตวในเขตปาสงวน 
 

ดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ี 
  1. สงเสริมใหประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม   ตลอดจนสรางความตระหนักและอนุรักษคุณคา
วัฒนธรรม ประเพณี 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



  

  2.  สงเสริมใหเกิดสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาการ
เรียนรูของคนทุกกลุม สงเสริมทุนทางปญญา ใหคนทุกคนคิดเปน ทําเปน มีเหตุผล มีความคิดสรางสรรค ควบคูกับ
การสืบสานประเพณี  วัฒนธรรม ศาสนา สามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  3.  สงเสริมการสนับสนุนองคกร บุคลากรทางศาสนาทุกศาสนา เพื่อใหมีการเผยแพร หลักธรรม 
คําสอนที่ถูกตอง เหมาะสมแกประชาชน  

ดานการบริหาร การบริการ 
  1.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอยางตอเนื่อง 
  2.  สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน และ
อื่นๆ เพื่อบรรลุจุดมุงหมายการพัฒนา 
  3.  สงเสริมกระบวนการประชาคมทุกระดับใหมีความเขมแข็ง และใหประชาคมมีสวนในการ
ตรวจสอบ และการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 
  4.  พัฒนาและสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่ตอบสนองความตองการในระดับชุมชน
ภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูลกลางและระบบการ  ติดตามผล 
  5.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง โดยการจัดอบรมพนักงาน
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   
  6.  สงเสริม ใหความรูแกสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น เพื่อเขาใจบทบาท หนาที่ 
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน 

7. ลดขั้นตอน และพัฒนาระบบการใหบริการแกประชาชน 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



4.3   ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลขนอมในชวง 3 ป 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตรที่ 1 1. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา  และทอระบายน้ํา สวนโยธา 
     นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 2.  ขยายเขต ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบไฟฟาสาธารณะ สวนโยธา 
 3.  กอสราง ตอเติม ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบประปาหมูบาน  สวนโยธา 
 4.  กอสราง  ปรับปรุง ภาชนะเก็บน้ํา  พัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ สวนโยธา 
 5.  ขอรับการสนับสนุนระบบโทรศัพทสาธารณะ สวนโยธา 
 6.  ตรวจสอบการใชอาคาร และกอสรางอาคารสาธารณะ สวนโยธา 
 7.  ดําเนินการจัดทําผังเมือง  และบังคับใชกฎหมาย สวนโยธา 
   
ยุทธศาสตรที่ 2 1.  สนับสนุน สงเสริมอาชีพและสรางรายไดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานปลัด,สวนการคลัง 
     นโยบายดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และสนับสนุนสวัสดิการแกประชาชน สํานักงานปลัด,สวนการคลัง 
 3.  สนับสนุน สงเสริมการกีฬาและนันทนาการแกประชาชน สํานักงานปลัด 
 4.  พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาในตําบลใหไดมาตรฐาน  สํานักงานปลัด 
 5. พัฒนาและสงเสริมการใหบริการดานสาธารณะสุขใหครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ สํานักงานปลัด 
 6.  ปรับปรุงชุมชนและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย สํานักงานปลัด,สวนโยธา 
   
   
   
   

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________24 
 



  

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตรที่ 3 1.  สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานปลัด 
     นโยบายดานบริหารจัดการและอนุรักษ 2.  บริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและมลพิษตาง ๆ สํานักงานปลัด 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3.  สงเสริมกิจกรรมการดูแลแหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการน้ําเสีย สํานักงานปลัด,สวนโยธา 
 4.  ปรับปรุงภูมิทัศนตําบลขนอม สํานักงานปลัด,สวนโยธา 
   
ยุทธศาสตรที่ 4 1.  สงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยแกประชาชน สํานักงานปลัด 
     นโยบายการจัดระเบียบชุมชน สังคม  2.  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น สํานักงานปลัด 
และการรักษาความสงบเรียบรอย 3.  จัดใหมีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สํานักงานปลัด 
 4.  สงเสริมการสรางจิตสํานึกและวินัยจราจรแกประชาชน สํานักงานปลัด 
 5.  รณรงคและใหความรูแกประชาชนในการปองกันปญหายาเสพติด สํานักงานปลัด 
   
ยุทธศาสตรที่ 5 1.  สงเสริม บูรณาการดานสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ สํานักงานปลัด,สวนโยธา 
      นโยบายดานการวางแผน การสงเสริม     เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน   
การลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 2.  พัฒนา สงเสริมธุรกิจทองเที่ยวใหไดมาตรฐานพรอมรองรับนักทองเที่ยว สํานักงานปลัด,สวนโยธา 
 3.  สงเสริมการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลแหลงทองเที่ยว สํานักงานปลัด 
 4.  อบรมสัมนาเพื่อใหมีการบูรณาการของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว สํานักงานปลัด 
 5.  สงเสริม สนับสนุนดานเทคโนโลยีและการลงทุนในกิจการตาง ๆ ของประชาชน สํานักงานปลัด,สวนการคลัง 
   
   
   

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตรที่ 6 1.  อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น สํานักงานปลัด 
    นโยบายดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 2.  ปกปองคุมครอง บูรณะ บํารุงรักษา โบราณสถานโบราณวัตถุ สํานักงานปลัด,สวนโยธา 
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น   
   
ยุทธศาสตรที่ 7 1.  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ สํานักงานปลัด 
     นโยบายดานการบริหารจัดการองคกร 2.  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ และการปฏิบัติงาน ทุกสวน 
 3.  สงเสริมสนับสนุนใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ทุกสวน 
 4.  ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานใหเอื้ออํานวยตอการบริการประชาชน ทุกสวน 
 5.  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน และเพิ่มชองทาง ทุกสวน 
     ในการรับรูขอมูลขาวสารของชุมชน   
 6.  พัฒนาระบบฐานขอมูล ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช เทคโนโลยีใหทันสมัย ทุกสวน 
     และมีประสิทธิภาพ   
 7. พัฒนาการดําเนินงานดานการเงิน , การคลัง การจัดเก็บรายไดใหทันสมัยและ สวนการคลัง 
     มีประสิทธิภาพ   
   
   
   
   
   

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________24 
 



  

4.4  กรอบยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง 
พื้นฐาน 

1) พัฒนาเสนทางคมนาคมภายในจังหวัดใหไดมาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย อยางทั่วถึง 
2) สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเกษตรใหครบถานเพียงพอ 
3) พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพใหทั่ถึงทุกพื้นที่ 
3) ผลักดันใหมีการใชผังเมืองรวมจังหวัดเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
4)ผลักดันใหมีการใชกฏหมายควบคุมอาคารใหเปนรูปธรรม 
     

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม 
 
 
 

1) พัฒนาคุณภาพการศึกษา สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงจัดการศึกษาในระดับที่มีความพรอม
สนับสนุนการพัฒนาศูนยเด็กเลก สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น และสงเสริมใหมีการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
และใหเขาถึงทุกพื้นที่ตามหลักคุณธรรมนําความรู 
2) พัฒนาสุขภาวะประชาชนใหครอบคลุมทั้งกาย จิต ปญญา และพัฒนาสถานที่อยูอาศัยใหถุกสุขลักษณะ 
3) สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการแพทยแผนไทย (แพทยทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน หมูบาน สถานพยาบาล 
4) รณรงค ปองวกันการแพรระบาดของยาเสพติดเพื่อไมใหจํานวนผูติดยาเสพติดเพื่มขึ้น และลดจํานวน ผูกี่ยวของ
เดิมใหลดลง 
5) สงเสริมใหมีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย
สินของประชาชน 
6) สงเสริมการกีฬาทั้งกีฬาระดับพื้นฐานและกีฬามวลชน สนับสนุนใหมีสนามกีฬา ลานกิจกรรมและ/ หรืออุกรณ
สําหรบัการออกกําลังกายใหครบทุกพื้นที่ 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



  

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
 7) สงเสริม อนุรักษ ฟนฟูกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น รววมทั้ง  ปกปอง

คุมครอง บูรณะบํารุงรักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุและศาสนสถานอื่น ๆ 
8) สงเสริมการใชวัฒนธรรม ประเพณี การดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝงค านิยมการบริโภคอยางพอเพียง 
9) สงเคราะห  สงเสริมผูดอยโอกาสในสังคม ใหสามารถเปนพลังแกชุมชนได 
10) สรางความเขมแข็งใหชุมชน จัดบริการทางเศรษฐกิจและสังคมขั้นพื้นฐานใหชุมชนอยางทั่วถึง สนับสนุนการ
ดําเนินงานของแผนชุมชนรวมกับทองถิ่น สงเสริมกิจกรรมชุมชน และใหประชาชนมีบทบาทในการรวมพัฒนา 
ทองถิ่น 
 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 1) สนับสนุน สงเสริมเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอยในภาคการเกษตร พัฒนาใหความรูและเทคนิค
วิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
2) สงเสริม พัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับบริยทชุมชน หมูบานและความตองการของตลาดวิสาหกิจชุมชน สนับสนุน
การใชภูมิปญยทองถิ่นในการสรางมูลคาสินคา 
3) สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่มิใชอาหารและมีโอกาสใหมทางการตลาด เชน สมุนไพร พืชเสนใย และ สงเสรมิ
การผลิตพืชที่ใชพลังงานทดแทน เชน ปาลมน้ํามัน  มันสําปะหลัง เปนตน 
4) จัดใหมีแหลงน้ําเพื่อการเกษตรใหทั่วถึงและเพียงพอ  
5) ฟนฟู พัฒนาสงเสริมแหลงทองเที่ยวธรมชาติ ประวัติศาสตร โบราณสถานในพื้นที่อนุรักษวัฒนธรรม   ทองถิ่น วิถี
ชีวิตชุมชนและภูมิปญญาชาวบาน เพื่อสรางสินคาทองเที่ยวใหธุรกิจการทองเที่ยวในจังหวัด สนับสนุนการประชา
สัมพันธเพื่อการทองเที่ยว 
6) สงเสริมการลงทุนการพาณิชย และพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว เชน ธุรกิจบริการสุขภาพและสปา 
การพํานักระยะยาวสั้น ธุรกิจสินคา OTOP และสินคาพื้นเมืองอื่น ๆ 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



  

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1) ฟนฟูสภาพปาใหอุดมสมบูรณ สนับสนุนกิจกรรมฟนฟูรัษาระบบนิเวศน 
2) สงเสริมการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา เพื่อใหมีน้ําในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม เพื่อเพื่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารจัดการน้ํา โดยใหมีระบบชวยในการตัดสินใจบริการจัดการน้ํา ระบบพยากรณืและ
เตือนภัยน้ําแลงและน้ําทวม                    
3) พัฒนาและสงเสริมใหมีมาตรการควบคุมการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ใหอยูในขดีความ
สามารถการรองรับของระบบนิเวศน 
4) รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึก ความรูความเขาใจและสรางคานิยมเกี่ยวกับการบริโภคที่
ยั่งยืนและพอดพียงเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสรางความรูสึกหวงแหนในทรัพยากรของทองถิ่นของตน 
5) สงเสริมใหชุมชน หมูบานมีสวนรวมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตและประชาชน 
6) ผลัดดันใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเลกทรอนิกส ขยะติดเชื้อ 
สงเสริมใหมีมาตรการสรางแรงจูงใจใหเกิดการลลดและคัดแยกขยะในแหลงกําเนิด สนับสนุนการสรางธุรกิจจาก
ขยะรีไซเคิล และสนับสนุนใหมีระบบเก็บขนและกําจัดขยะแบบศูนยรวม 
7) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ กําจัด บําบัดมลพิษในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งดานวิชาการ บุคลากร
และสรางจิตสํานึกของชุมชนในการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง แกไขปญหาสิ่งแวดลอมของทองถิ่น 
8) สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาดานสิ่งแวดลอมที่ผสมผสานดานภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรูใหม 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนารวมระหวางนักวิชาการและชุมชน 
9) ผลักดันใหระบบคุมครองสิทธิชุมชนและแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม อนุรักษฟนฟูความหลากหลายของพันธุ
กรรมทองถิ่น เพื่อรักษา ปกปองระบบนิเวศนที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนชุมชน 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



  

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง 
การปกครอง การบริหารจัดการองคกรภาย
ใตระบบธรรมาภิบาล 

1) รณรงคสรางกระบวนการเรียนรู ปลุกฝงจิตสํานึก คานิยมตามหลักการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
มหากษัตริยทรงเปนประมุข เสริมสรางวัฒนธรรมการเมืองการเมืองแบบประชาธิไตยและจิตสํานึกธรรมาภิบาลให
แกเยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน 
2) พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส สนับสนุนใหใชทรัพยากรในการบริหารอยาง 
คุมคา 
3) พัฒนาและสงเสริมการจัดทําแผนพฒันาทองถิ่นเพื่อตอบสนองความตองการในระดับชุมชนภายใตกระบวนการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวน สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูลกลางและระบบติดตามประเมินผล 
4) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององคกรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 
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4.5 ยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุขจังหวัด ประกอบดวย  
5 แผนงาน  12  ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 

 (1) ยุทธศาสตรยอย : เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 2 กลยุทธ ดังนี้ 
  1.1 กลยุทธสนับสนุนและสงเสริมเพื่อสรางความเขมแข็งใหเกษตรกรรายยอยในภาคการเกษตร 
   -  สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
   -  พัฒนาใหความรูและเทคนิควิธีการในเรื่องเศรษบกิจพอเพียง 

1.2 กลยุทธสงเสริมใหมีการทําการเกษตรบนพื้นที่สูงที่ไมเกิดปญหากับทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม  
 

 (2) ยุทธศาสตรยอย : ผลิตภัณฑชุมชน  ประกอบดวย 2 กลยุทธ ดังนี้ 
  2.1 กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑที่เขมแข็งและเปนฐานรายไดเพื่อยกระดับรายไดของคนในชุมชน 
   -  พัฒนา Branding และ Pagging 
   -  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
   -  เพื่มพูนความรูและทักษะฝมือ  
        2.2 กลยุทธสงเสริมการสรางแผนผลิตภัณฑชุมชนในลักษณะ  Supply Chan เปน Cluster 
 

 (3) ยุทธศาสตรยอย : การสงเคราะห ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้ 
  3.1 กลยุทธสงเคราะหครอบครัวผูดอยโอกาส 
  3.2 กลยุทธสนับสนุนทุนการศึกษาแกเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชน 
  3.3 กลยุทธสงเสริม สงเคราะหและพัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับตลาด 
 

 (4) ยุทธศาสตรยอย : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้ 
  4.1 กลยุทธสนับสนุน สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเพื่ออนุรักษพัฒนาและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นใหคงอยูอยางยั่งยืน 
  4.2 กลยุทธสรางกลไกการใชประโยชนรวมเพื่อปองกัน หรือลดขอขัดแยงในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  4.3 กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นมาใชเปนฐานการผลิตทางการเกษตรให
เกิดประโยชนสูงสุด 
 

 (5) ยุทธศาสตรยอย : การบริการประชาชน  ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  5.1 กลยุทธการสนับสนุนการจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกประชาชน 
   - สงเสริมการจัดตั้งเคานเตอรบริการของรัฐ 



  

   - สนับสนุนการจัดบริการโดยใชระบบดิจิตอลในรุปแบบของ Ampher Government 
Outlet  (AGO) 
     - จัดตั้งศูนยบริการรวม  (Service Link) 

5.2 กลยุทธการสรางความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน 

 

4.6  การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มขององคการบริหารสวนตําบล  
  1.  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน  ไฟฟา  ประปา  ระบบเสียงตามสายหรือหอกระจายขาว
ใหสะดวกและครบทุกหมูบาน 
  2.  สงเสริมอาชีพ และสนับสนุนดานการตลาด โดยเนนการรวมกลุมของราษฎร 
  3.  รณรงคปองกัน และปราบปรามยาเสพติด และจัดตั้งกลุมอาสารักษาความสงบภายในหมู
บาน  กลุม  อปพร. 
  4.  รณรงคและปองกันการบุกรุกและทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  5.  พัฒนาดานการศึกษาและคุณภาพชีวิตของราษฎรใหดีขึ้น 
  6.  สงเสริมใหมีสวัสดิการดานสาธารณสุข การอนามัย และควบคุมโรคติดตอ 
  7.  สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและประเพณีทองถิ่น 
  8.  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
  9.  จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะหใหแกคนพิการ คนชรา และสตรีท่ีไรท่ีพึ่ง 
  10.  สงเสริมการเลนกีฬาเพื่อพลานามัยที่สมบูรณของคนในถิ่น 
  11.  พัฒนาและฟนฟูทองทะเลในเขตรับผิดชอบใหกลับสูความสมบูรณ 
  12.  ผลักดันแรงงานตางชาติท่ีเขามาอยูโดยผิดกฎหมายใหกลับประเทศ 
  13.  จัดโซนนิ่งการทําประมงชายฝงและประมงเศรษฐกจิ 

14. จัดโซนนิ่งการประกอบอาชีพการตากปลากะตัก 
 

4.7 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลขนอม ดําเนินการโดยยึดหลักความตองการของประชาชน 

เปนหลัก ใชวิธีการบริหารสมัยใหม ยึดหลักความประหยัด สะดวก รวดเร็วเนนการมีสวนรวมของประชาชน   ความ
มีประสิทธิภาพในการใชจาย และมีคุณธรรม ความโปรงใส ตรวจสอบได   ทุกระดับการทํางาน 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
   -  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน 
   -  จัดหาแหลงน้ํา อุปโภค บริโภค ใหเพียงพอตอความตองการ 
   -  รักษาสิ่งแวดลอม ใหสมดุลกับธรรมชาติ 

2.  ดานสาธารณะสุข 
   -  สงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจดานสาธารณะสุข 
   -  ใหความชวยเหลือผูปวย และครอบครัวผูปวยที่ยากจน 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



  

   -  มีขอมูลสุขภาพของประชาชนในเขต อบต. อยางมีระบบ และบริการสุขภาพฟรีไปให
ครอบคลุมพื้นที่ท่ัวเขต อบต. ท้ังในดานการศึกษาการสงเสริมสุขภาพ การปองกันและการฟนฟู การบริการสุขภาพ
ในเชิงรุกโดยเนนการสงเสริมสุขภาพมากกวาการซอมสุขภาพ  

-   คุมครองผูบริโภค การเฝาระวังสารพิษในอาหารเพื่อใหระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต 
ในเขต อบต. เทากับอารยะประเทศ 

-  ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขต อบต. ควบคูกับการ 
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยตาํรวจรวมกับ อบต. และสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ใหประชาชนและเยาวชน
หันมาเลนกีฬา 

3.  ดานการศึกษา 
-  สรางการศึกษาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ 
-  สนับสนุนสงเสริมการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส คนยากจน 
-  สงเสริมใหมีสถานที่เรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ ของเมืองที่มีประวัติความเปนมายาว นาน  

มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีนาสนใจ 
-  สนับสนุนอาหารกลางวันแกนักเรียนในเขตองคการบริการสวนตําบล 
-  สนับสนุนกีฬาของเด็กนกัเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

4.  ดานสวัสดิการประชาชน 
-  ดูแลเด็กและคนชรา ผูพิการและผูติดเชื้อเอดส เพื่อแบงเบาภาระของ  ผูปกครอง และ 

ผูดูแลไดประกอบอาชีพดวยความสบายใจ 
-  สนับสนุนกลุมเพื่อสรางอาชีพใหกับประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

5.  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
- ใหประชาชนรับรูขาวสารจาก อบต. ใหมากที่สุด เชน การจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ  

ทําโฮมเพจ และประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ 
-  ใหประชาชนในเขต อบต. มีสวนรวมกับกิจกรรมของ อบต. เชน การจัดซื้อ   จัดจาง  

และการตรวจสอบการทํางานไดทุกขั้นตอน ทุกระดับ  
6.  การทองเที่ยว 

-  สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ หรือเชิงประวัติศาสตร ฟนฟูประเพณี วัฒนธรรม     
ท่ีเปนสัญลักษณบงบอกที่งดงาม รุงเรืองในอดีตของนครศรีธรรมราช 

-  ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว เพื่อใหมีการพัฒนาทองเที่ยวที่ยั่งยืน 
-  ประชาสัมพนัธทางสื่อตาง ๆ เชน วารสาร หนังสือ โทรทัศน อินเตอรเน็ตและปาน 

แหลงทองเที่ยว 
- จัดการแขงขันกีฬาระดับตําบล ระดับนานาชาติ 

      -  จัดทําปายบอกทาง 
-  จัดใหมีศูนยการประชุม และวิทยุชุมชน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 





  

 
 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 ถึง 2552) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม 
ป 2550 ป 2551 ป 2552 รวม  3  ป 

ยุทธศาสตร จํานวน 
โครงการ งบประมาณ จํานวน 

โครงการ งบประมาณ จํานวน 
โครงการ งบประมาณ จํานวน 

โครงการ งบประมาณ 

1. พัฒนาดานการคมนาคมขนสง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมืองการ
ควบคุมอาคาร 

        

1.1 การคมนาคมขนสง 
        1) กอสรางถนนลาดยาง 

 
1 

 
1,000,000 

 
2 

 
1,896,000 

 
3 

 
4,778,000 

 
6 

 
7,674,000 

        2) กอสรางถนน คสล. 12 5,818,000 13 9,927,500 16 31,035,800 41 46,781,300 
        3) กอสราง ปรับปรุงและบุกเบิก  ถนนลูกรัง 15 1,940,000 15 1,815,400 7 2,520,000 34 5,975,400 
        4) กอสรางทอระบายน้ํา 2 850,000 4 2,400,000 3 135,000 9 3,385,000 
        5) กอสรางสะพานและทอลอดชนิดเหลี่ยม 2 350,000 5 2,063,000 3 667,000 10 3,080,000 
        6) ขยายผิวจราจร -        - - - - - - -
 

 
 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 ถึง 2552) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 รวม  3  ป 
ยุทธศาสตร จํานวน 

โครงการ งบประมาณ จํานวน 
โครงการ งบประมาณ จํานวน 

โครงการ งบประมาณ จํานวน 
โครงการ งบประมาณ 

    1.2 การสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
        1) ขยายเขตและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ          

 
10 

 
990,000 

 
10 

 
600,000 

 
2 

 
6,000,000 

 
22 

 
7,590,000 

        2) ขยายเขตและกอสรางระบบประปา 9 1,760,000 4 540,000 5 950,000 18 3,250,000 
        3) กอสรางฝายกักเก็บน้ํา 3 700,000 2 600,000 3 1,150,000 8 2,450,000 
        4) ขุดลอกลําคลอง , ลําหวย ,คูน้ํา 2 150,000 2 130,000    5 375,000 9 655,000 
        5) กอสราง ปรับปรุงบอบาดาล 1 554,000 1 474,000 1 474,000 3 1,502,000 
        6) กอสรางศาลา 1 1,300,000 - - 1 50,000 1 1,300,000 

1.3 การผังเมือง  
 

2 180,000 - - - - 2 180,000 

 
 

 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 ถึง 2552) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 รวม  3  ป 
ยุทธศาสตร จํานวน 

โครงการ งบประมาณ จํานวน 
โครงการ งบประมาณ จํานวน 

โครงการ งบประมาณ จํานวน 
โครงการ งบประมาณ 

2. สงเสริมอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและ
นันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การ
ปรับปรุงชุมชนแออัด 

        

    2.1 สงเสริมอาชีพ 
 

14 2,180,000 15 2,250,000 14 2,180,000 43 6,610,000 

    2.2 สวัสดิการสังคม 
 

8 4,351,400 8 4,351,400 8 4,351,400 24 13,054,200 

    2.3 กีฬาและนันทนาการ 
 

7 698,000 7 698,000 8 1,698,000 22 3,094,000 

    2.4 การศึกษา 
 

18 4,037,620 12 1,207,120 9 992,120 39 6,236,860 

    2.5 การสาธารณสุข 
 

16 849,500 12 714,500 12 714,500 40 2,278,500 

    2.6 การปรับปรุงชุมชน 
 

5 559,400 5 559,400 6 759,400 16 1,878,200 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 ถึง 2552) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม 
ป 2550 ป 2551 ป 2552 รวม  3  ป 

ยุทธศาสตร จํานวน 
โครงการ งบประมาณ จํานวน 

โครงการ งบประมาณ จํานวน 
โครงการ งบประมาณ จํานวน 

โครงการ งบประมาณ 

3. จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

        

    3.1 รักษาความสงบเรียบรอยภายใน 
 

1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 

    3.2 สรางจิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
 

3 548,000 3 548,000 3 548,000 9 1,644,000 

    3.3 สนับสนุนสงเสริมการสรางจิตสํานึก
และวินัยจราจรใหแกประชาชน 
 

2 40,000 2 40,000 2 40,000 6 120,000 

    3.4 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

    3.5 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
 

2 30,000 - - - - 2 30,000 

 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 ถึง 2552) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม 
ป 2550 ป 2551 ป 2552 รวม  3  ป 

ยุทธศาสตร จํานวน 
โครงการ งบประมาณ จํานวน 

โครงการ งบประมาณ จํานวน 
โครงการ งบประมาณ จํานวน 

โครงการ งบประมาณ 

4. การวางแผนสงเสริมการลงทุน การ
พาณิชย และการทองเที่ยวครบวงจร 

        

    4.1 สงเสริมการลงทุน และการพาณิชย 
 

2 5,000,000 - - - - 2 5,000,000 

    4.2 พัฒนาแหลงทองเที่ยว เสนทาง
คมนาคม และสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

10 3,520,000 10 2,900,000 7 600,000 27 7,020,000 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 ถึง 2552) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม 
ป 2550 ป 2551 ป 2552 รวม  3  ป 

ยุทธศาสตร จํานวน 
โครงการ งบประมาณ จํานวน 

โครงการ งบประมาณ จํานวน 
โครงการ งบประมาณ จํานวน 

โครงการ งบประมาณ 

5. การบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม       

        

    5.1 สงเสริมและสรางจิตสํานึกใหแก
ประชาชนและเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 

2 14,000 2 14,000 2 14,000 6 42,000 

    5.2 สงเสริมการปลูกตนไม หรือปลูกปา
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหทองถิ่น อนุรักษ ฟนฟู 
ปาตนน้ํา ปาพรุ ปาในที่ราบและปาชายเลน 
 

5 195,000 2 150,000 2 150,000 9 495,000 

    5.3 สงเสริม สนับสนุน ใหมีการกอสราง
ฝายตนน้ําตามแนวพระราชดําริ 
 

4 200,000 - - - - 4 200,000 

 
 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 ถึง 2552) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม 
ป 2550 ป 2551 ป 2552 รวม  3  ป 

ยุทธศาสตร จํานวน 
โครงการ งบประมาณ จํานวน 

โครงการ งบประมาณ จํานวน 
โครงการ งบประมาณ จํานวน 

โครงการ งบประมาณ 

6. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น           

        

    6.1 สงเสริม ฟนฟู ศาสนา 
 

3 155,000 2 55,000 2 55,000 7 265,000 

    6.2 อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

13 602,000 9 372,000 9 372,000 31 1,346,000 

 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 ถึง 2552) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 รวม  3  ป 
ยุทธศาสตร จํานวน 

โครงการ งบประมาณ จํานวน 
โครงการ งบประมาณ จํานวน 

โครงการ งบประมาณ จํานวน 
โครงการ งบประมาณ 

7. การบริหารจัดการองคกร                                
    7.1 พัฒนาระบบฐานขอมูล ยานพาหนะ 
เครื่องมือเครื่องใช เทคโนโลยีใหทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 
 

13 4,245,000 2 140,000 2 140,000 17 4,525,000 

    7.2 พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและ 
ประสิทธภาพในการทํางาน 
 

3 600,000 2 400,000 2 400,000 7 1,400,000 

    7.3 พัฒนาระบบการจัดเก็บรายไดใหทัน
สมัยและมีประสิทธิภาพ 
 

3 613,000 1 100,000 - - 4 713,000 

    7.4 พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีด ความ
สามารถในการประสานงานระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ และหนวย
งานอื่น ๆ 
 

2 15,000 2 15,000 2 15,000 6 45,000 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

1. กอสรางถนน  คสล.  สายซอย
พูลเสวก หมูที่  2 
 

เพื่อใหประชาชนใน
หมูบานไดมีถนน
สําหรับการคมนาคม
ขนสงสะดวก รวดเร็ว 
 

    ตามแบบที่อบต.กําหนด 458,000 
เงินรายได 
อบต. 

  การคมนาคมในหมูบาน
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
ทรัพยสินของประชาชนได
รับความปลอดภัย 

สวนโยธา 

2. กอสรางเขื่อนปองกัน                 
ตลิ่งพัง ซอยคนรวย                   
หมูที่ 2 
 

เพื่อปองกันน้ําทะเล
กัดเซาะตลิ่ง 
 

   ตามแบบที่อบต.กําหนด 150,000 
เงินรายได
อบต. 

  ทรัพยสินของประชาชนได
รับความปลอดภัยมากยิ่ง
ขึ้น 

สวนโยธา 

 
 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

3. กอสรางถนน สายเลียบชายทุง
บานพังมะพราว หมูที่  2  
ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวก รวด
เร็วมากขึ้น 

บุกเบิกถนน กวาง 6.00 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร   แลวใชหิน
ผุทําผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร  ตลอดสาย ปริมาตร
หินผุ 1,440 ลูกบาศกเมตร 
พรอมเกรดเกลี่ยเรียบตลอด
สาย 

 145,000  
เงินอุดหนุน
ลดชองวาง
ทางการ
คลัง 
 

การคมนาคมในหมูบาน
สะดวกรวดเร็วมากขึ้นรอย
ละ 10 

สวนโยธา 

 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

4. กอสรางถนน คสล.                  
ซอยศรีอินทร  หมูที่ 2              
ตําบลขนอม   

 

เพื่อใหประชาชนใน
หมูบานไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 

 

กอสรางถนน คสล. ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 120 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 
คสล. ไมนอยกวา 480 ตาราง
เมตร ไหลทางหินผุขางละ 
0.50 เมตร ตามแบบแปลน  
(ท1-01) 

 

 
 

 230,400 
เงินอุดหนุน
ลดชองวาง
ทางการ
คลัง 

การคมนาคมในหมูบาน
สะดวก  รวดเร็วมากขึ้น     
รอยละ 10 

สวนโยธา 

 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

5. กอสรางถนนราดยางแอสฟลท
ติดคอนกรีตสายตาลคู หมูที่ 2 
ตําบลขนอม (ตามแผนยุทธ
ศาสตรการพัฒนา 
อบจ.นครศรีธรรมราช) 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนในการคมนาคม 
ไดอยางสะดวกรวด
เร็ว 

กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกวาง 6.00 เมมตร ยาว 
840 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 5,0440 ตา
รางเมตร ไหลทางหินคลุก
ราดไพรโคทขางละ 1.00 
เมตร ตามมแบบแปลนมาตร
ฐาน (ท1-03) พรอมตีเสน
จราจร 

  2,328,000 การคมนาคมในหมูบาน
สะดวก  รวดเร็วมากขึ้น      งบ 

อบจ.นคร
ศรี  ธรรม
ราช 

สวนโยธา 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

6. กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ซอย
พูลเสวก หมูที่ 3 
 

เพื่อใหการระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว ปองกัน
น้ําทวม 
 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 200,000  
เงินรายได 
อบต. 

  ชวยปองกันน้ําทวมถนน สวนโยธา 

7. บุกเบิกถนนซอยนายบุญ – 
หลังอําเภอ หมูที่ 3                    
ตําบลขนอม 
 

แกปญหาความเดือด
รอนในการเดินทาง 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 100,000 
เงินรายได 
อบต. 

  ประชาชนในพื้นที่มีการ
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว
ขึ้น 

สวนโยธา 

 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

8. บุกเบิกถนนสายหลังอําเภอ – 
บานนางแปน  หมูที่  3 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
 

ตามแบบที่อบต.กําหนด  100,000 
เงินรายได 
อบต. 

 การคมนาคมในหมูบาน
สะดวก  รวดเร็วมากขึ้น     
รอยละ 10 

สวนโยธา 

9. บุกเบิกถนนสายบานนาย
พรอม  หมูที่  3 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
 

ตามแบบที่อบต.กําหนด  100,000 
เงินรายได 
อบต. 

   

 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

10. กอสรางทอระบายน้ํา คสล. หมู
บานสีวนันท   หมูที่ 3 

เพื่อใหการระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว ปอง
กันน้ําทวม 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 200,000 
เงินรายได 
อบต. 

 

  การระบายน้ําสะดวก   เพิ่ม
ขึ้น 

สวนโยธา 

11. กอสรางทอระบายน้ํา คสล.    
คูน้ําสาธารณะปากซอยพูล
เสวก  หมูที่  3 

เพื่อใหการระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว ปอง
กันน้ําทวม 

ตามแบบที่อบต.กําหนด  200,000 
เงินราย
ได อบต. 

 

 การระบายน้ําสะดวก   เพิ่ม
ขึ้น 

สวนโยธา 

 
 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

12. กอสรางถนน สาย                
บานเขากรวด –                      
เลียบปาชายเลน                  
หมูที่  3   ตําบลขนอม   
 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนภายในหมูบานที่
สะดวก รวดเร็วมาก
ขึ้น 
 

บุกเบิกกอสรางทางกวาง 8.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตร ขุดคู 2 ขาง
ทาง ดินที่ขุดถมรองพื้นถนนตลอด
แนวฝงทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 
∅   100 ×100×8 ทอน จํานวน 5 
ชองทาง 
 

 200,000  
เงินรายได 
อบต. 

 

 การคมนาคมใน 
หมูบานสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น 
 

สวนโยธา 

13. 
 

กอสรางถนน คสล. สาย
ซอยอัครวิถี –                
เชื่อมถนนหลัง  
หมูที่ 3 ตําบลขนอม 
 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนภายในหมูบานที่
สะดวก รวดเร็วมาก
ขึ้น 
 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 
4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร  รวมพื้นที่ 1,000   ตา
รางเมตร  ตามแบบแปลน       (ท
1-01) 

 480,000    
เงินอุดหนุน  
ลดชองวาง  
ทางการ
คลัง 

 การคมนาคม               
ในหมูบานสะดวก  รวด
เร็วมากขึ้น      

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

14. กอสรางทอเหลี่ยม คสล. 
ลําหวยนากุง ถนนสาย
เลียบปาชายเลน หมูที่ 3 
ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนใน
หมูบานไดมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
และการระบายน้ําที่
รวดเร็วมากขึ้น 
 

กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ขนาด 
1.80 ×1.80×8.00 เมตร ชนิด 2 
ชองทาง ตามแบบ กสช. 

  250,000
เงินพัฒนา
จังหวัด 
(CEO) 

 การคมนาคม และการ
ระบายน้ํา ใน  หมูบาน
สะดวก   
 

สวนโยธา 

15. กอสรางถนน สายบาน 
เขากรวดสายใหม หมูที่   3 
 ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกมาก
ขึ้น 

บุกเบิกถนนกวาง 6.00 เมตร  ยาว 
570 เมตร  แลวใชหินผุทําผิวจราจร 
กวาง 4.00 เมตร   ตลอดสาย 
ปริมาตรหินผุ 680 ลูกบาศกเมตร  
พรอมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย 

  100,000 การคมนาคมใน 
เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

หมูบานสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น 
 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

16. กอสรางถนน คสล.สาย
ซอยพูลเสวก หมูที่ 2,3 
ตําบลขนอม                        
(ตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา  
อบจ.นครศรีธรรมราช) 

เพื่อใหประชาชนทั่ว
ไปไดมีถนนสําหรับใช
ในการคมนาคมได
อยางสะดวก รวดเร็ว
เชื่อมระหวางหมูบาน 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 650 เมตร         
หนา 0.15 เมตร  ตามแบบแปลน 
(ท1 – 01) และ กอสรางทอเหลี่ยม 
คสล.  ขนาด 1.50 × 8.00 เมตร 
ชนิด 2 ชองทาง ตามแบบแปลน 
กสช.  จํานวน 1  แหง 
 

  กองชาง    
อบจ. 

นครศรีธรรม
ราช 

2,196,000 การคมนาคมระหวาง
หมูบานสะดวก รวดเร็ว
ขึ้น 

งบ อบจ. 
นครศรี 
ธรรม ราช 

 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

17. กอสรางถนน คสล.ซอย
แยกเขากรวด – บานนาย
เจิดศักดิ์ หมูที่ 3           
ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนภายในหมูบานที่
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 
เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐาน  
(ท1-01) 
 

  800,000       
เงินรายได 
อบต. 

การคมนาคมในหมูบาน
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

18. กอสรางถนน คสล.สาย
ซอยโชคนิมิต  หมูที่ 3  
ตําบลขนอม  (ตามแผน
งานขอรับการสนับสนุน
จากกรมโย     ธาธิการฯ) 
 

เพื่อใหประชาชนใน
หมูบานไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก  รวดเร็ว 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 
4.00 เมตร  ยาว 900 เมตร        
หนา 0.15 เมตร   ตามแบบแปลน 
(ท1 – 01)  
 

  1,611,000 การคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็วขึ้น   เงินอุดหนุน

จากกรม
โยธาธิการ
และผัง
เมือง 
 

สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมือง 

นครศรีธรรม
ราช 

 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

19. ปรับปรุงถนนสายตนเมา –    
บานนางนบ – บานเขา
กรวด หมูที่ 3 ตําบลขนอม 

เพื่อประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวด
เร็วมมากขึ้น 

ปรับปรุงโดยใชลูกรังหรือหินผุถม
ถนนกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,500 
เมตร ปริมาณหินผุไมนอยกวา 
12,500 ลบ.หมูที่ พรอมเกรดเกลี่ย
เรียบ บดอัดแนนตลอดสาย 
 

  1,500,000 การคมนาคมในหมูบาน
สะดวกรวดเร็วขึ้น เงินรายได 

อบต. 

สวนโยธา 

20. กอสรางถนน คสล.ซอย 
โชคนิมิตร – เชื่อมซอย    
พูลเสวก  หมูที่ 3                
ตําบลขนอม 

เพื่อประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวด
เร็วมมากขึ้น 

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 
เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐาน  
(ท1-01) 
 

  1,500,000 การคมนาคมในหมูบาน
สะดวกรวดเร็วขึ้น เงินรายได 

อบต. 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

21. กอสรางถนนสายหลัง
อําเภอ  หมูที่ 3                   
ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนใน
หมูบานไดมีถนน
สําหรับใชในการคมม
นาคมสะดวกรวดเร็ว
ตลอดสาย 

บุกเบิกถนนกวาง 8.00 เมตร ยาว 
400 เมตร แลวใชหินผุทําผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร 
พรอมเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแนน
ตลอดสาย 
 

  50,000 การคมนาคมในหมูบาน
สะดวกรวดเร็วขึ้น เงินรายได 

อบต. 

สวนโยธา 

22. กอสรางทอระบายน้ํา คสล.  
สายสี่แยก – หนาดาน หมูที่  
4 ตําบลขนอม 

เพื่อใหการระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว ปอง
กันน้ําทวม 
 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 500,000  
เงินรายได 
อบต. 

500,000  
เงินรายได 
อบต. 

 ชวยปองกันน้ําทวมถนน สวนโยธา 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

23. กอสรางทอระบายน้ํา คสล. 
สายสี่แยก – บานพังมะพราว  
หมูที่  4  ตําบลขนอม 
 

เพื่อใหการระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว ปองกัน
น้ําทวม 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 350,000 
เงินรายได 
อบต. 

  ชวยปองกันน้ําทวมถนน สวนโยธา 

24. กอสรางถนน คสล. ซอยกงลี่ – 
แนเสียบ หมูที่  4                       
ตําบลขนอม 

เพื่อใหการคมนาคมขน
สงมีความสะดวกรวด
เร็ว ปลอดภัย 
 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 360,000 
เงินรายได 
อบต. 

  การคมนาคมในหมูบานมี
ความสะดวก รวดเร็วมาก
ขึ้น 

สวนโยธา 

 
 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

25. กอสรางถนน คสล. ซอยดีออน  
หมูที่  4  ตําบลขนอม 

เพื่อใหการคมนาคมขน
สงมีความสะดวกรวด
เร็ว ปลอดภัย 
 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 458,000  
เงินรายได 
อบต. 

  การคมนาคมในหมูบานมี
ความสะดวก รวดเร็วมาก
ขึ้น 

สวนโยธา 

26. ปรับปรุงถนนภายในหมูบาน
ตลาดสี่แยก หมูที่ 4                  
ตําบลขนอม 

เพื่อใหการคมนาคมขน
สงมีความสะดวกรวด
เร็ว ปลอดภัย 

บํารุงรักษาถนนที่ชํารุดใหใช
การไดตามที่ อบต.ขนอม 
กําหนด 
- ซอยตูวิเชียร 
- ซอยสบาย 
- ซอยนองนุช 

200,000  
เงินรายได 
อบต. 

  การคมนาคมในหมูบานมี
ความสะดวก รวดเร็วมาก
ขึ้น 

สวนโยธา 

 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

27. บุกเบิกถนนซอยตารุง  หมูที่  4  
ตําบลขนอม 

เพื่อแกปญหาความ
เดือดรอนในการ
คมนาคมของประชา
ชน     
 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 100,000 
เงินรายได 
อบต. 

  การคมนาคมในหมูบานมี
ความสะดวก รวดเร็วมาก
ขึ้น 

สวนโยธา 

28. บุกเบิกถนนซอยรุงเรือง  2   
หมูที่  4  ตําบลขนอม 

เพื่อแกปญหาความ
เดือดรอนในการ
คมนาคมของประชา
ชน     

ตามแบบที่อบต.กําหนด 100,000 
เงินรายได 
อบต. 

  การคมนาคมในหมูบานมี
ความสะดวก รวดเร็วมาก
ขึ้น 

สวนโยธา 

 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

29. ปรับปรุงถนนสายสี่แยก –  
หนาดาน 
หมูที่  4  ตําบลขนอม 
 

เพื่อใหประชาชนในหมู
บานไดมีถนนสําหรับใช
ในการคมนาคมสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น 
 

ปรับปรุงถนนโดยราดยาง      
แอสฟลติกคอนกรีต                  
กวางขางละ 1 เมตร ยาว           
ขางละ  2,000 เมตร                   
รวม 4,000 เมตร 
พรอมฝงทอระบายน้ําและฟุต
บาท  คสล.  ตามแบบแปลนที่  
อบต.  กําหนด 
 

1,000,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

  การคมนาคมในหมูบาน
สะดวกรวดเร็วขึ้น    

สวนโยธา 

 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 )  
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

30. กอสรางถนน คสล.                  
สายตูวิเชียร   หมูที่  4           
ตําบลขนอม 

เพื่อใหการคมนาคม
ขนสงมีความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย 
 

ตามแบบที่อบต.กําหนด  458,000  
เงินรายได 
อบต. 

 การคมนาคมในหมูบานมี
ความสะดวก รวดเร็วมาก
ขึ้น 

สวนโยธา 

31. บุกเบิกกอสรางถนนสาย      
ปาแจม  หมูที่ 4    
ตําบลขนอม   
 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนภายในหมูบานที่
สะดวก รวดเร็วมาก
ขึ้น 

บุกเบิกทางกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร ใชหินผุทําผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
200 เมตร พรอมเกรดเกลี่ย
เรียบตลอดสาย 

 30,000   
เงินรายได 
อบต. 
 

การคมนาคม  ในหมูบาน
สะดวก  รวดเร็วมากขึ้น      

สวนโยธา 

 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

                                             
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

32. กอสรางถนน คสล.             
ซอยรุงเรือง 3   หมูที่  4           
ตําบลขนอม 

เพื่อใหการคมนาคมขน
สงมีความสะดวกรวด
เร็ว ปลอดภัย 
 

ตามแบบที่อบต.กําหนด  458,000  
เงินรายได 
อบต. 

 การคมนาคมในหมูบานมี
ความสะดวก รวดเร็วมาก
ขึ้น 

สวนโยธา 

33. กอสรางถนน คสล.             
ซอยทองสุข   หมูที่  4            
ตําบลขนอม 

เพื่อใหการคมนาคมขน
สงมีความสะดวกรวด
เร็ว ปลอดภัย 
 

ตามแบบที่อบต.กําหนด  458,000  
เงินรายได 
อบต. 

 การคมนาคมในหมูบานมี
ความสะดวก รวดเร็วมาก
ขึ้น 

สวนโยธา 

 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

34. ฝงทอระบายน้ํา คสล.สาย     
หนาดาน - สะพานน้ําขาว          
หมูที่ 4  ตําบลขนอม 
 

เพื่อใหการระบายน้ํา
สะดวกมากขึ้น 

ฝงทอระบายน้ํา คสล.               
ขนาด  ø 80 x 100 x 200 ทอน   
จํานวน 1 แหง                        
(พรอมบอพัก) 
 

 1,500,000    
เงินรายได 
อบต. 

 ลดปญหาการระบายน้ํา
ใหกับครัวเรือนมากขึ้น 

สวนโยธา 

35. กอสรางถนน คสล. 
ซอยรุงเรือง 2  หมูที่  4 
ตําบลขนอม 

เพื่อใหการคมนาคมขน
สงมีความสะดวกรวด
เร็ว ปลอดภัย 
 

ตามแบบที่อบต.กําหนด   458,000  
เงินรายได 
อบต. 

การคมนาคมในหมูบาน
มีความสะดวก รวดเร็ว
มากขึ้น 

สวนโยธา 

 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

36. ฝงทอระบายน้ํา คสล.              
ซอยรุงเรือง    หมูที่ 4                 
ตําบลขนอม 
 

เพื่อใหการระบายน้ํา
สะดวกมากขึ้น 

ฝงทอระบายน้ํา คสล.ขนาด  ø 
60x100x20 ทอน จํานวน 1 
แหง (พรอมบอพัก) 

  100,000       
เงินรายได 
อบต. 

ลดปญหาการระบายน้ํา
ใหกับครัวเรือนมากขึ้น 

สวนโยธา 

37. กอสรางถนน คสล.ซอย    
ตลาดพุธ  หมูที่  5                    
ตําบลขนอม 
 

เพื่อใหการคมนาคมขน
สงสะดวกและรวดเร็ว      

ตามแบบที่อบต.กําหนด 360,000 
เงินรายได 
อบต. 

360,000 
เงินรายได 
อบต. 

 การคมนาคมในหมูบาน
มีความสะดวก รวดเร็ว
มากขึ้น 

สวนโยธา 

 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

38. กอสรางถนน คสล.                 
ซอยวัดจันทร  หมูที่  5            
ตําบลขนอม 
 

เพื่อใหการคมนาคม
ขนสงสะดวกและรวด
เร็ว              

ตามแบบที่อบต.กําหนด 480,000 
เงินรายได 
อบต. 

480,000 
เงินรายได 
อบต. 

 การคมนาคมในหมู
บานมีความสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น 

สวนโยธา 

39. ปรับปรุงถนน สายจรวยพร      
หมูที่  5  ตําบลขนอม 
 

เพื่อใหประชาชนทั่ว
ไปไดมีถนนสําหรับใช
เปนเสนทางคมนาคม
ลงสูชายทะเล สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

ปรับปรุงถนนโดยใชหินผุทํา
ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 200 เมตร  ปริมาตรหินผุ 
240 ลูกบาศกเมตร  พรอม
เกรดเกลี่ยเรียบ 
ตลอดสาย 
 

 20,400  
เงินอุดหนุน
ทั่วไปจาก
รัฐบาล 

การคมนาคมในหมู
บานสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

40. กอสรางถนน คสล. สาย       
บานนาใน  หมูที่  6              
ตําบลขนอม 
 

เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว            

ตามแบบที่อบต.กําหนด 230,000 
เงินรายได 
อบต. 

  การคมนาคมมีความ
สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 

สวนโยธา 

41. กอสรางคูระบายน้ํา คสล.    
(เขานา)  หมูที่ 6              
ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนในหมู
บานมีเสนทางระบายน้ํา
เขานาไดสะดวกรวดเร็ว 
 

ขนาดกวาง 0.60 เมตร ยาว 
1,100 เมตร ตามแบบแปลน
กอสรางของ อบต.กําหนด 
 

  150,000 
เงินรายได 
อบต. 

การระบายน้ําสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

 
 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

42. กอสรางถนน คสล.สาย 
บานนาใน  หมูที่   6                  
ตําบลขนอม  
(ตอจากโครงการกอสราง    
ของกรมโยธาธิการ) 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวด
เร็ว มากขึ้น 

กอสรางถนน คสล.ขนาด
กวาง 4.00 เมตร  ยาว 110 
เมตร  รวมพื้นที่ไมนอยกวา 
440 ลูกบาศกเมตร ไหลทาง
หินผุขางละ 0.50 เมตร  ตาม
แบบแปลนมาตรฐาน (ท1-
01)และฝงทอระบายน้ําø 80 
X 100 X 6 ทอน 1 จุด 

 230,000  
เงินรายได 
อบต. 

การคมนาคมมีความ
สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 

สวนโยธา 

 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

43. บุกเบิกกอสรางถนนซอยริมทุง   
หมูที่ 6  ตําบลขนอม  
 
 
 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนใชในการ
คมนาคม สะดวก รวด
เร็ว มากขึ้น 
 

บุกเบิกกอสรางทางขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 150 เมตร ใช
หินผุทําผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 150 เมตร พรอม
เกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย 
 

 20,000  
 เงินรายได 
อบต. 
 

การคมนาคม               
ในหมูบานสะดวก  รวด
เร็วมากขึ้น      

สวนโยธา 

44. บุกเบิกถนนสายบานลุงผิน – 
ขายหาด หมูที่ 6   ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนภายในหมูบานที่
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

บุกเบิกกอสรางทางกวาง 6.00 
เมตร ยาว 400 เมตร ใชลูกรังก
รือหินผุทําผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร 
 

  80,000           
เงินรายได 
อบต. 

การคมนาคมในหมูบาน
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

45. กอสรางคูระบายน้ํา คสล.           
ซอยควนกลอย หมูที่ 7    
ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนใน
หมูบานมีเสนทาง
ระบายน้ําไดสะดวก 
รวดเร็ว 
 

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ตาม
แบบแปลนกอสรางของ อบต. 
ขนอม 

   20,000
เงินรายได 
อบต. 

การระบายน้ําในหมูบาน 
สะดวก รวดเร็ว ขึ้น 

สวนโยธา 

46. บุกเบิกถนนซอยนายเวียง 
พรอมวางทอ คสล.  หมูที่  7  
ตําบลขนอม 

เพื่อแกปญหาความ
เดือดรอนในการ
คมนาคมของประชา
ชน     
 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 140,000  
เงินรายได 
อบต. 

  ประชาชนในหมูบานมี
เสนทางคมนาคมเพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

47. บุกเบิกถนนสายบาน         
นายสํารวล  หมูที่  7                
ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวด
เร็ว มากขึ้น 

บุกเบิกกอสรางทางกวาง 6.00  
เมตร ยาว 600 เมตร  และกอ
สรางทอเหลี่ยม คสล.ขนาด 
ชนิด  3  ชองทาง 
 

 300,000  
เงินอุดหนุน
ทั่วไปจาก 
รัฐบาล 

การคมนาคมมีความ
สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 

สวนโยธา 

48. กอสรางถนนราดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายควนกลอย 
หมูที่  7   ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 

กอสรางถนนราดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ผิวจราจรกวาง 
5.00 เมตร ยาว 500 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
 

 1,200,000 1,200,000 
 เงิน
อุดหนุนทั่ว
ไปจากรัฐ
บาล 

 เงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐ
บาล 

การคมนาคม               
ในหมูบานสะดวก  รวด
เร็วมากขึ้น      

สวนโยธา 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

49. บุกเบิกกอสรางถนน           
สายเลียบเขาเปร็ต                
หมูที่   7-8                       
ตําบลขนอม 
 
 
 
 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
 

บุกเบิกกอสรางทางกวาง 8.00 
เมตร ยาว 4,000 เมตร ราย
ละเอียดตาม   ที่ อบต.   ขนอม 
กําหนด 
( อบต.ขนอม สนับสนุนน้ํามัน
เชื้อเพลิง) 

150,000 
อบจ.นครศรี 
ธรรมราช 
สนับสนุน 
เครื่องจักรกล 
 

150,000 
อบจ.นครศรี 
ธรรมราช 
สนับสนุน 
เครื่องจักรกล 
 

150,000 
อบจ.นครศรี 
ธรรมราช 
สนับสนุน 
เครื่องจักรกล 
 

การคมนาคม            
ในหมูบานสะดวก  
รวดเร็วมากขึ้น      

สวนโยธา 

50. กอสรางถนน คสล.                    
สายนางหีด -  น้ําตกเสม็ดชุน  
หมูที่   7   ตําบลขนอม 
 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกและสงเสริมการ
ทองเที่ยว 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง  
6 เมตร  ยาว 700 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐาน  (ท1-01) 
 

  1,848,000 การคมนาคมในหมู
บานสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

เงินรายได 
อบต. 
 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

51. กอสรางทอเหลี่ยม คสล. 
ลําหวยซอยควนกลอย       
หมูที่  7  ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนใน   
หมูบานไดมีเสนทาง
คมนาคมไดสะดวก/
ระบายน้ํารวดเร็ว     
มากขึ้น 
 

กอสรางทอเหลี่ยม 
คสล.ขนาด 1.50 X 1.80 X 8 
เมตร  ชนิด 1 ชองทาง ตาม
แบบ กสช.ทดแทนทอระบาย
น้ําเดิมที่มีชองระบายน้ําไม
เพียงพอ 
 

  220,000 การคมนาคมใน 
เงินรายได 
อบต. 

หมูบานสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น 
 

สวนโยธา 

52. ปรับปรุงถนนซอนนายเวียง 
หมูที่  7  ตําบลขนอม 
 

เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว         

ตามแบบที่อบต.กําหนด 100,000  
เงินรายได 
อบต. 
 

  การคมนาคมมี
ความสะดวก รวด
เร็วมากขึ้น 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

53 กอสรางถนน คสล. ซอย โรง
เรียนบานในเพลา        หมูที่  
8  ตําบลขนอม 
 

เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว         

ตามแบบที่อบต.กําหนด 480,000 เงิน
รายได อบต. 

  การคมนาคมมี
ความสะดวก รวด
เร็วมากขึ้น 

สวนโยธา 

54 กอสรางถนน คสล. สายน้ํา
ตกหินลาด (สายเกา)     หมูที่  
8  ตําบลขนอม 
 

เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 458,000  
เงินรายได 
อบต. 

  การคมนาคมขนสง
มีความสะดวก รวด
เร็วมากขึ้น 

สวนโยธา 

 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

55 กอสรางถนน คสล.สายน้ําตก
หินลาดสายใหม  หมูที่ 8  
ตําบลขนอม    (ตามแผนยุทธ
ศาสตรการพัฒนา  
อบจ.นครศรีธรรมราช) 

เพื่อใหประชาชนในหมู
บานและนักทองเที่ยว ได
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว 
 

กอสรางถนน คสล. ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,200 
เมตร      หนา 0.15 เมตร  
ตามแบบแปลน (ท1 – 01)  
 

  3,500,000 
งบ อบจ. 
นครศรี           
ธรรมราช 

การคมนาคมเสนทางเขา
สูแหลงทองเที่ยวสะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง     
อบจ.           
นครศรี 
ธรรมราช 

56 กอสรางทอเหลี่ยม คสล.        
ลําหวย ซอย จีบี หมูที่  8   
ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนในหมู
บานไดมีเสนทาง
คมนาคมไดสะดวก/
ระบายน้ํารวดเร็ว มากขึ้น 

กอสรางทอเหลี่ยม 
คสล.ขนาด 1.50 X 1.80 X 8 
เมตร  ชนิด 1 ชองทาง ตาม
แบบ กสช.ทดแทนทอระบาย
น้ําเดิมที่มีชองระบายน้ําไม
เพียงพอ 
 

 220,000 
เงินพัฒนา
จังหวัด 
(CEO) 

 การคมนาคมใน 
หมูบานสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

57 กอสรางถนน คสล. สายสี่แยก    
ในเพลา – ชายทะเล                  
หมูที่  8  ตําบลขนอม 
 

เพื่อใหประชาชนทั่ว
ไปไดมีถนนสําหรับใช
ในการคมนาคมอยาง
สะดวก รวดเร็ว 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 200 เมตร  หนา 
0.15 เมตร    ไหลทางหินผุขาง
ละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน 
(ท1-01) 
 

 480,000 
เงินรายได 
อบต. 

 การคมนาคมในหมูบาน
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

สวนโยธา 

58 บุกเบิกกอสรางถนนสายบาน 
ในเพลา  (บานนายบุญสุข)         
หมูที่ 8  ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนใน
หมูบานไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
มากขึ้น 

บุกเบิกกอสรางทางกวาง 5.00 
เมตร ยาว 1,200 เมตร  ใชลูก
รังหรือหินผุทําผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร  และฝงทอระบาย
น้ํา จํานวน 3 แหง 

  100,000
เงินรายได 
อบต. 

 การคมนาคมในหมูบาน
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

59 กอสรางถนน คสล.                  
ซอยวังโลมา  หมูที่  8               
ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนในหมูบาน
ไดมีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกมากขึ้น 

กอสรางถนน คสล.ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 1,400 
เมตร ตามแบบแปลนมาตร
ฐาน (ท1-01) 
 

  3,000,000 
เงินรายได 
อบต. 

การคมนาคมในหมูบาน
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

สวนโยธา 

60 กอสรางถนน คสล. สายน้ํา
ตกผาเมือง หมูที่ 8   ตําบล
ขนอม   (ตามแผนขอรับการ
สนับสนุนจากกรมโยธาธิการ
และผังเมือง) 
 

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางถนน คสล. ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล
ทางหินคลุกขางละ 1.00 
เมตร    ตามแบบแปลนมาตร
ฐาน  (ท1-01) 

  1,778,500 การคมนาคม สะดวก  
รวดเร็วมากขึ้น งบ จาก

กรมโยธาธิ
การและผงั
เมือง 

  สํานักงาน  
โยธาธิการ
และผัง
เมืองนคร
ศรี ธรรม
ราช 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

61 กอสรางเขื่อนกั้นคลื่น              
ที่จอดเรือ   หมูที่  8                
ตําบลขนอม 

เพื่อความปลอดภัยใน
ทรัพยสินของประชาชน 

กอสรางเขื่อนกั้นคลื่นตาม
แบบแปลนที่องคการบริหาร
สวนตําบลกําหนด 
 

 100,000       
เงินรายได 
อบต. 

 
 

ทรัพยสินประชาชน
ปลอดภัยขึ้น 

สวนโยธา 

62 กอสรางทอเหลี่ยม คสล.    
ลําหวยนายขอม หมูที่  8  
ตําบลขนอม                           

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
มากขึ้น และการระบายน้ํา    
รวดเร็ว 

กอสรางทอเหลี่ยม 
คสล.ขนาด 1.50 
×1.50×8.00 เมตร  ชนิด 2 
ชองทาง ตามแบบ กสช. ทด
แทนทอระบายน้ําเดิมที่มีชอง
ระบายน้ํา    ไมเพียงพอ 
 

  220,000 การคมนาคมและการ
ระบายน้ําในหมูบาน 
สะดวก   รวดเร็วขึ้น     

เงินรายได 
อบต. 

สวนโยธา /   
ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอ 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

63 กอสรางถนน คสล. สายซอย
ครูดาบ- น้ําตกหินลาด     
(บานในเพลา) หมูที่ 8    
ตําบลขนอม   (ตามแผนงาน
ขอรับการสนับสนุนจากกรม
โยธาธิการฯ) 
 

เพื่อใหประชาชนในหมูบาน
และนักทองเที่ยว ไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

กอสรางถนน คสล. ขนาด
กวาง4.00 เมตร  ยาว 1,500  
เมตร    หนา 0.15 เมตร   
ตามแบบแปลน  (ท1 – 01) 
พรอมกอสรางทอเหลี่ยม 
คสล.ขนาด 1.50 × 1.50 × 
6.00 เมตร  ตามแบบ กสช. 
จํานวน  1  แหง 
 

  2,835,400    
งบอุดหนุน
จากกรม
โยธาธิการ
และผัง
เมือง 
 

การคมนาคมในหมูบาน
สะดวก รวดเร็วขึ้น 

สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมือง 
นครศรีธรร
มราช 

 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

64 บุกเบิกกอสรางถนนสายบาน
ในเพลา – บานนายสหัส    
หมูที่  8   ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนในหมูบาน
ไดมีถนนสําหรับเปนเสน
ทางคมนาคมสะดวกมาก
ขึ้น 

บุกเบิกทางใหไดขนาดกวาง 
8.00 เมตร  ยาว 1,300 เมตร  
แลวใชหินผุทําผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร พรอมเกลี่ยเรียบ
ตลอดสาย 
 

 100,000  
เงินรายได 
อบต. 

การคมนาคมในหมูบาน 
สะดวก รวดเร็วขึ้น   

สวนโยธา 

65 กอสรางถนน คสล.                 
สายน้ําตกเสม็ดชุน                 
หมูที่  9     ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 458,000  
เงินรายได 
อบต. 

  การคมนาคมขนสงมี
ความสะดวก รวดเร็ว
มากขึ้น 

สวนโยธา 

 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

66 บุกเบิกถนนสายบานนายเชวง 
– บานนาคลอง  หมูที่  9   
ตําบลขนอม 
 

เพื่อแกปญหาความ
เดือดรอนในการเดิน
ทางของประชาชน 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 100,000  
เงินรายได 
อบต. 

  ประชาชนมีเสนทาง 
คมนาคมเพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

67 กอสรางถนน คสล.             
สายนาใน – วัดกุฎ                    
หมูที่ 6 – หมูที่ 9 ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนภายในหมูบานที่
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

กอสรางถนน คสล. กวาง 
5.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลทางลง
หินผุขางละ 1.00 เมตร    
ตามแบบแปลนมาตรฐาน  
(ท1-01) 
 

 720,000  
เงินรายได 
อบต. 

การคมนาคมขนสงมีความ
สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

68 กอสรางถนน คสล.        
ซอยชองเมา  หมูที่  9   
ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 
4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลทางหินผุขางละ 
0.50 เมตร ตามแบบแปลนมาตร
ฐาน (ท1-01) 

 385,000  
เงินรายได 
อบต. 

การคมนาคม               
ในหมูบานสะดวก  
รวดเร็วมากขึ้น      

สวนโยธา 

69 กอสรางถนน คสล.สายน้ํา
ตกเสม็ดชุน หมูที่  9  ตําบล
ขนอม 
(ตามโครงการขอรับการ
สนับสนุนจาก 
กรมโยธาธิการและผังเมือง) 
 

เพื่อใหประชาชนและนัก
ทองเที่ยวไดรับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 
4.00เมตร  ยาว 1,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร     ตามแบบ
แปลนมาตรฐาน      (ท1-01) 

  1,778,500 ประชาชนและนักทอง
เที่ยวไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคมมากขึ้น 

งบ 
จากกรม 
โยธาธิการ
และผัง
เมือง 
 

สนง.โยธา ธิ
การและ      
ผังเมือง      
นครศรี 
ธรรมราช 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

70 บุกเบิกกอสรางถนนสาย            
บานทาสําเภา  -  บานนาคลอง 
หมูที่ 9,10     ตําบลขนอม 
 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนเชื่อมหมูบานใน
การคมนาคมไดอยาง
สะดวก มากขึ้น 
 

บุกเบิกกอสรางถนนขนาด
กวาง  8.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร  แลวใชดินลูกรังหรือหินผุ
ทําผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร พรอมเกรด
เกลี่ยเรียบบดอัดแนนตลอด
สาย และผังทอระบายน้ํา คสล. 
ขนาด ∅ 100 ×100×9 ทอน   
จํานวน 5 จุด 

 
 

 250,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

การคมนาคมขนสงมีความ
สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 

สวนโยธา 

 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

71 กอสรางทอเหลี่ยม คสล.    
หวยยายแจม หมูที่  9  ตําบล
ขนอม  (ตามแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา อบจ. นครศรี ฯ) 
 

เพื่อปองกันการเกิด
ความเสียหายจาก 
อุทกภัยไดดีมากขึ้น 

กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ขนาด
กวาง 1.80 ×1.80 × 8.00 เมตร  
ชนิด 2 ชองทาง ตามแบบ 
กสช. 

  227,000 การระบายน้ําไดรับความ
สะดวกมากขึ้น งบ อบจ. 

นครศรี 
ธรรมราช 

 

กองชาง 
อบจ.   
นครศรี  
ธรรมราช 

72 กอสรางถนน คสล.สาย             
นาคลอง – วัดเขา  หมูที่  10    
ตําบลขนอม 
 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนสําหรับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 
 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 480,000 
เงินรายได 
อบต. 

  การคมนาคมขนสงมีความ
สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 

สวนโยธา 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

73 กอสรางถนน คสล. สาย   
บานนาคลอง – บานนางสุข     
หมูที่ 10 , 11  ตําบลขนอม  
 
 
 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
 

กอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร  พื้นที่ คสล. 1,000  ตาราง
เมตร  ไหลทางหินผุขางละ 1.00 
เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐาน 
(ท1-01) 

 480,000  
เงินรายได 
อบต. 
 

การคมนาคม ในหมูบาน
สะดวก  รวดเร็วมากขึ้น      

สวนโยธา 

74 กอสรางถนน คสล. 
สายบานนาคลอง หมูที่  10  
ตําบลขนอม  (ตามแผนยุทธ
ศาสตรการพัฒนา 
อบจ.นครศรีธรรมราช) 
 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 
5.00 เมตร  ยาว 1,800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไมนอย
กวา 9,000 ตารางเมตร  ไหลทาง
ลงหินผุขางละ 1.00 เมตร ตาม
แบบแปลน (ท1-01) 

  4,097,000 การคมนาคมในหมูบาน
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น งบ อบจ. 

นครศรี 
ธรรมราช 

กองชาง 
อบจ.    
นครศรี 
ธรรมราช 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

75 ปรับปรุงยกระดับถนนสาย 
นายเลิศ  -  นายสวาท          
หมูที่  11  ตําบลขนอม 
 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนที่ไดมาตรฐาน 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 100,000 
เงินรายได 
อบต. 

  การคมนาคมขนสงมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

สวนโยธา 

76 ปรับปรุงถนนสายนายสวาท 
– นายวิลาศ  หมูที่  11            
ตําบลขนอม 
 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนที่ไดมาตรฐาน 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 100,000 
เงินรายได 
อบต. 

  การคมนาคมขนสงมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

77 บุกเบิกกอสรางถนนสาย 
วัดใน-วัดเขา หมูที่  11-10  
ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนใน
หมูบานไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
มากขึ้น 
 

บุกเบิกกอสรางทางกวาง 
5.00 เมตร ยาว 850 เมตร  
ขุดคุระบายน้ํา 2 ขางทาง 
กวาง 1.00 เมตร ลึก 1.00 
เมตร ดินที่ขุดใชถมผิวทาง
ตลอดสาย 
 

100,000 
เงินรายได 
อบต. 

  การคมนาคมในหมูบาน
สะดวกรวดเรว็มากขึ้น 

สวนโยธา 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

78 กอสรางถนน คสล.สาย     
บานวัดใน  (ตอจาก      โครง
การเดิม)  หมูที่  11    ตําบล
ขนอม (ตามแผนงานขอรับ
การสนับสนุนจาก   กรมโยธา
ธิการฯ) 
 

เพื่อใหประชาชนใน
หมูบานไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก  รวดเร็ว 

กอสรางถนน คสล.ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,050 
เมตร หนา 0.15 เมตร       
ตามแบบแปลน (ท1-01) 
 

  2,016,000 
งบอุดหนุน
จากกรม
โยธาธิการ
และผังเมือง 

การคมนาคมระหวางหมู
บานสะดวก รวดเร็วขึ้น 

สนง.โยธา      
ธิการและ     
ผังเมือง      
นครศรี      
ธรรมราช 

 
 

 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

79 บดอัดถนนสายเขาขุนพนม  
หมูที่  12  ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนที่ไดมาตรฐาน 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 150,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

  การคมนาคมขนสงมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

สวนโยธา 

80 กอสรางถนน คสล. สายบาน
นายชํานาญ – นายหนูกัน    
หมูที่  12  ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชคมนาคมขน
สงที่สะดวกครบครัน 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 458,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

  การคมนาคมขนสงมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

สวนโยธา 

         
 
 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

81 ปรับปรุงถนนสายนายจุล – 
นางหนูเกตุ  หมูที่  12             
ตําบลขนอม 
 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนใชคมนาคม
สะดวก 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 100,000 
เงินรายได 
อบต. 

  การคมนาคมขนสงมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

82 กอสรางถนนราดยาง       
แอสฟลทติกคอนกรีต             
สายบานในทราย 
(ตอจากโครงการป 2548)  
หมูที่  12   ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 

กอสรางถนนราดยาง       
แอสฟลทติกคอนกรีต            
ตอจากโครงการป 2548   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 300 เมตร ไหล 
ทางขางละ 1.00 เมตรตาม
แบบแปลนมาตรฐาน               
(ท1-03) 

 696,000  
เงินรายได 
อบต. 

การคมนาคมใน 
หมูบานสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น 
 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

83 บุกเบิกกอสรางถนนสายเขา
ขุนพนม - ริมคลอง หมูที่ 12 
ตําบลขนอม 
 
 
 
 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 

บุกเบิกกอสรางทาง ขนาด
กวาง 8.00 เมตร ยาว 200 
เมตร ใชหินผุทําผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 200 
เมตร พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ
ตลอดสาย 

 100,000  
เงินรายได 
อบต. 
 

การคมนาคม  ในหมูบาน
สะดวก  รวดเร็วมากขึ้น      

สวนโยธา 

84 กอสรางสะพาน คสล. ขาม
คลองขุนพนม เชื่อม           
หมูที่  3 – 12    ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนมี
สะพานทอดเชื่อมหมู
บานในการคมนาคม
ไดอยางสะดวกมาก
ขึ้น 

กอสรางสะพาน คสล. แบบ
โคงสูงขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร ตามแบบ
แปลนมาตรฐาน 
 

 800,000  
เงินรายได 
อบต. 

การคมนาคมเชื่อม               
หมูบานสะดวก   
รวดเร็วมากขึ้น      

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

85 กอสรางถนน คสล.สาย   
บานในทราย -บานปาตาล 
หมูที่ 12 - 14 ตําบลขนอม 
(ตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา อบจ.นครศรีธรรมราช 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนในการคมนาคม 
ไดอยางสะดวกรวด
เร็ว 

กอสรางถนน คสล.ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 650 
เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้น
ที่ไมนอยกวา 3,250 ตาราง
เมตร ไหลทางลงหินผุขางละ 
1.00 เมตร ตามมแบบแปลน 
(ท1-01) 
 

  1,467,000 การคมนาคมเชื่อมหมูบาน
สะดวก   รวดเร็วมากขึ้น     อบจ.   

นครศรี 
ธรรมราช 

กองชาง     
อบจ.นครศรี 
ธรรมราช 

86 ปรับปรุงถนนสาย 
บานนายเทิม  หมูที่  13  
ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนในการคมนาคม 
ไดอยางสะดวกรวด
เร็ว 

ตามแบบ อบต.ขนอม 
กําหนด 

100,000 
เงินรายได 
อบต. 

  การคมนาคมขนสงมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

87 กอสรางถนน คสล.         
สายโรงเรียนบานวัดใน           
หมูที่  13  ตําบลขนอม 
 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนใชคมนาคม
สะดวก 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 458,000 
เงินรายได 
อบต. 

  การคมนาคมขนสงมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

88 บุกเบิกถนนสายบานเหนือทา 
หมูที่  13  ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
 

บุกเบิกถนนใหไดขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 800 เมตร 

100,000      
เงินรายได 
อบต. 

  การคมนาคมในหมูบาน
สะดวกขึ้น 

สวนโยธา 

 
 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

89 กอสรางสะพาน คสล.      
ขามคลองทา หมูที่ 13    
ตําบลขนอม                           
(ตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา อบจ. 
นครศรีธรรมราช) 
 

เพื่อใหประชาชนไดมี
สะพานเชื่อมถนนใน     
การคมนาคมได
สะดวก                  
รวดเร็ว 
 

กอสรางสะพาน คสล. ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ทางเทาสอง
ขาง ๆ ละ 0.80 เมตร ยาว 
8.00 เมตร  ตามแบบแปลน 
มาตรฐาน (ท3-03) 

 693,000   
งบ อบจ. 
นครศรี 
ธรรมราช 
 

การคมนาคม สะดวก  รวด
เร็วมากขึ้น 

สวนโยธา 

 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

90 กอสรางถนน คสล. 
สายบานเขาดิน หมูที่  13 
ตําบลขนอม (ตามแผนยุทธ
ศาสตรการพัฒนา 
อบจ.นครศรีธรรมราช) 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวด
เร็วมากขึ้น 

กอสรางถนน คสล.  ขนาด
กวาง 6.00 เมตร  ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้น
ที่ไมนอยกวา 7,500 ตาราง
เมตร  ไหลทางลงหินผุขางละ 
0.50 เมตร ตามแบบแปลน  
(ท1-01) 
 

 3,360,000 
งบ อบจ. 
นครศรี 
ธรรมราช 

 การคมนาคมในหมูบาน
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

กองชาง  
อบจ.นครศรี 
ธรรมราช 

 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

91 กอสรางถนน คสล.สายบาน 
วัดใน –บานเขาดิน หมูที่ 11-
หมูที่  13   ตําบลขนอม (ตาม
แผนงานขอรับการสนับสนุน
จากกรมโยธาธิการและผัง
เมือง) 

เพื่อใหประชาชนในหมู
บานไดมีถนนสําหรับใช
ในการคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 
มากขึ้น 
 

กอสรางถนน คสล.  ขนาด
กวาง 4.00 เมตร  ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ตาม
แบบแปลน  (ท1-01) 

  1,920,000 
เงิน 
สนบัสนุน
จากกรม 
โยธาธิการ ฯ 

การคมนาคมในหมู
บานสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

สํานักงาน
โยธาธิการ
และผังเมือง
นครศรี 
ธรรมราช 

92 กอสรางถนนราดยาง               
แอสฟลทติกคอนกรีต              
สายบานเขาดิน หมูที่ 13  
ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 

กอสรางถนนราดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต ผิวจราจร
กวาง 5.50 เมตร ยาว 560 
เมตร  ตามแบบแปลนมาตร
ฐาน (ท1-01) 

  1,250,000 
เงินรายได 
อบต. 

การคมนาคมในหมู
บานสะดวก  รวดเร็ว
มากขึ้น      

สวนโยธา 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

93 บุกเบิกถนน  สายนายผิน  - 
ภูเขา  มูที่  13  ตําบลขนอม   
 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
 

บุกเบิกทางใหไดขนาดกวาง 
6.00  เมตร ยาว  2,000  เมตร  
ใชหินผุทําผิวจราจร กวาง  
4.00  เมตร  พรอมเกรดเกลี่ย
เรียบตลอดสาย 
 

  300,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

การคมนาคมในหมูบาน
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

94 บุกเบิกถนน  สายนายนับ - 
นายชอบ  หมูที่  13               
ตําบลขนอม    
 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
 

บุกเบิกทางใหไดขนาดกวาง 
6.00  เมตร ยาว  600 เมตร  
ใชหินผุทําผิวจราจร กวาง  
4.00  เมตร  พรอมเกรดเกลี่ย
เรียบตลอดสาย 

   90,000
เงินรายได 
อบต. 

การคมนาคมในหมูบาน
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

95 กอสรางถนน คสล.                 
สายวังเคียน  หมูที่  14 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนใชคมนาคมสะดวก 

กอสรางถนน คสล. กวาง 
4.00 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. 
1,000 เมตร ไหลทางหินผุขาง
ละ 1.00 เมตร ตามแบบ
แปลนมาตรฐาน (ท1-01) 
 

480,000 
เงินรายได 
อบต. 

  การคมนาคมขนสงมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 

96 ปรับปรุงถนนสายโอฬาร – 
เจดียหลวง   หมูที่  14   
ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 
 

ใชหินผุทําผิวจราจร กวาง  
8.00 เมตร  ยาว  1,000  เมตร 
พรอมเกรดเกลี่ยเรียบตลอด
สาย 

100,000 
เงินรายได 
อบต. 

  การคมนาคมในหมูบาน
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

สวนโยธา 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

97 ปรับปรุงถนนซอยสงสุวรรณ   
หมูที่  14   ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
 

ตามแบบ อบต.ขนอมกําหนด 100,000 
เงินรายได 
อบต. 

  การคมนาคมสะดวกรวด
เร็วขึ้น 

สวนโยธา 
 

98 กอสรางถนนสายทางเขา     
บอขยะ   หมูที่ 14                   
ตอเขตควนทอง                      
(ตามแนวสายไฟฟาแรงสูง) 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนในการคมนาคม ได
อยางสะดวกรวดเร็ว 

บุกเบิกกอสรางทางกวาง 
6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
ขุดคู 2 ขางทาง ดินที่ขุดถม
รองพื้นตลอดแนวพรอมฝง
ทอระบายน้ํา คสล.ขนาด ø  
1.00 x 100     6  ทอน  
จํานวน  3 จุด 
 

 300,000  
เงินรายได 
อบต. 

การคมนาคมเชื่อมหมูบาน
สะดวก   รวดเร็วมากขึ้น     

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

99 กอสรางถนน คสล. สายบาน
ปาตาล หมูที่ 14 ตําบลขนอม  
(ตามแผนขอรับการสนับสนุน
จากกรมโยธาธิการและผัง
เมือง) 
 

เพื่อใหประชาชนในหมู
บานไดมีถนนสําหรับใช
ในการคมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 

กอสรางถนน คสล. ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบแปลน (ท1-01) 

สวนโยธา  1,778,500     
งบจากกรม
โยธาธิการ
และผัง
เมือง 

 การคมนาคม สะดวก  รวด
เร็วมากขึ้น 

ปรับปรุงถนนสายสุขใจ      
หมูที่ 14  ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 
 

ปรับปรุงถนนโดยใชลูกรัง  
หรือหินผุถมถนน กวาง 6.00  
เมตร    ยาว  800  เมตร
พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ 
ตลอดสาย 

 150,000 การคมนาคมในหมูบาน
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

  100 
เงินรายได 
อบต.   

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา  การสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

101 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
และขยายเขตไฟฟา      แรง
ดันต่ําบานพังมะพราว         
หมูที่  2  ตําบลขนอม 
 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 200,000 
เงินรายได 
อบต. 

  ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินมาก
ขึ้น 

สวนโยธา 

102 เจาะบอบาดาลในศูนย
พัฒนาเด็ก  เล็กจงถนอม  
หมูที่  2  ตําบลขนอม 
 

เพื่อจัดหาแหลงน้ํา 
อุปโภค – บริโภคให
กับเด็กนักเรียน 

เจาะบอบาดาล 6 นิ้ว ลึก
เฉลี่ย 35 เมตร พรอมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ํา 

80,000 
เงินรายได 
อบต. 

  เด็กนักเรียนมีน้ําดื่มน้ําใชที่
สะดวก และปลอดภัย 

สวนโยธา 

 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา  การสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

103 ขยายเขตระบบประปาภูมิ
ภาค                             ถนน
สายพังมะพราว                    
หมูที่ 2  ตําบลขนอม 
 

เพื่อใหประชาชนใน
หมูบานไดมีน้ํา
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ 

ขยายเขตระบบประปาภูมิ
ภาคขนาดทอสง ∅ 2” ระยะ
ทาง 1,500 เมตร 
 

  90,000   
เงินรายได 
อบต. 

ครัวเรือนที่ใชประปามีน้ําใช
อยางพอเพียง 

การประปา    
อ.ขนอม 

104 ขยายเขตประปาภูมิภาค
บริเวณชุมชนหลังอําเภอ   
หมูที่  3  ตําบลขนอม 

เพื่อจัดหาน้ําอุปโภค – 
บริโภค ใหกับประชา
ชน  
 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 200,000 
เงินรายได 
อบต. 

  ชวยใหประชาชนมีน้ําดื่ม
น้ําใชสะดวก 

สวนโยธา 

 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา  การสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

105 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ภายใน หมูบาน                      
บานหัวเทอะ หมูที่ 3  
ตําบลขนอม 
 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนมีมากขึ้น 

ขยายเขตโดยพาดสาย
อลูมิเนียมและติดตั้งดวงโคม
โซเดียมความดันสูง 70 วัตต  

 30,000  
เงินรายได 
อบต. 

ประชาชนมีความปลอด
ภัยในชีวิตและทรัพยสิน
มากขึ้น 

สวนโยธา 

106 ขุดลอกคูน้ํามิยาซาวา             
บานหัวเทอะ หมูที่ 3               
ตําบลขนอม 

เพื่อใหการระบายน้ํา
สะดวกมากขึ้น 

ขุดลอกคูน้ําที่ตื้นเขินใหได
ขนาดกวาง 2.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร ยาว 700 เมตร ดิน
ที่ขุดใชทําตลิ่งทั้ง 2 ขาง 
พรอมผังทอระบายน้ําลอด
ถนน ขนาด ∅ 100×100×8 
ทอน จํานวน 1 แหง 

 

  25,000 ลดปญหาการระบายน้ํา
ใหกับครัวเรือนมากขึ้น เงินรายได 

อบต. 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา  การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

107 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ภายในหมูบานตลาดสี่แยก  
หมูที่  4  ตําบลขนอม 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

ขยายเขตโดยการพาดสาย
อลูมิเนียมและติดตั้งโคมไฟ
โซเดียมความดันสูง 70 วัตต 
ดังนี้.- 
- ซอยออมสิน 
- ซอยรุงเรือง 
- ซอยนองนุช 
- ซอยวาสนา 
- ซอยดีออน 
- ซอยตูวิเชียร 
- ซอยมีสุข 
- ซอยรุงเรือง 2 
- ซอยสบาย 

270,000 
เงินรายได 
อบต. 

  ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินมาก
ขึ้น 

สวนโยธา 

 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

108 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ซอยประกายเพชร  หมูที่  5  
ตําบลขนอม 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

ขยายเขตโดยพาดสาย
อลูมิเนียมและติดตั้งดวงโคม
โซเดียมความดันสูง 70 วัตต  
ระยะทาง 1,000 เมตร 
จํานวน 10 ดวงโคม 
 

100,000 
เงินรายได 
อบต. 

  ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินมาก
ขึ้น 

สวนโยธา 

109 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ภายในหมูบาน บานโพธิ์กรด 
หมูที่  5   ตําบลขนอม 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

ขยายเขตโดยพาดสาย
อลูมิเนียมและติดตั้งดวงโคม
โซเดียมความดันสูง 70 วัตต  
- ถนนซอยโพธิ์ทอง ระยะ

ทาง 200 เมตร จํานวน 2 
ดวงโคม 

 

30,000 
เงินรายได 
อบต. 

  ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินมาก
ขึ้น 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

110 ขยายเขตระบบประปาภูมิ
ภาค ถนนสายสี่แยก -             
ในเพลา หมูที่ 5                    
ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนใน
หมูบานไดมีน้ํา
สําหรับอุปโภค 
บริโภคอยางพอเพียง
ตลอดป 
 

ขยายเขตระบบประปาภูมิ
ภาคขนาดทอสง ø 2 นิ้ว 
ระยะทาง 3,000 เมตร 

  180,000 ประชาชนมีน้ําสําหรับ  
อุปโภค บริโภค อยางพอ
เพียง 

เงินรายได 
อบต. 

การประปา
อําเภอขนอม 

111 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
สายริมทะเล หมูที่  6     
ตําบลขนอม 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 
 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 100,000 
เงินรายได 
อบต. 

  ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินมาก
ขึ้น 

สวนโยธา 

 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

112 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ภายในหมูบาน บานหนาดาน  
หมูที่   6  ตําบลขนอม 
 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

ขยายเขตโดยพาดสาย
อลูมิเนียมและติดตั้งดวงโคม
โซเดียม ความดันสูง 70 วัตต 
ถนนซอยนาใน ระยะทาง 500 
เมตร จํานวน  5 ดวงโคม 
 

 30,000  
เงินรายได 
อบต. 

ประชาชนมีความปลอด
ภัยในชีวิตและทรัพยสิน
มากขึ้น 

สวนโยธา 

113 กอสรางศาลาพักรอน      
สามแยกวัดกระดังงา – นาใน  
หมูที่ 6  ตําบลขนอม 

เพื่อเปนที่นั่งพักผอน
ของประชาชนและผูที่
สัญจรไปมา 

กอสรางศาลา ตามแบบที่  
อบต.ขนอม กําหนด 

  50,000 
เงินรายได 
อบต. 

ประชาชนในหมูบานและ
ผูที่สัญจรไปมาไดรับ
ความสะดวกมากขึ้น 
 

สวนโยธา 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

114 ตอเติมระบบประปาซอยควน
กลอยหลังโรงเรียน          
บานเปร็ต  หมูที่  7        
ตําบลขนอม 
 

เพื่อจัดหาน้ําอุปโภค – 
บริโภคใหกับประชา
ชนอยางทั่วถึง 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 200,000 
เงินรายได 
อบต. 

  ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช 
สะดวกมากขึ้น 

สวนโยธา 

115 ปรับปรุงระบบประปาหมู
บาน หมูที่  7                    
ตําบลขนอม 

เพื่อใหประชาชนใน
หมูบานไดมีน้ํา
สะอาดใชอยาง     
เพียงพอ 

ปรับปรุงหอถังจากสภาพน้ํา
สกปรกไมสามารถใช
ประโยชนไดใหใชการไดดี 
รายละเอียด   ตามที่ 
อบต.ขนอมกําหนด 
 

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

  ครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช
สามารถบริโภคน้ําตอไปได 

สวนโยธา 

 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

116 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ภายในหมูบาน บานเปร็ต 
พรอมขยายเขตไฟฟา           
แรงดันต่ํา  หมูที่  7                  
ตําบลขนอม 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนมีมากขึ้น 

ขยายเขตโดยพาดสาย
อลูมิเนียมและติดตั้งดวงโคม
โซเดียม  ความดันสูง 70 วัตต 
พรอมขยายเขตไฟฟา            
แรงดันต่ํา 
 

 50,000  
เงินรายได 
อบต. 

ประชาชนมีความปลอด
ภัยในชีวิตและทรัพยสิน
มากขึ้น 

สวนโยธา 

117 ขุดลอกคลองเปร็ต หมูที่  7      
ตําบลขนอม 

เพื่อใหการระบายน้ํา 
สะดวกมากขึ้น 

ขุดลอกคลองจากสภาพตื้น
เขินใหไดขนาดกวาง 15.00 
เมตร ยาว 150 เมตร ดินที่ขุด
ใชทําตลิ่งทั้ง 2 ขาง 
 

 50,000  
เงินรายได 
อบต. 

ลดปญหาการระบายน้ํา
ใหกับครัวเรือนมากขึ้น 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

118 ขุดลอกคูปากหาร                
หมูที่  6  ตําบลขนอม 

เพื่อใหการระบายน้ํา
สะดวกและรวดเร็ว       

ตามแบบที่อบต.กําหนด 50,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

  ปองกันน้ําทวม สวนโยธา 

119 ขุดลอกหวยนายเชี่ยว       
หมูที่  7  ตําบลขนอม 

เพื่อใหขุดลอกหวยที่
ตื้นเขินใหสามารถใช
การได 

ขุดลอกคลองใหไดขนาด
กวาง 8.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร ดินที่ขุดใชทําตลิ่ง     
ทั้ง 2 ขาง (อบจ.นครศรี    
ธรรมราชสนับสนุนเครื่องจักร
กล) 
 

  100,000 สามารถกักเก็บน้ําไว
สําหรับอุปโภค บริโภคได
อยางพอเพียง 

อบต.สนับ
สนุนเชื้อ
เพลิงและ
หลอลื่น 

สวนโยธา 

 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

120 กอสรางฝายแมวน้ําตกหิน
ลาดแบบถาวร  จํานวน 2 จุด  
หมูที่  8  ตําบลขนอม 
 

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน
หนาแลงและเพื่อการ
เกษตร 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 100,000 
เงินรายได 
อบต. 

  ประชาชนมีแหลงน้ําไวใช
ตลอดป               

สวนโยธา 

121 ขยายเขตระบบประปาหมู
บาน หมูที่  8           ตําบล
ขนอม 

เพื่อขยายพื้นที่การใช
น้ําใหกับประชาชนใน
หมูบานอยางทั่วถึง 
 

ติดตั้งทอเมนขนาด ∅ 6  “   
ตามเสนทางที่ 
อบต.กําหนด  
 

 200,000  
รายได 
อบต. 

ครัวเรือนการ ใชน้ําประปา
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

122 ขุดลอก/ปรับปรุงฝายกั้นน้ํา
ระบบประปาภูเขา หมูที่  8  
ตําบลขนอม 

เพื่อพัฒนาพื้นที่กัก
เก็บน้ําหนาฝายและ
ปรับปรุงระบบประปา
ภูเขาใหใชการไดดี 

ขุดลอกหนาฝายและปรับ
ปรุงระบบน้ําประปาภูเขา 
รายละเอียดตามขอกําหนด
ของ อบต. 
 

 200,000  
รายได 
อบต. 

ครัวเรือนที่ใช น้ําจากระบบ
ประปาภูเขาไดใชน้ําสะอาด
มากขึ้น  
 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

123 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ภายใน หมูบาน บานในเพลา  
หมูที่  8   บลขนอม  

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

ขยายเขตโดยพาดสาย
อลูมิเนียมและติดตั้งดวงโคม
โซเดียม ความดันสูง 70 วัตต  
ดังนี้ 
- ถนนซอยน้ําตกหินลาด

ระยะทาง 300 เมตร 
จํานวน 3   ดวงโคม 

- ถนนสายสี่แยกในเพลา 
-  ชายทะเล ระยะทาง 
200 เมตร   จํานวน       
2  ดวงโคม       

 50,000  
เงินรายได 
อบต. 

ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชวีิตและทรัพยสินมาก
ขึ้น 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

124 ขุดลอกหวยปาแตง หมูที่ 8  
ตําบลขนอม 
 

เพื่อใหการระบายน้ํา
สะดวกมากขึ้น 

ขุดลอกคลองใหไดขนาด
กวาง 8.00 เมตร ยาว 300  
เมตร   ดินที่ขุดใชทําตลิ่ง 
ทั้ง 2 ขาง                           
(อบจ.นครศรีธรรมราช
สนับสนุนเครื่องจักรกล) 
 

  100,000 
อบต.สนับ
สนุนเชื้อ
เพลิงและ
หลอลื่น 

 สวนโยธา 

 

 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

125 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ภายในหมูบาน                       
บานทาสําเภา  หมูที่ 9            
ตําบลขนอม 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนมีมากขึ้น 

ขยายเขตโดยพาดสาย
อลูมิเนียมและติดตั้งดวงโคม
โซเดียม  ความดันสูง 70 วัตต  
ตามถนนสายวัดกระดังงา 
ระยะทาง 500 เมตร จํานวน  
5   ดวงโคม 
 

 30,000 
รายได 
อบต. 

 ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินมาก
ขึ้น 

สวนโยธา 

 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

126 กอสรางฝายน้ําลนสะพาน 
ตาคง  หมูที่  9  ตําบลขนอม 
 

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน
การเกษตรและใชใน
การจัดทําประปาหมู
บานตอไป 

กอสรางฝายน้ําลน  คสล.  
แบบสั้นฝากโคงมน  ยาว
เฉลี่ย  12.00  เมตร  สูงเฉลี่ย  
2  เมตร  ตามแบบแปลนที่  
อบต.  กําหนด  และติดตั้ง
ประตูปดเปด  พรอมทอสง 
∅  6”   1  ทอน 
 

 500,000 
เงินราย
ได อบต. 

 ครัวเรือนมีแหลงน้ําใชเพิ่ม
ขึ้น 

สวนโยธา 

 
 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

127 กอสรางฝายน้ําลน        
บานนายรับ  ชูเขียว        
หมูที่  9  ตําบลขนอม 

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ
เกษตรและใชในการจัดทํา
ประปาหมูบานตอไป 

กอสรางฝายน้ําลน  
คสล.  แบบสั้นฝาย    
โคงมน  ยาวเฉลี่ย  
12.00  เมตร  สูงเฉลี่ย  
2  เมตร  ตามแบบ
แปลนที่  อบต.  กําหนด  
และติดตั้งประตูปดเปด  
พรอม  ทอสง  ∅ 6  นิ้ว  
1  ทอน 
 

 
 

 500,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

ครัวเรือนมีแหลงน้ําใช
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

128 ขุดลอกหวยยายแจม         
หมูที่  9  ตําบลขนอม 

เพื่อใหการระบายน้ํา
สะดวกมากขึ้น 

ขุดลอกคลองใหไดขนาด
กวาง 8.00 เมตร ยาว 1,000  
เมตร  ดินที่ขุดใชทําตลิ่ง     
ทั้ง 2 ขาง 
(อบจ.นครศรีธรรมราช
สนับสนุนเครื่องจักรกล) 
 

  100,000 
อบต.สนับ
สนุนเชื้อ
เพลิงและ
หลอลื่น 

 สวนโยธา 

 
 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

129 ทํานบกั้นน้ําคลองทา              
หมูที่  10   ตําบลขนอม 

เพื่อจัดหาแหลงน้ําใช
ในการทําการเกษตร 
 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 100,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

  ประชาชนมีน้ําใช
สําหรับการเกษตร
ตลอดป 

สวนโยธา 

130 กอสรางระบบประปาบาดาล  
บานนาคลอง  หมูที่   10   
ตําบลขนอม 

เพื่อใชประชาชนไดมี
น้ําอุปโภค บริโภค 
อยางเพียงพอ 

กอสรางระบบประปา
บาดาล แบบถังความดัน 
วางทอ PVC ขนาด  ∅ 2
นิ้ว ชั้น 13.5 ตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 
 

400,000 
เงินรายได 
อบต. 

  ประชาชนมีน้ําอุปโภค 
บริโภค เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

131 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  
ในหมูบานบานนาคลอง        
หมูที่  10   ตําบลขนอม 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

ขยายเขตโดยพาดสาย
อลูมิเนียมและติดตั้งดวงโคม
โซเดียมความดันสูง 70 วัตต 
ถนนสายบานทาสําเภา – 
บานทานอย ระยะทาง 400 
เมตร จํานวน 5 ดวงโคม 

30,000 
เงินรายได 
อบต. 

  ประชาชนมีความปลอด
ภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

สวนโยธา 

132   
บ

สนุนเชื้อ
เพลิงและ
หลอลื่น 

 ขุดลอกคลองโหนด หมูที่ 10 
ตําบลขนอม 

เพื่อขุดลอกที่ตื้นเขินให
ใชการไดดี และให
สามารถระบายน้ําได 

ขุดลอกคลองใหไดขนาด
กวาง 4.50  เมตร ลึก 1.20 
เมตร   ยาว 350 เมตร   
(อบจ.นครศรีธรรมราช
สนับสนุนเครื่องจักรกล) 

100,000
อบต.สนั

ประชาชนสามารถใช
ประโยชนจากน้ําใน
คลองไดมากขึ้น  

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

133 จัดทําระบบประปาหมูบาน  
หมูที่  11  ตําบลขนอม 

เพื่อจัดหาน้ําอุปโภค – 
บริโภคใหกับประชาชน
อยางทั่วถึง 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 400,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

  ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช
ครบทุกครัวเรือน         

สวนโยธา 

134 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ             
สายวัดใน – นายเยื้อน            
หมูที่  11  ตําบลขนอม 
 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ของ
ประชาชน 

  ประชาชนมีความปลอด
ภัยในชีวิตและทรัพยสิน
มากขึ้น 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 100,000 
เงินรายได 
อบต. 

สวนโยธา 

 
 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

135  ประชาชนมีความปลอด
ภัยในชีวิตและทรัพยสิน
มากขึ้น 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ภายในหมูบาน บานวัดใน  
หมูที่   11   ตําบลขนอม 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ของ
ประชาชน 

ขยายเขตโดยพาดสาย
อลูมิเนียมและติดตั้งดวงโคม
โซเดียม  ความดันสูง 70 วัตต 
ภายในหมูบาน  จํานวน  5 
ดวงโคม  
 

30,000 
เงินรายได 
อบต. 

 สวนโยธา 

 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  2552  

(บาท) (บาท) 
2551  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

136 ขุดลอกหนาฝาย                    
คลองนาทอน  หมูที่  11 
ตําบลขนอม 

เพื่อขยายพื้นที่กักเก็บ
น้ําไวใชประโยชนใบ
ปริมาตรที่มากขึ้น 

ขุดลอกหนาฝายจากสภาพ
เดิมใหไดขนาดกวาง 8.00 
เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 100 
เมตร และขุดคูสงน้ําเขานา 
ขนาดกวาง 1.00 เมตร ลึก 
1.50 เมตร ยาว 500 เมตร  
ดินที่ขุดใชทําตลิ่งทั้ง 2   ขาง
ตลอดแนว 
 

 30,000 
เงินรายได 
อบต. 

 ครัวเรือนที่ทํานาได
ประโยชนจากฝายใน
หมูบาน 

สวนโยธา 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

137 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ภายในหมูบาน บานในทราย   
หมูที่  12    ตําบลขนอม 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนมี 

ขยายเขตโดยพาดสาย
อลูมิเนียมและติดตั้งดวงโคม
โซเดียม ความดันสูง 70 วัตต 
ซอยเขาขุนพนม  จํานวน  5 
ดวงโคม พรอมติดตั้ง  สวิทซ 
อัตโนมัติและมิเตอรวัดไฟ 
จํานวน 1 ชุด 
 

 30,000  
เงินรายได 
อบต. 

ประชาชนมีความปลอด
ภัยในชีวิตและทรัพยสิน
มากขึ้น 

สวนโยธา 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 2552  

(บาท) 
138 ปรับปรุงระบบ                     

ประปาหมูบาน                       
หมูที่  12  ตําบลขนอม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชน้ําใหดียิ่งขึ้น 

ปรับปรุงประปาถังความดัน
ใหคุณภาพน้ําสะอาดมากขึ้น   
รายละเอียดตามที่ อบต.         
ขนอม กําหนด 
 

   30,000
เงินรายได 
อบต. 

ประชาชนมีน้ําสะอาด
สําหรับอุปโภค บริโภค
มากขึ้น 

สวนโยธา 

139 กอสรางศาลาอเนกประสงค 
ประจําหมูบาน   หมูที่ 2 -14    
ตําบลขนอม 
 

เพื่อเปนที่ทํากิจกรรม
รวมกันของประชาชน 
ในหมูบาน 

กอสรางศาลาอเนก ประสงค 
ตามแบบแปลน  ที่อบต.
กําหนด 

1,300,000 
เงินรายได 
อบต. 

  
 

ประชาคมหมูบานและ
ประชาชนมีสถานที่
สําหรับดําเนินการกิจ
กรรมรวมกัน 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ 2550  

(บาท) 
2552  โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2551  

(บาท) (บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

140 กอสรางฝายน้ําลน                
คลองทาบด  หมูที่  13  
ตําบลขนอม 
 

เพื่อจัดหาแหลงน้ําไว
ใชตลอดทั้งป 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 500,000  
เงินรายได 
อบต. 

  ประชาชนมีแหลงน้ําไวใช
ตลอดทั้งป          

สวนโยธา 

141 ขุดลอกคลองทาบด           
หมูที่  13   ตําบลขนอม 

เพื่อขยายพื้นที่       
กักเก็บน้ํา 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 100,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

  มีปริมาณน้ําสํากรับใชใน
การเกษตรมากขึ้น 

สวนโยธา 

142 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะสาย
เหนือทา – สี่แยก รพช..      
หมูที่  13  ตําบลขนอม 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชิวตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 100,000 
เงินรายได 
อบต. 

  ประชาชนมีความปลอด
ภัยในชีวิตและทรัพยสิน
มากขึ้น 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
วนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัองคการบริหารส ดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

143 กอสรางตอมอรับทอประปา     
ตอจากโครงการป 2548          
หมูที่  13    ตําบลขนอม 

เพื่อใชในการรับรอง    
ทอประปา 

กอสรางตอมอรับทอน้ํา
ประปา จํานวน  30 จุด ตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด 
 

 80,000   เงิน
รายได อบต. 

 เปนที่รองรับทอประปา สวนโยธา 

144 กอสรางพนังกั้นน้ํา คสล. 
คลองเหนือทา หมูที่ 13 
ตําบลขนอม   

เพื่อปองกันความเสีย
หายจากอุทกภัย 
บริเวณทอเหลี่ยมบาน
เหนือทา ใหไวรับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กอสรางพนังกั้นน้ํา คสล. 
ขนาดกวาง 1.50 เมตร ทั้ง 2 
ขาง ความยาวรวม 40 เมตร 
ตามแบบแปลนกอสรางของ 
อบต. ขนอม 
 

 100,000  
เงินอุดหนุน
ทั่วไปจาก   
รัฐบาล 

ประชาชนไดรับผลกระทบ
จากอุทกภัยนอยลง 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

145 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ภายในหมูบาน บานเขาดิน  
หมูที่  13  ตําบลขนอม 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

ขยายเขตโดยพาดสาย
อลูมิเนียมและติดตั้งดวงโคม
โซเดียม ความดันสูง 70 วัตต 
ถนนสายทางหลวงชนบท 
ระยะทาง 500 เมตร จํานวน 
5 ดวงโคม พรอมติดตั้ง   
สวิทซอัตโนมัติและมิเตอร  
วัดไฟ   จํานวน 1 ชุด 
 

 30,000 สวนโยธา 
เงินรายได 
อบต. 

 ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชวีิตและทรัพยสินมาก
ขึ้น 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
วนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัองคการบริหารส ดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

143 ตอเติมประปาภูเขา หมูที่ 13 
(ตอจากโครงการป 2548)  และ
ปรับปรุงเพิ่มตอมอรับ ทอเหล็ก 

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภคในหมู
บานอยางเพียงพอ 

กอสรางระบบประปาโดยวาง
ทอขนาด ∅ 2”  ชั้น 8.5 ยาว 
4,000 เมตร ตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด 
 

  400,000 
เงินรายได 
อบต. 

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค บริโภคเพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

147 กอสรางฝายน้ําลนคลองทา 
หมูที่  13  ตําบลขนอม 

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน
การเกษตรและใชใน
การจัดทําประปาหมู
บานตอไป 

กอสรางฝายน้ําลน คสล.แบบ
สันฝาโคงมน ยาวเฉลี่ย 15.00 
เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร ตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนดและ
ติดตั้งประตูเปดพรอมทอสง ø 
6 นิ้ว 1 ทอน 

  500,000 
เงินรายได 
อบต. 

ครัวเรือนมแีหลงน้ําใช
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
วนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัองคการบริหารส ดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

148 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ภายในหมูบาน บานปาตาล  
หมูที่  14     ตําบลขนอม 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

ขยายเขตโดยพาดสาย
อลูมิเนียมและติดตั้งดวงโคม
โซเดียม ความดันสูง 70 วัตต 
ถนนสายเจดียหลวง ระยะทาง 
500 เมตร จํานวน 5 ดวงโคม 
พรอมติดตั้งสวิทซอัตโนมัติและ
มิเตอรวัดไฟ จํานวน  1  ชุด 
 

30,000 
เงินรายได 
อบต. 

  ประชาชนมีความปลอด
ภัยในชวีิตและทรัพยสิน 

สวนโยธา 

 
 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

149 ขยายเขตระบบประปาหมูบาน 
หมูที่  14    ตําบลขนอม 

เพื่อจัดหาน้ําอุปโภค – 
บริโภค  ใหกับประชา
ชนอยางทั่วถึง 
 

ตามแบบที่อบต.กําหนด 200,000 
เงินรายได 
อบต. 

  ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช
ครบทุกครัวเรือน         

สวนโยธา 

150 ตอเติมระบบประปา (ตอจาก
โครงการป 2548)   หมูที่ 14 
ตําบลขนอม 

เพื่อการจัดหาและ
พัฒนาระบบประปาใน
หมูบานใหสามารถจาย
น้ําใหกับราษฎรได 

ขยายตอเติมทอ PVC ø 2 นิ้ว 
ชั้น 13.5 พรอมขอตอสามทาง
ลด ø 2 นิ้ว x 3/4นิ้ว ระยะ
ทาง 4,000 เมตร 
 

  250,000 
เงินรายได 
อบต. 

ครัวเรือนในหมูบานใหมี
น้ําดื่มน้ําใชโดยสะดวก 

สวนโยธา 

 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

151 ขุดลอกหนาฝายชลประทาน
ขนาดเล็ก หมูที่ 14                 
ตําบลขนอม    (ตามแผนงาน
โครงการทรัพยากรน้ําใน      
เชิงบูรณาการลุมน้ํา         
สาขา  อ.ขนอม) 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชน้ําใหกับประชาชนใน
พื้นที่ 

ขุดลอกหนาฝายชลประทาน
ขนาดเล็กคลองทาใน       
ตามหลักเกณฑที่ 
อบต.กําหนด 

  100,000 
งบอุดหนุน
จาก สปถ. 

ประชาชนไดรับผล
กระทบจากอุทกภัยนอย
ลง 

สวนโยธา 

 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

152   ปรับปรุงระบบไฟฟา
สาธารณะในเขต อบต.ขนอม 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

ปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ
โดยติดตั้งสวิทซอัตโนมัติทุก
หนวยวัด/เปลี่ยนดวงโคม  ที่
ชํารุดและเสื่อมสภาพใหใชการ
ไดดี 
 

 250,000
เงินรายได 
อบต. 

ประชาชนมีความปลอด
ภัยในชิวตและทรัพยสิน 

สวนโยธา 

153 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ       
ถนนสาย 4014  คอเขา –    
ในเพลา 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

ขยายเขตโดยการพาดสาย
อลูมิเนียมและติดตั้งดวงโคมไฟ
โซเดียม ความดันสูง  250 วัตต  
ระยะทาง 7,000 เมตร  จํานวน  
70  ดวง และทางแยกตาง ๆ  
จํานวน 3 จุด ๆ ละ  4  ดวง 

 
 

 3,000,000 
เงินอุดหนุน
กรมสงเสริม 
ฯ และรายได 
อบต. 

ประชาชนและ นักทอง
เที่ยว   
มีความปลอดภัยในชิวต
และทรัพยสิน 

กรมสง
เสริมการ
ปกครอง
ทองถิ่น
และ 
สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

154 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  
บริเวณทางแยกถนนทาง
หลวงหมายเลข  4232      
หาดคอเขา - เขาเปร็ต 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนและนักทอง
เที่ยว 
 

ขยายเขตโดยติดตั้งโคมโซเดียม
ความสูง  250  วัตต  ตลอดสาย 

  3,000,000 ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชนและนักทอง
เที่ยวดีขึ้น 

งบ ททท. 
ผูวา  CEO 
เงินรายได 
อบต. 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

155 
 

อบต. 

เจาะบอบาดาลในหมูบาน 
หมูที่ 2,7,10,11,13 และ 14 
ตําบลขนอม 

เพื่อการจัดหาแหลง
น้ําอุปโภค-บริโภคใน
หมูบานเพิ่มขึ้น 

เจาะบอบาดาล 6 นิ้ว ลึก
เฉลี่ย 35 เมตร พรอมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ํา แบบจมน้ํา 
(ซัมเมอรส) ไมนอย  
กวา 3 ลูกบาศกเมตรตอชั่ว
โมง 
 

474,000 
เงินรายได

474,000 
เงินรายได 
อบต. 

474,000 
เงนิรายได 
อบต. 

ประชาชนมีนําสํารองไว
สําหรับใช 

สวนโยธา 

156 จัดหาภาชนะบรรจุน้ําเพื่อ
รองรับปญหาภัยแลง  ตําบล
ขนอม   

เพื่อใหประชาชนที่
เดือนรอนเรื่องน้ํามี
ภาชนะรองรับน้ําใน
ภาวะขาดแคลน  
 

จัดซื้อภาชนะบรรจุน้ํา ถังไฟ
เบอรขนาดความจุ  2,000 
ลิตร    จํานวน  20  ใบ 
 

60,000 
เงินอุดหนุน
จากกรมสง
เสริม ฯ 

60,000 
เงินอุดหนุน
จากกรมสง
เสริม ฯ 

 ประชาชนในตําบลมี
ภาชนะรองรับน้ําใน    
ภาวะวิกฤตสะดวกมากขึ้น 

สํานักงานปลัด 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
1.3  แนวทางการพัฒนา   การผังเมือง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

157 ติดตั้งปายแสดงเขต อบต. 
และกอสรางบอกเสนทางใน
เขต อบต. 

เพื่อแจงใหประชาชนที่
ไปรับทราบเขาสูพื้นที่ 
อบต. และเสนทาง
คมนาคมในเขต อบต. 

ติดตั้งปายแสดงเขต อบต. ตาม
ที่ อบต. ขนอม กําหนด 
และกอสรางปายบอกเสนทาง
ตามแบบ อบต.กําหนด 
 

80,000 
เงินรายได  
อบต. 

  ประชาชนทั่วไป รับ
ทราบพื้นที่ อบต. มาก
ขึ้น        

สวนโยธา 

158 กอสรางปายเตือน           
สัตวขามถนน  

เพื่อแจงเตือนใหประชา
ชนระวัง 

กอสรางปายเตือน ตามแบบ 
อบต.ขนอม กําหนด 

100,000         
เงินรายได 
อบต. 

  ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช
ถนน 

สวนโยธา 

 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

2.1  แนวทางการพัฒนา  
 

งบประมาณและที่มา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2551 – 2553 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
สงเสริมอาชีพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

2553  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานรับ
ผิดชอบ 

1 
 

ฝกอบรมและศึกษาดูงาน
ดานการเกษตร 

เพื่อใหผูนําองคกรเกษตร
และเกษตรกรผูสนใจ       
ไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 

จัดฝกอบรมและศึกษาดูงาน
ดานการเกษตร  

30,000 
เงินรายได 
อบต. 

30,000 
เงินรายได 
อบต. 

30,000 
เงินรายได 
อบต. 

ผูนําองคกรเกษตร
และเกษตรกรไดรับ
ความรูและนํามา
พัฒนาอาชีพมากขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด/เกษตร
อําเภอขนอม 

2 สงเสริมอาชีพประมงชาย
ฝงอาวขนอม  

100,000 

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

เพื่อใหชาวประมงมีอุปกรณ
การประกอบอาชีพอยาง 
เพียงพอ 
 
 

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ
ประมง ใหกับชาวประมงที่มี
สวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเลและชาย
ฝงอาวขนอมอยางจริงจัง ป
ละ 10 ราย  

100,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

100,000 
เงินรายได 
อบต. 

เงินรายได 
อบต. 

ชาวประมงชายฝงมี
ขวัญและกําลังใจใน     
การ มีสวนรวม
อนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงมาก
ขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2551 – 2553 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมอาชีพ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2551 

(บาท) 
ป 2552 
(บาท) 

ป 2553 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

3 สงเสริมผูประกอบอาชีพเสริม  
“หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”  
ตําบลขนอม 
 

เพื่อการมีสวนรวมในการ
สนับสนุนกลุมอาชีพหรือผู
ประกอบการ OTOP  
 

สนับสนุน/พัฒนาบรรภัณฑ
ใหกับกลุมหรือผูประกอบ
การ OTOP  
 

100,000 
เงินรายได 
อบต. 

100,000 
เงินรายได 
อบต. 

100,000 
เงินรายได 
อบต. 

ผูประกอบการ 
OTOP มีบรรจุ
ภัณฑที่ทันสมัย
เพิ่มขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 
 

4 สงเสริมอาชีพทํานาในตําบล
ขนอม 

เพื่อใหประชาชนหันมาปลูก
ขาวกินเองมากขึ้น 

สนับสนุนการใชรถไถนา
หมุนเวียนกันใช/เมล็ดขาว
พันธุดี/ยาปราบศัตรูพืช ใน
พื้นที่ทํานาทุกหมูบาน  
 

50,000 
เงินอุดหนุน
กิจการถาย
โอน 

50,000 
เงินอุดหนุน
กิจการถาย
โอน 

50,000 
เงินอุดหนุน
กิจการถาย
โอน 

ลดภาระคาใชจาย
ของเกษตรกร 

ศูนยถาย
ทอด
เทคโนโลยี    
การเกษตร 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2551 – 2553 ) 
วนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัองคการบริหารส ดนครศรีธรรมราช 

งบประมาณและที่มา 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมอาชีพ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ป 2553 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

5 สงเสริมการจัดทําปุยชีวภาพ   
ตําบลขนอม 

เพื่อลดตนทุนการผลิตทาง
การเกษตรและรักษาสิ่งแวด
ลอมอยางยั่งยืน 

สนับสนุนการผลิตปุยชีวภาพ
เปนคาวัสดุ/ปุยคอก/หัวเชื้อ/ 
บรรจุภัณฑ ฯลฯ   

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

เงินรายได 
อบต. 

50,000 50,000 
เงินรายได 
อบต. 

ประชาชนลดการ
ใชปุยเคมีหันมาใช
ปุยชีวภาพมากขึ้น 

ศูนยถาย
ทอด
เทคโนโลยี 
การเกษตร 

6 สงเสริมอาชีพดานการเกษตร
และปศุสัตวตําบลขนอม 
 

สงเสริม/สนับสนุนการปลูก
พืชและเลี้ยงสัตวเพื่อเพิ่มราย
ไดใหเกษตรกร 
 

เพื่อสงเสริม/สนับสนุนให
ประชาชนมีความรู เงินทุน 
วัสดุอุปกรณ พันธุพืชและ
พันธุสัตวในทุกหมูบาน 

390,000 
เงินรายได 
อบต. 

390,000 
เงินรายได 
อบต. 

390,000 
เงินรายได 
อบต. 

ลดภาระคาใชจาย
ของเกษตรกร
ประชาชนมีแหลง
อาหารและมีราย
ไดเพิ่มขึ้น 

ศูนยถาย
ทอด
เทคโนโลยี 
การเกษตร 
 
 

 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ัฒนาสามป ( พ.ศ. 2551 –แผนพ  2553 ) 

2.1  แนวทางการพัฒนา  

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 

สงเสริมอาชีพ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2551 

(บาท) 
ป 2552 
(บาท) 

ป 2553 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

7 สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ  
ตําบลขนอม                           

เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรหัน
มาปลูกพืชเศรษฐกิจ ในที่
ดินรกรางวางเปลามากขึ้น 

สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
เชน ปาลมน้ํามัน ไมผล 
ยางพารา  โดยองคกรปกครอง
ทองถิ่นสนับสนุนกลาไม 

50,000 
งบประมาณ
ถายโอนจาก 
สปก. 

50,000 
งบประมาณ
ถายโอนจาก 
สปก. 

50,000 
งบ
ประมาณ
ถายโอน
จาก สปก. 

ประชาชนหันมา
ปลูกพืชศรษฐกิจ
เพิ่มมากขึ้น    รอย
ละ 1 ของ พื้นที่
ตําบล 

ศูนยถาย
ทอด
เทคโนโลยี 
การเกษตร 

8 ันมา
เลี้ยงสัตวปก 
มากขึ้น รอยละ 1 
ของพื้นที่ตําบล 

สงเสริมการเลี้ยงสัตว
เศรษฐกิจตําบลขนอม 
 

เพื่อสงเสริมใหประชาชน
หันมาประกอบอาชีพเสริม
ดานการเลี้ยงสัตวปกที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น 

สงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมือง 
โดยการสนับสนุนพันธุไก       

30,000 
งบประมาณ
ถายโอนจาก 
สปก. 

30,000 
งบประมาณ
ถายโอนจาก 
สปก. 

30,000 
งบ
ประมาณ
ถายโอน
จาก สปก. 

ประชาชนห ศูนยถาย
ทอด
เทคโนโลยี 
การเกษตร 

 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2551 – 2553 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมอาชีพ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ป 2553 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
9 สนับสนุนพันธุปลาน้ําจืด 

ตําบลขนอม 
เพื่อใหปลาน้ําจืด ไดมีการ
ขยายพันธุในแหลงน้ํา 
ธรรมชาติและแหลงน้ําที่
สรางขึ้น 
 

ปลอยพันธุปลาน้ําจืดกินพืช 
200,000 ตัว ในพื้นที่คลองคุระ/ 
ฝายคลองทาใน/สระน้ํา กสช./ 
สระน้ําประมง ฯลฯ 

80,000 
งบสนับสนุน
จากกรม
ประมงและ
เงินรายได 
อบต. 
 

80,000 
งบสนับสนุน
จากกรม
ประมงและ
เงินรายได 
อบต. 

80,000 
งบสนับสนุน
จากกรม
ประมงและ
เงินรายได 
อบต. 

ปลาน้ําจืดขยาย
พันธุเพิ่มขึ้น 

ศูนยถาย
ทอด
เทคโนโลยี 
การเกษตร 

10 สงเสริมอาชีพกลุมถักทอ
เชือกปาน  หมูที่  3       
ตําบลขนอม 
 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหกลุม
อาชีพมีความเจริญกาวหนา
เพิ่มขึ้น 

สนับสนุนกลุมอาชีพถักทอ
เชือกปาน  หมูที่  3 

150,000 
เงินรายได 
อบต. 

150,000 
เงินรายได 
อบต. 

150,000 
เงินรายได 
อบต. 

กลุมอาชีพมีราย
ไดเพิ่มมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2551 – 2553 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมอาชีพ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ ป 2553 โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) (บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
11 สนับสนุนการจัดตั้งกลุมและ

พัฒนาอาชีพเสริม 
 

เพื่อใหประชาชนมีการรวม
กลุมประกอบอาชีพเสริมเพื่อ
เพิ่มรายได 
 

สนับสนุนอบรมความรูและการ
จัดตั้งกลุมผลิตภัณฑที่สอด
คลองกับศักยภาพของแตละ
หมูบาน 

130,000        
เงินรายได 
อบต.      

  ประชาชนมีราย
ไดเพิ่มขึ้นและมี
งานทําอันจะนํา
ไปสูความเขม
แข็งของชุมชน 

สํานักงาน
ปลัด   

12 สนับสนุนการฝกอบรม
พัฒนาฝมือแรงงาน 

เพื่อใหประชาชนไดฝกอบรม
ฝมือแรงงานที่สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน สรางรายได
และลดปญหาการวางงาน 
 

สนับสนุนการฝกอบรมใหกลุม
ประชาชนและเกษตรกรที่วาง
งานนอกฤดูการเก็บเกี่ยว 
                                               

130,000  
เงินรายได 
อบต. 

130,000  
เงินรายได 
อบต. 

130,000 
 เงินรายได 
อบต. 

ลดปญหาการ
วางงานและเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ
ใหแกประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ัฒนาสามป ( พ.ศ. 2551 –แผนพ  2553 ) 

2.1  แนวทางการพัฒนา  

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 

สงเสริมอาชีพ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2551 

(บาท) 
ป 2552 
(บาท) 

ป 2553 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

13 จัดตั้งรานคาชุมชน สงเสริมกลุมอาชีพหรือ 
กลุมออมทรัพยและกองทุน
หมูบาน ใหมีรานคาชุมชน   
ที่เขมแข็ง 
 

สนับสนุนกลุมกองทุนรวมกัน
จัดตั้งรานคาชุมชน   

อบต.  

30,000 
เงินรายได

30,000 
เงินรายได 
อบต. 

30,000 
เงินรายได 
อบต. 

รานคาชุมชน
สามารถขับเคลื่อน
กิจการไปไดมาก
ขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

14 สนับสนุนโครงการ SML เพื่อตอยอดโครงการ SML 
ของแตละหมูบานในการ
พัฒนา 

 
อบต. 

60,000 สนับสนุนเงินเพื่อตอยอดโครง
การ SML  ที่ดําเนินการไปแลว
ทุกหมูบาน 

60,000 
เงินรายได 
อบต. 

60,000 
เงินรายได เงินรายได 

อบต. 
 

กองทุน SML มี
เงินทุนมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2551 – 2553 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมอาชีพ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ป 2553 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

15 สงเสริมและพัฒนาอาชีพ
ดานการประมง                 

 
อบต. 

เพื่อสงเสริมการประกอบ
อาชีพดานประมง 

(1)สนับสนุน สนง. ประมงอําเภอ
ขนอม ตามโครงการ “เลี้ยงปลา
กะพงขาวในนากุงราง” ใหกับ
เกษตรกร 10 ราย เปนคาพันธุปลา 
 
(2) สนับสนุน สนง. ประมงอําเภอ
ขนอม ตามโครงการ “เลี้ยงปลาน้ํา
จืดกินพืช” ใหกับเกษตรกร 20 ราย
เปนคาพันธุปลา 

60,000 
เงินรายได 
อบต. 
 
 
40,000 
เงินรายได 
อบต. 

60,000 
เงินรายได 
อบต. 
 
 
40,000 
เงินรายได 
อบต. 

60,000 
เงินรายได 
อบต. 
 
 
40,000 
เงินรายได

เกษตรกรมีรายได
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
เกษตรกรมีรายได
เพิ่มขึ้น 
 

สํานักงาน
ประมง
อําเภอ 
 
 
สํานักงาน
ประมง
อําเภอ 

 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2551 – 2553 ) 
วนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัองคการบริหารส ดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.2  แนวทางการพัฒนา  สวัสดิการสังคม 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ป 2553 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1 สงเคราะหผูสูงอายุ เพื่อจัดใหมีบริการดาน 
สวัสดิการสังคมของผูสูง
อายุที่มีรายไดนอย 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
จํานวน  279 คน ๆ ละ 500 
บาทตอเดือน 

1,674,000 
เงินรายได 
อบต. / 
สนง.พัฒนา
สังคม ฯ 

1,674,000 
เงินรายได 
อบต. / 
สนง.พัฒนา
สังคม ฯ 

1,674,000 
เงินรายได 
อบต. / 
สนง.พัฒนา
สังคม ฯ 

ผูสูงอายุไดรับการ
สนับสนุนใหมีคุณ
ภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

2 สงเคราะหผูพิการ เพื่อจัดใหมีบริการดาน 
สวัสดิการสังคมของ       
ผูพิการที่ไมมีรายได 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูพิการ
จํานวน  121 คน ๆละ 500 
บาทตอเดือน 

726,000 
เงินรายได 
อบต. / 
สนง.พัฒนา
สังคม ฯ 

726,000 
เงินรายได 
อบต. /
สนง.พัฒนา
สังคม ฯ 

 
เงินรายได 
อบต. /
สนง.พัฒนา
สังคม ฯ 

726,000 

 

ผูพิการไดรับการ
สนบัสนุนใหมีคุณ
ภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2551 – 2553 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.2  แนวทางการพัฒนา  สวัสดิการสังคม 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ผลลัพธที่คาด 

รับผดชอบ 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ป 2553 
(บาท) 

วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 
ิ

3 
 
 
 
 

สงเคราะหผูปวยโรคเอดส เพื่อจัดใหมีสวัสดิการสังคม
ของผูปวยโรคเอดสที่ขอรับ
การชวยเหลือ 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยโรค
เอดส คนละ 500 บาท ตอเดือน 

6,
สนง.พัฒนา
สังคม ฯ 

ผูปวยโรคเอดส
ไดรับการ สนับ 
สนุน รอยละ 100 
ของผูขอรับการ
ชวยเหลือ 

  
 
 

6,000 
สนง.พัฒนา
สังคม ฯ 

6,000 
สนง.พัฒนา
สังคม ฯ 

000 สํานักงาน
ปลัด 

4 สงเสริมการเรียนรูและ
พัฒนาเด็ก 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อสงเสริมการเรียนรูและ
พัฒนาเด็กมากขึ้น 

(1) จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
ภาคภาษาอังกฤษ  
 

20,000 
เงินอุดหนุนทั่ว
ไป 

20,000 
เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 
เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

เด็กมีพัฒนา  
การดานาษา 
อังกฤษ มากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

   (2) จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
ประจําป ตามแผนพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

60,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

60,000 
เงินรายได 
อบต. 

60,000 
เงินรายได 
อบต. 

เด็กไดรับการ
เรียนรูจากสื่อ
ตาง ๆ มากขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 
 

 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2551 – 2553 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 

สวัสดิการสังคม 2.2  แนวทางการพัฒนา  
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ ป 2553 

(บาท) รับผดชอบ 
วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2551 

(บาท) 
ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 
ิ

 
 

  

 

(3)  คาวัสดุในการจัดทําแผน 
การสอนของครูผูดูแลเด็ก 

 
 

20,000 
เงินรายได 
อบต. 
 
 

20,000 
เงินรายได 
อบต. 

20,000 
เงินรายได 
อบต. 

เด็กไดรับการ
เรียนรูจากสื่อ
ตาง ๆ มากขึ้น 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 
 
 

 
   (4) จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ

เพื่อใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
 

200,000 
เงินรายได 
อบต. 

200,000 
เงินรายได 
อบต. 

200,000 
เงินรายได 
อบต. 

เพื่อใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
มีครุภัณฑ
ครบถวน 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2551 – 2553 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.2  แนวทางการพัฒนา  สวัสดิการสังคม 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาด เปาหมาย ป 2551 

(บาท) 
ป 2552 
(บาท) 

ป 2553 
(บาท) 

วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
6 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ใหกับ

เด็กในศูนยและเด็กนักเรียนใน
เขต อบต. 

จัดใหมีอาหารเสริม(นม) 
ใหกับเด็กเล็กและนักเรียน
ทุกคนเพื่อใหเด็กไดมีสุขภาพ
แข็งแรง สมบูรณ 

(1)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก        
จงถนอม  68 คน 
 

68,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

68,000 
เงินรายได 
อบต. 

68,000 
เงินรายได 
อบต. 

เด็กเล็กไดรับ
อาหารเสริม(นม)
ครบตามหลัก
โภชนาการ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

   (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
กระดังงา   44  คน 

 

44,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

44,000 
เงินรายได 
อบต. 

44,000 
เงินรายได 
อบต. 

เด็กเล็กไดรับ
อาหารเสริม(นม)
ครบตามหลัก
โภชนาการ 

 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2551 – 2553 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
สวัสดิการสังคม 2.2  แนวทางการพัฒนา  

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ป 2553 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

   

(3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน     
ในเพลา   20 คน 
 

20,000 
เงินอุดหนุน 
 จาก สปถ. 
 

20,000 
เงินอุดหนุน 
 จาก สปถ. 

20,000 
เงินอุดหนุน 
 จาก สปถ. 

เด็กเล็กไดรับ
อาหารเสริม(นม)
ครบตามหลัก
โภชนาการ 

 

สํานักงาน
ปลัด 

   (4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
บานเขาดิน   50  คน 

50,000 
เงินอุดหนุน 
 จาก สปถ. 

50,000 
เงินอุดหนุน 
 จาก สปถ. 

50,000 
เงินอุดหนุน 
 จาก สปถ. 

เด็กเล็กไดรับ
อาหารเสริม(นม)
ครบตามหลัก
โภชนาการ 

 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2551 – 2553 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.2  แนวทางการพัฒนา  สวัสดิการสังคม 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2551 

(บาท) 
ป 2552 
(บาท) 

ป 2553 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

   

(5)  ร.ร.วัดเขา (วันครู 2501) 
 จํานวน  363   คน 
 

363,000 
เงินอุดหนุน  
จาก สปถ. 
 

363,000 
เงินอุดหนุน  
จาก สปถ. 

363,000 
เงินอุดหนุน  
จาก สปถ. 

นักเรียนไดรับ
อาหารเสริม 

(นม) ครบตาม
หลักโภชนาการ 

 

สํานักงาน
ปลัด 

   

58,000 (6)   ร.ร.วัดกระดังงา 
จํานวน   58  คน 
 

58,000 
เงินอุดหนุน  
จากสปถ. 
 

58,000 
เงินอุดหนุน  
จากสปถ. 
 

เงินอุดหนุน  
จากสปถ. 
 

นักเรียนไดรับ
อาหารเสริม 

(นม) ครบตาม
หลักโภชนาการ 

 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2551 – 2553 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.2  แนวทางการพัฒนา  สวัสดิการสังคม 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2551 

(บาท) 
ป 2552 
(บาท) 

ป 2553 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

   

(7)  ร.ร.บานเปร็ต 
จํานวน  59  คน 

59,000 
เงินอุดหนุน  
จาก สปถ. 
 

59,000 
เงินอุดหนุน  
จาก สปถ. 

59,000 
เงินอุดหนุน  
จาก สปถ. 

นักเรียนไดรับ
อาหารเสริม 

(นม) ครบตาม
หลักโภชนาการ 

 

สํานักงาน
ปลัด 

   

(8)  ร.ร.บานในเพลา  
จํานวน   63  คน 
 

63,000 
เงินอุดหนุน   
จาก สปถ. 

63,000 
เงินอุดหนุน  
จาก สปถ. 

63,000 
เงินอุดหนุน  
จาก สปถ. 

นักเรียนไดรับ
อาหารเสริม 

(นม) ครบตาม
หลักโภชนาการ 

 

สํานักงาน
ปลัด 

   

(9)  ร.ร.บานวัดใน 
จํานวน  111 คน 

111,000 
เงินอุดหนุน  
จาก สปถ. 

111,000 
เงินอุดหนุน  
จาก สปถ. 

111,000 
เงินอุดหนุน  
จาก สปถ. 

นักเรียนไดรับ
อาหารเสริม 

(นม) ครบตาม
หลักโภชนาการ 

สํานักงาน
ปลัด 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2551 – 2553 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.2  แนวทางการพัฒนา  สวัสดิการสังคม 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2551 

(บาท) 
ป 2552 
(บาท) 

ป 2553 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
7 สนับสนุนอาหารกลางวันใหกับ

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ  
เด็กนักเรียนในเขต อบต. 

เพื่อใหเด็กไดรับการดูแลดาน
การบริโภค และมีสุขภาพ
แข็งแรง สมบูรณ 

(1)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก           
จงถนอม  จํานวน  68 คน 
 

136,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

136,000 
เงินรายได 
อบต. 

136,000 
เงินรายได 
อบต. 

เด็กเล็กไดรับ
สารอาหารครบ
ตามหลัก
โภชนาการ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

   40,000 (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก           
บานในเพลา จํานวน  20 คน 
 

40,000 
เงินอุดหนุน 
จาก สปถ. 
 

เงินอุดหนุน 
จาก สปถ. 
 

40,000 
เงินอุดหนุน 
จาก สปถ. 
 

เด็กเล็กไดรับ
สารอาหารครบ
ตามหลัก
โภชนาการ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2551 – 2553) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.2  แนวทางการพัฒนา  สวัสดิการสังคม 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ป 2553 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
   (3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก              

บานเขาดิน  จํานวน  50  คน 
 
 

100,000 
เงินอุดหนุน 
จาก สปถ. 

100,000 
เงินอุดหนุน 
จาก สปถ. 

100,000 
เงินอุดหนุน 
จาก สปถ. 

เด็กเล็กไดรับ
สารอาหาร
ตามหลัก
โภชนาการ 

 

สํานักงาน
ปลัด 

   (4)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กระดังงา  จํานวน  44 คน 

88,000 
เงินรายได 
อบต. 

88,000 
เงินรายได 
อบต. 

88,000 
เงินรายได 
อบต. 

เด็กเล็กไดรับ
สารอาหาร
ตามหลัก
โภชนาการ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2551 – 2553 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.2  แนวทางการพัฒนา  สวัสดิการสังคม 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ป 2553 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

   (5)  ร.ร.บานวัดเขา (วันครู 
2501)   จํานวนนักเรียนที่   ได
รับการจัดสรร 363 คน 

726,000 
เงินอุดหนุน
จากสปถ. 
และเงินราย
ได อบต. 
 

726,000 
เงินอุดหนุน
จากสปถ. 
และเงินราย
ได อบต. 

726,000 
เงินอุดหนุน
จากสปถ. 
และเงินราย
ได อบต. 

นักเรียนไดรับ
สารอาหารตาม
หลักโภชนาการ 

สํานักงาน
ปลัด 

   (6)  ร.ร. วัดกระดังงา จํานวน 
นักเรียนที่ไดรับการจัดสรร  
58  คน 

116,000 
เงินอุดหนุน 
จากสปถ. 
และเงินราย
ได อบต. 
 

116,000 
เงินอุดหนุน 
จากสปถ. 
และเงิน 

116,000 
เงินอุดหนุน 
จากสปถ. 
และเงิน 

นักเรียนไดรับ
สารอาหารตาม
หลักโภชนาการ 

สํานักงาน
ปลัด 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2551 – 2553 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.2  แนวทางการพัฒนา  สวัสดิการสังคม 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ป 2553 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
   

 
 
 
 
 

(7)  ร.ร.บานเปร็ตจํานวน
นักเรียนที่ไดรับการจัดสรร     
59 คน 
 

118,000 
เงินอุดหนุน
จากสปถ. 
และเงินราย
ได อบต. 

118,000 
เงินอุดหนุน
จากสปถ. 
และเงินราย
ได อบต. 

118,000 
เงินอุดหนุน
จากสปถ. 
และเงินราย
ได อบต. 

นักเรียนไดรับ
สารอาหารตาม
หลักโภชนาการ 

สํานักงาน
ปลัด 

   (8)  ร.ร.บานในเพลา 
จํานวนนักเรียน  63  คน 
 

116,000 
เงินอุดหนุน 
จากสปถ. 
และเงินราย
ได อบต. 
 

116,000 
เงินอุดหนุน 
จากสปถ. 
และเงิน 

116,000 
เงินอุดหนุน 
จากสปถ. 
และเงิน 

นักเรียนไดรับ
สารอาหารตาม
หลักโภชนาการ 

สํานักงาน
ปลัด 

 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 255 – 2553 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.2  แนวทางการพัฒนา  สวัสดิการสังคม 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ป 2553 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
   

 
 
 
 
 

(9)  ร.ร.บานวัดใน จํานวน 
นักเรียนที่ไดรับการจัดสรร     
111  คน 

222,000 
เงินอุดหนุน
จากสปถ. 
และเงินราย
ได อบต. 

222,000 
เงินอุดหนุน
จากสปถ. 
และเงินราย
ได อบต. 

222,000 
เงินอุดหนุน
จากสปถ. 
และเงินราย
ได อบต. 

นักเรียนไดรับ
สารอาหารตาม
หลักโภชนาการ 

สํานักงาน
ปลัด 

8 ตรวจสุขภาพผูสูงอายุประจําป เพื่อดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
พรอมทั้งสรางขวัญกําลังใจ 

ตรวจสุขภาพผูสูงอายุอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

100,000 
เงินรายได
อบต. 

100,000 
เงินรายได
อบต. 

100,000 
เงินรายได
อบต. 

ผูสูงอายุมีสุข
ภาพที่ดีขึ้น 

อบต. 
ขนอม/ร.พ. 
ขนอม 

9 ทัศนศึกษาดูสถานที่สําคัญของ
ประเทศไทย 

เพื่อสงเสริมสุขภาพจิตและ
สรางความสามัคคีภายใน
หมูคณะ 

ทัศนศึกษาดูโบราณสถาน
และโบราณวัตถุ 

182,000 
เงินรายได
อบต. 

182,000 
เงินรายได
อบต. 

182,000 
เงินรายได
อบต. 
 

ผูสูงอายุมีสุข
ภาพจิตที่ดี 

อบต. 
ขนอม/ร.พ. 
ขนอม 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.3  แนวทางการพัฒนา  กีฬาและนันทนาการ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
182 บริการอุปกรณกีฬาชุมชนหมู

บาน 
เพื่อจัดใหมีอุปกรณกีฬาให
กับประชาชน ในชุมชนหรือ
หมูบาน 

สนับสนุนอุปกรณกีฬาใหกับ
ชุมชนหรือหมูบาน จํานวน 
13 หมูบาน 
 

100,000 
เงินอุดหนุน 
จาก สปถ. 

100,000 
เงินอุดหนุน 
จาก สปถ. 

100,000 
เงินอุดหนุน 
จาก สปถ. 

ประชาชนหันมา
สนใจเลนกีฬา
มากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 
 
 

183 สงเสริมสุขภาพและการกีฬาใน 
หมูบาน/ตําบล 

เพื่อจัดใหมีการแขงขันกีฬา
ตานภัยยาเสพติดระหวาง  
หมูบานประจําป 

(1) จัดแขงขันกีฬา           
“อบต.ขนอม  คัพ” ประจําป     
มีตัวแทนนักกีฬา เขารวมแขง
ขันทั้ง  13 หมูบาน 
 

200,000 
เงินรายได 
อบต. 
 
 

200,000 
เงินรายได 
อบต. 

200,000 
เงินรายได 
อบต. 

ประชาชนหันมา
เลนกีฬามากขึ้น 

 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.3  แนวทางการพัฒนา  กีฬาและนันทนาการ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
   (2) จัดแขงขันฟุตบอล 

ชายหาดตามโครงการออก
กําลังกายเพื่อรณรงคสรางสุข
ภาพ   มหกรรมกีฬาเบิกฟา
เมือง ขนอม” ประจําป 
 

40,000 
เงินรายได 
อบต. 
 
 
 

40,000 
เงินรายได 
อบต. 

40,000 
เงินรายได 
อบต. 

ประชาชนหันมา
เลนกีฬามากขึ้น 

 
 

สํานักงาน
ปลัด 

   

เบิกฟาประจําป 

20,000 (3) สนับสนุนโรงพยาบาล 
ขนอม  จัดมหกรรมกีฬา    

20,000 
เงินรายได 
อบต. 

20,000 
เงินรายได 
อบต. 

เงินรายได 
อบต. 

ประชาชนหันมา
เลนกีฬามากขึ้น 

 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.3  แนวทางการพัฒนา  กีฬาและนันทนาการ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

184 สนับสนุนกิจกรรมกีฬาโรง
เรียนในเขต อบต./ระดับ
อําเภอ 

เพื่อสงเสริมสนับสนุน 
กิจกรรมแขงขันกีฬานักเรียน 

 

40,000 

นมา
เลนกีฬามากขึ้น 

นักศึกษา เยาวชน และ 
ประชาชนประจําป 

(1) ร.ร.วัดเขา(วันครู 2501) 
(2) ร.ร.บานเปร็ต 
(3) ร.ร.บานในเพลา 
(4) ร.ร.วัดกระดังงา 
(5) ร.ร.บานวัดใน 
(6) ร.ร.ขนอมพิทยา
(7)  ที่ทําการปกครอง          
อําเภอขนอม 
(8) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4  
ศูนย 
 

16,000 
10,000 
8,000 
8,000 
10,000 
20,000 
50,000 
 

รายได อบต. 

16,000 
10,000 
8,000 
8,000 
10,000 
20,000 
50,000 
 
40,000 
รายได อบต. 

16,000 
10,000 
8,000 
8,000 
10,000 
20,000 
50,000 
 
40,000 
รายได อบต. 

เด็กเล็ก นักเรียน 
นักศึกษา 
เยาวชน และ 
ประชาชนหั

สํานักงาน 
ปลัด/ 
ที่ทําการ 
ปกครอง
อําเภอ 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.3  แนวทางการพัฒนา  กีฬาและนันทนาการ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

185 สนับสนุน  แอโรบิคเพื่อสุข
ภาพ โรงเรียนวัดเขา    (วันครู 
2501) 
 

ประชาชนหันมาสนใจการ
ออกกําลังมากขึ้น 

คาวิทยากร  จํานวน  1 ป 36,000 เงิน
รายได อบต. 

36,000 เงิน
รายได อบต. 

36,000 เงิน
รายได อบต. 

ประชาชนมีสุข
ภาพแข็งแรง 

สํานักงาน
ปลัด 

186 กอสรางสนามกีฬา         
ตําบลขนอม 

เพื่อจัดใหมีสนามกีฬาประจํา 
ตําบลขนอมขึ้น ใหนักเรียน 
นักศึกษา เยาวชนและ 
ประชาชนทั่วไปไดใช 
ประโยชนรวมกัน 
 

จัดหาที่ดินรวมกันไมนอยกวา 
20 ไร 
 
 
 

  1,000,000 สามารถรวบรวม 
เงินรายได 
อบต. 

ที่ดินเพียงพอใน
การกอสราง
สนามกีฬา 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 

 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.3  แนวทางการพัฒนา  กีฬาและนันทนาการ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
187 สนับสนุนศูนยกีฬาบานเปร็ต เพื่อสงเสริมสนับสนุน 

กิจกรรมแขงขันกีฬาของ 
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน
และประชาชน 
 

สนับสนุนกิจกรรมแขงขัน
กีฬาของศูนยบานเปร็ต 

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

เยาวชน และ
ประชาชนหันมา
เลนกีฬามากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

188 สงเสริมการออกกําลังกาย เพื่อสงเสริมใหประชาชนหัน
มาสนใจการออกกําลังกาย  

อบต. 

1.จัดตั้งชมรมสรางเสริมสุข
ภาพ 
2.จัดตั้งชมรม To  Be 
Numberone 
3.รณรงคใหประชาชนหันมา
ออกกําลังกาย 
4.จัดอบรมวิชาการดานการ
ออกกําลังกาย 

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

50,000 
เงินรายได

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

ประชาชนมีสุข
ภาพที่แข็งแรง 

อบต.      
ขนอม/
สถานี
อนามัย
บานเปร็ต 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.3  แนวทางการพัฒนา  กีฬาและนันทนาการ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ 
หนวยงาน

ที่ 
รับผิดชอบ 

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

189 สนับสนุนการแขงขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียนขนอมพิทยา 

เพื่อสงเสริมสนับสนุน 
กิจกรรมแขงขันกีฬาของ 
นักเรียน  
 

สนับสนุนกิจกรรมแขงขัน
กีฬาของโรงเรียนขนอมพิทยา 

40,000 
เงินรายได 
อบต. 

40,000 
เงินรายได 
อบต. 

40,000 
เงินรายได 
อบต. 

เยาวชนหันมา
เลนกีฬามากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.4  แนวทางการพัฒนา  การศึกษา 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
190 จัดงานรับประกาศนียบัตร            

บัณฑิตนอย 
เพื่อสงเสริมและเปนกําลังใจ
ใหนักเรียนที่จบจากศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                
จํานวน  4  ศูนย 

20,000 
เงินรายได 
อบต. 

20,000 
เงินรายได 
อบต. 

20,000 
เงินรายได 
อบต. 

นักเรียนและผู
ปกครองมีกําลัง
ใจ 

สํานักงาน
ปลัด 

191 

การเรียน การสอน และ 

จัดหาอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช
ในโรงเรียน 

เพื่อจัดสนับสนุนอุปกรณ 
สิ่งอํานวยความสะดวกใน

นันทนาการ 

(1) สนับสนุน                      
ร.ร.บานเปร็ต  
“โครงการจัดทําที่นั่งพักผอน
และที่อานหนังสือ”ตามแบบ
แปลนศาลอเนกประสงค 
 

70,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

  นักเรียนมีที่อาน
หนังสือและที่นั้ง
พักผอน 

สํานักงาน
ปลัด 

 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 –แผนพ  2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.4  แนวทางการพัฒนา  การศึกษา 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2552 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
    (2) สนับสนุน                 

ร.ร.บานในเพลา 
“โครงการจัดทําที่นั่งพัก
ผอนและที่อานหนังสือ” 
ตามแบบแปลนศาลาอเนก
ประสงค  

35,000 
เงินรายได 
อบต. 

 นักเรียนมีที่อาน
หนังสือและที่นั้ง

พักผอน 

สํานักงาน
ปลัด 

   (3) สนับสนุน ร.ร.                 
วัดกระดังงา 
“โครงการจัดทําที่นั่งพัก
ผอนและที่อานหนังสือ” 
ตามแบบแปลนศาลาอเนก
ประสงค  
 

49,000 
เงินรายได 
อบต. 

    

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.4  แนวทางการพัฒนา  การศึกษา 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
หนวยงาน

ที่ 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

รับผิดชอบ 
192 โครงการลานธรรมลานทอง เพื่อสนับสนุนสถานที่ 

อุปกรณใหนักเรียน ชุมชน  
ใชในการปฏิบัติกิจกรรม  
ทางศาสนา 

สนับสนุนโรงเรียนวัดเขา          
(วันครู 2501)     ตามโครงการ   
ลานธรรมลานทอง 

130,000 
เงินรายได 
อบต. 

 นักเรียน ชุมชน      
มีสถานที่และ
อุปกรณ ในการ
ปฏิบัติกิจกรรม    
ทางศาสนา 

สํานักงาน
ปลัด 

193 ปรับปรุงกอสรางอาคารเรียน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาดิน 
หมูที่.13   ตําบลขนอม 

เพื่อใหเด็กเล็กมีอาคารที่ถูก 
สุขลักษณะไวเปนที่พัฒนา 
การดานการศึกษา 

ปรับปรุงอาคารศูนยฯ โดยติด
ตั้งหนาตางแบบโปรงแสง/ ปู
กระเบื้องพื้นอาคารและหอง
น้ํา/ตอเติมอาคาร 
บางสวนเปนพื้นที่ใชสอย         
รายละเอียด ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

 200,000 สวนโยธา 
เงินรายได 
อบต. 

 เด็กเล็กมีอาคาร
เรียนที่ถูก 
สุขลักษณะและ 
ภูมิทัศนที่ดีขึ้น 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.4  แนวทางการพัฒนา  การศึกษา 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
194 ปรับปรุงโรงอาหาร                      

โรงเรียนขนอมพิทยา 
เพื่อใหมีโรงอาหารที่ถูกสุข
ลักษณะ 

ปรับปรุงโรงอาหาร ตามแบบ
ที่กําหนด 

250,000 
เงินรายได 
อบต. 

  นักเรียนมีโรง
อาหารที่ถูกสุข
ลักษณะ 

อบต.     
ขนอม/         
รร.ขนอม 
พิทยา 

195 ปรับปรุงโรงอาหาร                        
โรงเรียนบานวัดใน 

เพื่อใหมีโรงอาหารที่ถูกสุข
ลักษณะ 

ปรับปรุงโรงอาหาร ตามแบบ
ที่กําหนด 

 60,000 
เงินรายได 
อบต. 

 นักเรียนมีโรง
อาหารที่ถูกสุข
ลักษณะ 

ขนอม/        
อบต.     

 
รร.บานวัด
ใน 

196 สนับสนุนอุปกรณสนามเด็กเลน  
โรงเรียนบานวัดใน 

เพื่อใหนักเรียนไดมีอุปกรณ
ออกกําลังกาย 

70,000 
เงินรายได 
อบต. 

อบต.     
ขนอม/        

สนับสนุนอุปกรณสนามเด็ก
เลน  จํานวน  10  รายการ 

  นักเรียนมีสุข
ภาพแข็งแรง  

รร.บานวัด
ใน 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.4  แนวทางการพัฒนา  การศึกษา 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
197 จัดหาสื่อการเรียนใหกับโรงเรียน

ในเขต อบต. 
เพื่อสงเสริมการเรียนรูและ 
ฝกฝนใหนักเรียนมีความ 
สามารถจากการใชสื่อมาก
ขึ้น 
 

(1) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร 
ใหกับ ร.ร.วัดกระดังงา  
จํานวน  1  ชุด 
 

45,000 
เงินรายได 
อบต./องคกร 
เอกชน 

  โรงเรียนมีเครื่อง 
คอมพิวเตอรไว 
เปนสื่อการสอน 
มากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

     (2) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร 
ใหกับ ร.ร.บานเปร็ต 
จํานวน  8  ชุด 
 

208,500 
เงินรายได 
อบต./องคกร 
เอกชน 

โรงเรียนมีเครื่อง 
คอมพิวเตอรไว 
เปนสื่อการสอน 
มากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.4  แนวทางการพัฒนา  การศึกษา 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
   (3) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร 

ใหกับ ร.ร.วัดใน  
จํานวน  2 ชุด 
 

60,000 
เงินรายได 
อบต./องคกร 
เอกชน 

  โรงเรียนมีเครื่อง 
คอมพิวเตอรไว 
เปนสื่อการสอน 
มากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

198 ปรับปรุงกอสรางอาคารเรียน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานในเพลา 
หมูที่  8  ตําบลขนอม 

เพื่อใหเด็กเล็กมีอาคารที่ถูก 
สุขลักษณะไวเปนที่พัฒนา 
การดานการศึกษา 

ปรับปรุงอาคารศูนยฯ โดยติด
ตั้งหนาตางแบบโปรงแสง/ ปู
กระเบื้องพื้นอาคารและหองน้ํา
/ตอเติมอาคารบางสวนเปนพื้น
ที่ใชสอย   รายละเอียด ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 
 

75,000 
เงินรายได 
อบต. 

  เด็กเล็กมีอาคาร
เรียนที่ถูก 
สุขลักษณะและ 
ภูมิทัศนที่ดีขึ้น 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
วนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัองคการบริหารส ดนครศรีธรรมราช 

2.4  แนวทางการพัฒนา  
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 

การศึกษา 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 
ิรับผดชอบ 

199 กอสรางอาคารเรียน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจงถนอม 
หลังใหม 
หมูที่  2  ตําบลขนอม 
 

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดแยก
เรียนเปนระดับชั้นและพัฒนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปน 
มาตรฐาน 

กอสรางอาคารเรียน ตามแบบ
ที่ อบต.ขนอม กําหนด 

1,150,000 
เงินรายได 
อบต. 

  มีอาคารเรียน
เพียงพอสําหรับ
เด็กและมีมาตร
ฐานขึ้น 

สวนโยธา 

200 ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา   
เด็กเล็กจงถนอม พรอมกอสราง
รั้ว คสล.  หมูที่  2 ตําบลขนอม 

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ความสวยงาม และเปน
ระเบียบเรียบรอย 

กอสรางรั้วรอบศูนยพัฒนา  
เด็กเล็ก และปรับปรุงภูมิทัศน 
ตามแบบที่ อบต.ขนอม 
กําหนด 
 

500,000 
เงินรายได 
อบต. 

  เด็กมีความ
ปลอดภัย     
มากขึ้น 

สวนโยธา 

 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 

งบประมาณและที่มา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.4  แนวทางการพัฒนา  การศึกษา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
201 จัดหารถรับสงเด็กนักเรียนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย 
เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การเดินทางไป – กลับ ของ
เด็กในศูนยเด็กเล็กและเปน
การแบงเบาภาระผูปกครอง 
 

จางรถรับ – สง เด็กของ     
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย   
ในเขต อบต.ขนอม 

100,000 
เงินรายได 
อบต. 

  ลดภาระของผู
ปกครองในการ
รับสงเด็ก ฯ 

สํานักงาน
ปลัด 

202 หองสมุดชุมชนตําบลขนอม เพื่อเปนแหลงเรียนรูของนัก
เรียนและประชาชนในเขต 
อบต. 

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน 
อบต.หลังเกาใหเปน     หอง
สมุดชุมชน 

30,000 
เงินรายได 
อบต. 

30,000 
เงินรายได 
อบต. 

30,000 
เงินรายได 
อบต. 

นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป
ไดมีแหลงคน
ควาเพิ่มเติม 
 

สวนโยธา 

 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.4  แนวทางการพัฒนา  การศึกษา 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
203 ปรับปรุงอาคารหองสมุด โรง

เรียนวัดเขา (วันครู 2501) 
เพื่อใหเด็กนักเรียนและ
ประชาชนมีแหลงคนควาหา
ความรู 

ปรับปรุงอาคารตามแบบที่
กําหนด พรอมจัดหาอุปกรณ
และหนังสือตาง ๆ 

ครู นักเรียน และ
ประชาชนมี
ความรูเพิ่มมาก
ขึ้น 

 
(วันคร ู
2501) 
 

 

258,000 
เงินรายได 
อบต. 

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

อบต.     
ขนอม/ 
รร.วัดเขา

204 ปรับปรุงอาคารหองสมุด โรง
เรียนบานวัดใน 

เพื่อใหเด็กนักเรียนและ
ประชาชนมีแหลงคนควาหา
ความรู 

ปรับปรุงอาคารตามแบบที่
กําหนด พรอมจัดหาอุปกรณ
และหนังสือตาง ๆ 
 

70,000 
เงินรายได 
อบต. 

20,000 
เงินรายได 
อบต. 

20,000 
เงินรายได 
อบต. 

ครู นักเรียน และ
ประชาชนมี
ความรูเพิ่ม  
มากขึ้น 
 

อบต.     
ขนอม/ 
รร.บาน  
วัดใน           

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 –แผนพ  2552 ) 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพั การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.4  แนวทางการพัฒนา  การศึกษา 

 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
205 จัดกิจกรรมนักเรียนในเขต อบต. เพื่อจัดใหนักเรียนไดมี 

กิจกรรมฝกปฏิบัติธรรม 
ตามหลักพุทธศาสนาและ 
อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
มากขึ้น 

(1) สนับสนุน ร.ร.บานเปร็ต  
จัดกิจกรรมเขาคายพุทธบุตร 
สําหรับนักเรียนในระดับ 
มัธยมศึกษา    3 วัน 2 คืน 

30,000 
เงินรายได 
อบต. 
 
 
 

30,000 
เงินรายได 
อบต. 

30,000 
เงินรายได 
อบต. 

นักเรียนระดับ  
หมูที่ปลายไดฝก 
ปฏิบัติธรรมตาม 
หลักพุทธศาสนา 
 

สํานักงาน
ปลัด 
 
 
 
 

   (2) สนับสนุน ร.ร.ขนอมพิทยา 
 จัดกิจกรรมโครงการอบรม 

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
 3 วัน 2 คืน 
 

30,000 
เงินรายได 
อบต. 

30,000 
เงินรายได 
อบต. 

30,000 
เงินรายได
อบต. 

นักเรียนไดเขารวม
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรมมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 
 

 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.4  แนวทางการพัฒนา  การศึกษา 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
206 ทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อใหนักเรียนมี ประสบ

การณจากการ  ศึกษานอก
สถานที่ 

จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ 
จํานวน  5  โรงเรียนในเขต 
อบต.ขนอม 

315,000  
เงินรายได 
อบต. 

315,000  
เงินรายได 
อบต. 

315,000  
เงินรายได 
อบต. 

นักเรียนมีความรู
ความเขาใจมาก
ขึ้น 

อบต. 
ขนอม / 
รร.บานเป
ร็ต 

207 โครงการความเปนเลิศ                 
ทางวิชาการ 

เพื่อเสริมทักษะทางวิชาการ
แกนักเรียนเพื่อศึกษาตอใน
ระดับมัธยมศึกษา 

จางครูสอนพิเศษนักเรียน           
ชั้น ป.6  ทุกโรงเรียน 

300,000  
เงินรายได 
อบต. 

300,000  
เงินรายได 
อบต. 

300,000  
เงินรายได 
อบต. 
 

นักเรียนเขาศึกษา
ตอในชั้นที่สูงขึ้น
ไป 

อบต. 
ขนอม  

  เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู
ดานคอมพิวเตอร 

สนับสนุนครูผูสอนคอมพิวเตอร  
จํานวน  1  คน 

60,000  
เงินรายได 
อบต. 

60,000  
เงินรายได 
อบต. 

60,000  
เงินรายได 
อบต. 

นักเรียนมีความรู
เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรมาก
ขึ้น 

อบต. 
ขนอม / 
รร.บานวัด
ใน 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.4  แนวทางการพัฒนา  การศึกษา 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 
ิรับผดชอบ 

208 จัดแขงขันทางวิชาการ                 
ชิงทุนการศึกษา 
ร.ร.ในเขต อบต. 

เพื่อเปนการพัฒนาและ 
สงเสริมใหนักเรียนมีความ 
ใฝรูใฝเรียน มีทักษะ 
คณิตศาสตร ชิงทุน  การ
ศึกษา 

จัดแขงขันทางวิชาการ “โครง
การคนเกงคณิตศาสตร ชิงทุน
การศึกษา”  ระดับชั้นประถม
ศึกษา 
 

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

นักเรียนใฝเรียน
รูสงผลให 
คุณภาพการ
ศึกษา 
สูงขึ้น รอยละ 5 

สํานักงาน
ปลัด 
และ 
ร.ร.วัด
กระดังงา 

209 พัฒนาศูนยการเรียนชุมชนให
เปนศูนยกลางการเรียนรูพรอม
ทั้งจัดทําหลักสูตรการศึกษาของ
ชุมชนเอง 

ชุมชนเกิดการเรียนรูเพื่อนํา
ไปพัฒนาอาชีพและคุณภาพ
ชีวิต 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ใหกับ 
ศูนย กศน.อําเภอขนอม 

115,000 
เงินรายได 
อบต. 

115,000 
เงินรายได 
อบต. 

115,000 
เงินรายได 
อบต. 

ชุมชนมีศักย
ภาพในการ
พัฒนาสูงขึ้น 

อบต. 
ขนอม / 
กศน. 
 

210 ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของประชากรวัยแรงงาน 

เพื่อใหผูขาดโอกาสทางการ
ศึกษาไดมีการศึกษาสูงขึ้น 

อุดหนุนคาตอบแทนครูผูสอน 87,120 
เงินรายได 
อบต. 

87,120 
เงินรายได 
อบต. 

87,120 
เงินรายได 
อบต. 

ประชากรกลุม
เปาหมายมีการ
ศึกษาสูงขึ้น 

อบต. 
ขนอม / 
กศน. 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.5  แนวทางการพัฒนา  การสาธารณสุข 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
211 ควบคุมและปองกันโรคติดตอใน

เขตรับผิดชอบ 
เพื่อควบคุมและปองกันโรค
ติดตอในพื้นที่ 

1.กามโรคและโรคเอดส 
 1.1 อบรมผูนําหมูบาน/อสม./
แกนนําครอบครัว/ผูประกอบ 
การรานคาราโอเกะ  50  คน 
 1.2 จัดรณรงคตอตานกามโรค
และโรคเอดส 1 ครั้ง 

15,000 
เงินรายได 
อบต. 
 
 
 

15,000 
เงินรายได 
อบต. 
 
 
 

15,000 
เงินรายได 
อบต. 
 
 
 

สามารถควบคุม
และปองกันโรค
ติดตอในพื้นที่
มากขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด/            
ร.พ.ขนอม/ 
ศสมช. 

   2.โรคไขเลือดออก 
 2.1 อบรมแกนนําครอบครัว/   
อสม.  100 คน 

   2.2 คาสารเคมี ทีพีฟอส  10 
ลิตร 

20,000 
เงินรายได 
อบต. 
 
 

20,000 
เงินรายได 
อบต. 
 
 

20,000 
เงินรายได 
อบต. 
 
 

สามารถลดการ
แพรระบาดของ
ไขเลือดออกมาก
ขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด/ 
สถานี
อนามัย
บานเปร็ต/
ศสมช. 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.5  แนวทางการพัฒนา  การสาธารณสุข 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

   

 

เงินรายได 
อบต. 
 

3.โรคมาเลเรีย 
   3.1 สนับสนุนอาสาสมัครมา
เลเรียตําบลขนอม    
   3.2 สนับสนุนยา/เวชภัณฑ
ใหกับ ศสมช.  13 หมูบาน 
 

26,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

26,000 

 

26,000 
เงินรายได 
อบต. 
 
 

สามารถลดการ
แพรระบาดของ
ไขมาเลเรียมาก
ขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด/               
ร.พ.ขนอม/ 
อาสาสมัคร 
มาเลเรีย 

212 โครงการสุขศึกษา เพื่อเสริมสรางสุขศึกษาใหกับ
หมูบาน/ชุมชน 

1. งานอนามัยโรงเรียน โดยกา
รอบรมผูนํานักเรียน 
2. โครงการสงเสริมการออก
กําลังกาย 
    2.1 สนับสนุนชมรม To Be 
Number One  
 

30,000 
เงินรายได 
 
 

30,000 
เงินรายได 
 
 

30,000 
เงินรายได 
 
 

หมูบาน/ชุมชน
ไดรับบริการดาน
สุขศึกษามากขึ้น 
 
 
 

 

สนง.ปลัด/       
ร.พ.ขนอม 
สนง.ปลัด/
สถานี
อนามัยบาน
เปร็ต 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.5  แนวทางการพัฒนา  การสาธารณสุข 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
ผลลัพธที่คาด 

(บาท) 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

   
ารวจ ผูปวย

สงตอ  ติดตามเยี่ยมใหคําแนะ
นํา  ประชุมวิชาการดูแลพื้นฟูผู
ปวย 

3.โครงการสงเสริมและปองกัน
ปญหาสุขภาพจิต 
  3.1 ดําเนินการสํ

20,000         
เงินรายได  
อบต. 

20,000 20,000         
เงินรายได  
อบต. 

หมูบาน/ชุมชน
ไดรับบริการดาน
สุขศึกษามากขึ้น 
 

สนง.ปลัด/
สถานี
อนามัย
บานเปร็ต 

         
เงินรายได  
อบต. 

   4.โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูง
อายุ 
   - สงเสริมกิจกรรมชมรมและ
ประชุมวิชาการเรื่องโรคในผูสูง
อายุ       

3,000 หมูบาน/ชุมชน
ไดรับบริการดาน
สุขศึกษามากขึ้น 

3,000 
เงินรายได 
อบต. 
 
 
 

เงินรายได 
อบต. 
 
 
 

3,000 
เงินรายได 
อบต. 
 
 
 

 
 

สนง.ปลัด/
สถานี
อนามัย
บานเปร็ต 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
วนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัองคการบริหารส ดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.5  แนวทางการพัฒนา  การสาธารณสุข 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 

   

5.โครงการอาหารสะอาด รสชาติ
อรอย 
   5.1 สํารวจรานอาหาร 
    5.2 ตรวจตัวอยางอาหาร 
ภาชนะ อุปกรณ และมือผูสัมผัส
อาหาร 
    5.3  ออกประกาศนียบัตรรับ
รอง 

30,000 เงิน
รายได 
อบต. 
 

30,000 เงิน
รายได 
อบต. 
 

30,000 เงิน
รายได 
อบต. 
 

รานอาหารและ
อาหารมีความ
สะอาดถูกตอง
ตามหลักโภชนะ
การมากขึ้น 
 

สนง.ปลัด/
สถานี
อนามัย
บานเปร็ต 

213 โครงการโรงพยาบาลตําบล 
(สถานีอนามัยบานเปร็ต) 

เพื่อบริการประชาชนใน
เขต อบต.ขนอม 

ปรับปรุงสถานัอนามัยบานเปร็ต 300,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

  ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การรักษา 
พยาบาลมากขึ้น 

สวนโยธา/
สถานี 
อนามัย เป
ร็ต 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.5  แนวทางการพัฒนา  การสาธารณสุข 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
214 พัฒนามาตรฐานบริการสาธารณ

สุข 
เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนางานในศูนยสาธารณ
สุขมูลฐาน 

อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐาน 
13   หมูบาน 
 

97,500 
เงินภารกิจ 
ถายโอน 
 

97,500 
เงินภารกิจ 
ถายโอน 
 

97,500 
เงินภารกิจ 
ถายโอน 
 

ศูนยสาธารณสุข
มูลฐานมี
พัฒนาการ
บริการสาธารณ
สุขมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

215 รณรงคปองกันยาเสพติดในชุมชน/
หมูบาน  

อบต. 

เพื่อสงเสริมรณรงคปอง
กันยาเสพติดในชุมชน/หมู
บานโดยใชสื่อตาง ๆ 

จัดกิจกรรมรณรงคปองกันยา
เสพติด โดยจัดใหมีสื่อตาง ๆ  
เยาวชน/ประชาชนเขารวมกิจ
กรรม 100 คน 
 

20,000 
เงินรายได

20,000 
เงินรายได 
อบต. 

20,000 
เงินรายได 
อบต. 

เยาวชน/ประชา
ชนมีสวนรวมใน
การปองกันยา
เสพติดมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.5  แนวทางการพัฒนา  การสาธารณสุข 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
216 ควบคุมและปองกัน                   

กําจัดโรคพิษสุนัขบา 
เพื่อสรางความปลอดภัย
ปราศจากโรคพิษสุนัขบา 
และปองกันความสูญเสีย
ชีวิตและทรัพยสินเนื่องจาก
สาเหตุโรคพิษสุนัขบาน   
มากขึ้น 
 

 
อบต. 
 

 
อบต. 

จัดซื้อ/จัดหาเวชภัณฑวัคซีน
ปองกันและกําจัดโรคพิษ   
สุนัขบา  1,000  ชุด 
 
  

10,000 
เงินรายได

 

10,000 
เงินรายได 
อบต. 
 
 

10,000 
เงินรายได

 
 

โรคพิษสุนัขบา 
ลดลง             
รอยละ 20 

สํานักงาน
ปลัด 
 

217 ศึกษาดูงานนอกสถานที่งานสา
ธารณสุขมูลฐานดีเดน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสา
สมัครสาธารณสุข 

อาสาสมัครสาธารณสุข 
 จํานวน 40 คน     
 

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

อาสาสมัครสา
ธารณสุขมีความ
รูดีขึ้น 
 

อบต./
ชมรม  
อสม./ร.พ. 
ขนอม 

 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.5  แนวทางการพัฒนา  การสาธารณสุข 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ 

รับผดชอบ 
วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 
ิ

218 ศึกษาดูงานนอกสถานที่งานสา
ธารณสุขมูลฐานดีเดน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสา
สมัครสาธารณสุข 

อาสาสมัครสาธารณสุข 
 จํานวน 40 คน     
 

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

อาสาสมัครสา
ธารณสุขมีความ
รูดีขึ้น 
 

อบต./
ชมรม  
อสม./ร.พ. 
ขนอม 

219 ปรับปรุงซอมแซมศูนยสา
ธารณสุขมูลฐาน 

ปรับปรุงสถานที่และขอมูลให
พรอมปฏิบัติงาน 

จัดหาวัสดุอุปกรณ/เอกสาร 18,000 
เงินรายได 
อบต. 

18,000 
เงินรายได 
อบต. 

18,000 
เงินรายได 
อบต. 

ประชาชนมีสุข
ภาพที่ดี 

อบต./
ชมรม  
อสม./ร.พ. 
ขนอม 

220 
 

อบต. 

อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจําหมูบาน 

เพื่อพัฒนาความรูและ 
ทัศนคติของอาสาสมัคร 
สาธารณสุข 

อาสาสมัครสาธารณสุข 
จํานวน  9 หมูบาน 
  

10,000 
เงินรายได 
อบต. 

10,000 
เงินรายได 
อบต. 

10,000 
เงินรายได

อาสาสมัครสา
ธารณสุขมีความ
รูดีขึ้น 
 

อบต./
ชมรม  
อสม./ร.พ. 
ขนอม 

 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 –แผนพ  2552 ) 

งบประมาณและที่มา 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.5  แนวทางการพัฒนา  การสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
ผลลัพธที่คาด 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
221 เพื่อรณรงคสงเสริมการกําจัด

พาหะนําโรคใน พื้นที่ 
       

เงินรายได 
อบต. . 

รณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย จัดรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลายใน 
โรงเรียน/บานที่อยูอาศัย/สถานที่
ราชการ/ชุมชน โดยใชสื่อตาง ๆ 
(13 หมูบาน) 
 

10,000 10,000       
เงินรายได 
อบต. 

10,000       
เงินรายได 
อบต. 

ประชากรลูกน้ํา
ยุงลายลดลง
รอยละ 10 

สํานักงาน
ปลัด/ 
ศสมช

222 กําจัดแมลงวัน เพื่อกําจัดแมลงวัน ในชวง
แพรระบาด อันเปนพาหนะ
นําโรคในพื้นที่ 
 

- จัดหาสารเคมี 
- บริการฉีดพนกําจัดแมลงวัน  
ในพื้นที่แพรระบาด 
 

5,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

5,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

5,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

ลดการแพร
ระบาดของ
แมลงวันไดมาก
ขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
วนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัองคการบริหารส ดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.5  แนวทางการพัฒนา  การสาธารณสุข 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน   
ที่รับผิดชอบ 

223 โครงการวางแผนครอบครัว เพื่อสนับสนุนงานวิชาการแก
สมาชิก อสม.ไปเผยแพรใน
หมูบานตอไป 

จัดอบรมสัมมนาใหความรูกับ 
อสม.   ทั้ง 13 หมูบาน  
 
 

20,000 
เงินรายได 
อบต. 

  ประชาชนมี
ความรูดานการ
วางแผนครอบ
ครัวมากขึ้น รอย
ละ 10 
 

สํานักงาน
ปลัด 

224 จัดนิทรรศการตอตานยาเสพติด เพื่อเปนสื่อในการตอตาน  
ยาเสพติดในพื้นที่ 

  จัดนิทรรศการตอตานยาเสพติด    
จํานวน 1 โครงการ 

10,000       
เงินรายได 
อบต. 
 
 

ประชาชนไดรับ
ความรูมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.5  แนวทางการพัฒนา  การสาธารณสุข 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

225 ศึกษาดูงานดานสาธารณสุข         
(ตามแผนพัฒนาทรัพยากร
มนุษย)  

เพื่อใหสมาชิกชมรมอาสา
สมัครสาธารณสุขและ     ผูนํา
ทองถิ่นมีความรู เทคโนโลยี
ใหม ๆ และประสบการณใหม 
ๆ  ในการดําเนินงานสาธารณ
สุข 

1. ศึกษาดูงานในตางจังหวัด 

50,000 

 
อสม.  และผูนําชุมชน/ทองถิ่น  
50 คน (หมูที่ 5,6,7,8) 
 
2. ศึกษาดูงานการพัฒนา 
ชุมชน ที่ประสบผลสําเร็จ 50 คน   
(หมูที่ 2,3,4,9,10,11,12,13,14) 

40,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

เงินรายได 
อบต. 

 อสม.และผูนํา
ชุมชน/ทองถิ่นมี
ความรูและ
ประสบการณ
ใหมสามารถ
ถายทอด        
ใหกับชุมชนเพิ่ม
ขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด/            
สถานี
อนามัย
บานเปร็ต/  
ศสมช.   

 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.5  แนวทางการพัฒนา  การสาธารณสุข 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน   
ที่รับผิดชอบ 

226 ตรวจคนหาผูปวยโรคตาง ๆ เพื่อคนหาผูปวยที่คาดวาจะ
เปนโรคตาง ๆ จะไดรักษาได
ทันทวงที 
 

1. ตรวจเบาหวาน/คนหาผูปวย     
ความดัน 13 หมูบาน  
2. ตรวจคนหาผูปวยมาเลเรีย
โดยการเจาะเลือดผูสงสัยในหมู
บาน  13 หมูบาน  
3. โครงการปองกันและควบคุม
โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เตานมในหญิงวัยเจริญพันธอายุ 
35 ขึ้นไป 
  - งานประชาสัมพันธ 
  - ตรวจคนหาผูปวย 4 หมูบาน 

5,000 
เงินรายได 
5,000 

 

เงินรายได 
 
5,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

 ประชาชนไดรับ    
ความรูมากขึ้น 
ประชาชนเขาใจ   
การใหบริการ
ดาน        สา
ธารณสุขมากขึ้น 
 

สํานังาน 
ปลัด/ รพ.ขน
อม/สถานี
อนามัยเปร็ต 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.6  แนวทางการพัฒนา  การปรับปรุงชุมชน 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน   
ที่รับผิดชอบ 

227 โครงการเก็บขยะมูลฝอย  บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
จากครัวเรือนและสถาน
ประกอบการทุกพื้นที่ 

 
อบต. 

ขยายพื้นที่บริการจัดเก็บ             
ทั้ง  13 หมูบาน 
500 ครัวเรือน 

100,000 
เงินรายได 
อบต. 

100,000 
เงินรายได

100,000 
เงินรายได 
อบต. 

ลดปญหาขยะ
ในหมูบานมาก
ขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

228 โครงการบานนาอยู  (การจัด
สิ่งแวดลอมบริเวณบานใหถูก
สุขลักษณะ) 

เพื่อใหมีบานที่                   
ถูกสุขลักษณะ 

ประชาสัมพันธโครงการใหความ
รูแกครัวเรือนในการจัดบาน 
และสนับสนุนถังขยะประจํา
บาน 

49,400 
เงินรายได 
อบต. 

49,400 
เงินรายได 
อบต. 

49,400 
เงินรายได 
อบต. 

ประชาชนมีคุณ
ภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

อบต.ขนอม/ 
สถานี
อนามัยบาน
เปร็ต 

 
 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.6  แนวทางการพัฒนา  การปรับปรุงชุมชน 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน   
ที่รับผิดชอบ 

229 โครงการจางเหมากําจัดขยะ
โดยเอกชน 

เพื่อลดปญหาการกําจัด
ขยะที่ผิดวิธีและเปนการ
ลดคาใชจายในการกําจัด
ขยะและรักษาสิ่งแวดลอม 
 

จางเหมาเอกชนในการกําจัด
ขยะ 

200,000  
เงินรายได 
อบต. 

200,000  
เงินรายได 
อบต. 

200,000  
เงินรายได 
อบต. 

ลดปญหาขยะ
ลนในที่เก็บขยะ
และสภาพแวด
ลอม  ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

230 โครงการจางเก็บขยะโดยเอก
ชน 

เพื่อลดปญหาการเก็บขยะ 
และเปนการลดคาใชจาย 

จางเหมาเอกชนในการจัดเก็บ
ขยะ 

200,000  
เงินรายได 
อบต. 

200,000  
เงินรายได 
อบต. 

200,000  
เงินรายได 
อบต. 

ลดภาระคาใช
จายไดมากขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 

 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข การปรับปรุงชุมชนแออัด 
2.6  แนวทางการพัฒนา  การปรับปรุงชุมชน 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน   
ที่รับผิด
ชอบ 

231 รักษาความสะอาดถนน/ทางเทา/
ทางระบายน้ําสาธารณะ  

เพื่อจัดใหมีการรักษา
ความสะอาดในชุมชน 
 

ทําความสะอาดถนน/ทางเทา/
ทางระบายน้ํา เดือนละ 1 ครั้ง 

10,000 
เงินรายได 
อบต. 

10,000 
เงินรายได 
อบต. 

10,000 
เงินรายได 
อบต. 

ชุมชนมีความ
สะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอย
มากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

232 กอสรางบอทิ้งขยะแบบฝงกลบ     
หมูที่ 14   ตําบลขนอม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ       
การบริหารจัดการกําจัด
ขยะ   ของ อบต. 

กอสรางบอทิ้งขยะตามแบบ
แปลนกอสรางของ อบต.ขนอม  
จํานวน 1 บอ 
-  ฝงกลบบอทิ้งขยะเมื่อขยะ
เต็ม ขนาดกวาง 5.00  ยาว 100   
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
 

  200,000 อบต.สามารถลด
ปญหาดานการ
บริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอยมาก
ขึ้น 

รายได 
อบต. 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3 ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย                                      
3.1  แนวทางการพัฒนา  รักษาความสงบเรียบรอยภายใน 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
233 สงเสริมดานรักษาความสงบ

และความเปนระเบียบเรียบ
รอยในหมูบาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษาความสงบและความ
เปนระเบียบเรียบรอย 

จัดชุดรักษาความสงบและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยใน
หมูบานรวมกันระหวางตํารวจ-
ฝายปกครอง- อส. อปพร. ออก
ตรวจตราหมูบานละ 1 ครั้ง ตอ
เดือน 
 

30,000 
รายได อบต. 

30,000 
รายได อบต. 

30,000 
รายได อบต. 

ประชาชนไดรับ
ความดูแลการ
รักษาความสงบ
และความเปน
ระเบียบเรียบ
รอยมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย                                      
3.2  แนวทางการพัฒนา  สรางจิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
234 จัดเวทีประชาคมและสัมมนาผู

นําชุมชน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานและการมีสวนรวม
ของภาคประชาชน 

- จัดเวทีประชาคม 
- จัดสัมมนาผูนําชุมชน 

30,000 
รายได    
อบต. 

30,000 
รายได 
อบต. 

30,000 
รายได 
อบต. 

ประชาชนมีสวน
รวมแสดงความ
คิดเห็นกับสวน
ราชการมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

235 การจัดการความรูเพื่อพัฒนาชุม
ชนตามพระราชดํารัส 
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อยกระดับพัฒนาความ
สามารถของคนในชุมชนให
พึ่งพาตนเองได 

  จัดการฝกอบรม/ศึกษาดูงาน 18,000 
รายได    
อบต. 

18,000 
รายได    
อบต. 

18,000 
รายได    
อบต. 

ชุมชนมีความ 
เขมแข็ง 

อบต./ 
กศน. 

 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย                                      
3.2  แนวทางการพัฒนา  สรางจิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
236 อบต.พบประชาชน 

  (อบต.สัญจร ) 
เพื่อบริการประชาชนใหถึง
พื้นที่ และเปนการพบเพื่อให
ทราบถึงนโยบายของ 
อบต.และการแกไขปญหาให
ประชาชน 
 

จัดงาน อบต.พบประชาชนตาม
หมูบานตาง ๆ ที่ อบต.กําหนด 
โดยมีกิจกรรมทั้งภาคกลางวัน
และกลางคืน 

500,000 
เงินรายได 
อบต. 

500,000 
เงินรายได 
อบต. 

500,000 
เงินรายได 
อบต. 

ประชาชนมีสวน
รวมแสดง ความ
คิดเห็นและเปน
สรางความ
สามัคคี 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3 ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย                                      
3.3  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนสงเสริมการสรางจิตสํานึกและวินัยจราจรใหแกประชาชน 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
237 เสริมสรางความรูดานการ

จราจร 
เพื่อสงเสริมความรูความ    
เขาใจ รณรงคการเคารพ    
กฎจราจรใหกับประชาชน  
ทั่วไป 

- ประกวดคําขวัญในการ
รณรงคเสริมสรางความรู ความ
เขาใจกฎจราจร 
- จัดพิมพคําขวัญที่ไดรับการ
คัดเลือกออกเผยแพรทั่วไป 

10,000.- 
รายได อบต. 

10,000.- 
รายได อบต. 

10,000.- 
รายได อบต. 

ประชาชนมี
ความรูความเขา
ใจและเคารพกฎ
จราจร  มากขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

238 30,000 โครงการรณรงคขับขี่ปลอด
ภัยเปดไฟ ใสหมวกนิรภัย 
 

เพื่อใหประชาชนทั่วไปได
ชวยกันรณรงคและไดรูกฎ
ระเบียบ 

จัดทําปายรณรงค ขับขี่ปลอด
ภัยเปดไฟใสหมวก 

30,000 
เงินรายได 
อบต. 

เงินรายได 
อบต. 

30,000 
เงินรายได 
อบต. 

ประชาชนทั่วไป
ไดรูกฎระเบียบ
ตาง ๆ มากขึ้น 

สวนโยธา 

 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3 ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย                                      
3.4  แนวทางการพัฒนา  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
239 สงเสริมดานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 
เพื่อเพิ่มสมาชิก อปพร.      
ในการปองกันและบรรเทา     
สาธารณภัย 
 
 

จัดฝกอบรม อปพร.  
จํานวน  50  คน ในเขตตําบล
ขนอม 
 

100,000 
รายได   
อบต. 

100,000 
รายได 
อบต. 

100,000 
รายได 
อบต. 

เพิ่มจํานวน      
สมาชิกอปพร. 
ในเขตตําบล  
ขนอม 
 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย                                      
3.5  แนวทางการพัฒนา  การรักษาความปลอดภัยในช ีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
240 ติดตั้งปายเตือนทางโคงถนนใน     

เขต อบต. 
เพื่อความปลอดภัยในการ 
ขับขี่ ยวดยานพาหนะมาก
ขึ้น 

กอสราง ติดตั้งปายเตือนทาง
โคง คสล. ตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงชนบท ตามจุดที่ 
อบต. กําหนด 
 

20,000         
เงินรายได  
อบต. 

  ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใชพาหนะ
มากขึ้น 

สวนโยธา 

241 ติดตั้งปรับปรุงเครื่องหมายบังคับ   
การจราจรในเขต อบต 

เพื่อความปลอดภัยในการ 
ขับขี่ ยวดยานพาหนะมาก
ขึ้น 

ติดตั้ง ปรับปรุงปายเครื่อง
หมายจราจร เชน ปายแสดง
ทางแยก ปายหยุด             
ปายทางโคง ใหเพียงพอและใช
การไดดีตามจุดที่ อบต. 
กําหนด 

10,000         
เงินรายได 
อบต. 

  ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใชพาหนะ
มากขึ้น 

สวนโยธา 

 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การวางแผนสงเสริมการลงทุน การพาณิชย และการทองเที่ยวครบวงจร                                  
4.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการลงทุน และการพาณิชย 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
242 จัดซื้อที่ดินกอสรางอาคารตลาด

สดหลังใหม 
สงเสริมกิจกรรมภาคการ
พาณิชยตามโครงการอาหาร
ปลอดภัยและตลาดดีมา
มาตรฐานของรัฐบาล       
ทดแทนอาคารหลังเกาที่ 
ทรุดโทรมมากแลว 
 

จัดซื้อเนื้อที่ จํานวน  1 – 3 ไร   2,000,000 
เงินรายได 
อบต. และ
เงินอุดหนุน
ทั่วไปจาก
รัฐบาล 

  ประชาชนทั่วไป
มีสถานที่
จําหนายอาหาร
ปลอดภัย/ตลาด
ดีมีมาตรฐาน
จากการลงทุน
เชิงพาณิชยของ 
อบต. ที่ดีขึ้น 
 

สวนโยธา 

 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การวางแผนสงเสริมการลงทุน การพาณิชย และการทองเที่ยวครบวงจร                                  
4.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการลงทุน และการพาณิชย 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
243 กอสรางอาคารตลาดสดหลังใหม   

หมูที่  4    ตําบลขนอม 
สงเสริมกิจกรรมภาคการ
พาณิชยตามโครงการอาหาร
ปลอดภัยและตลาดดีมา
มาตรฐานของรัฐบาล       
ทดแทนอาคารหลังเกาที่ 
ทรุดโทรมมากแลว 
 

กอสรางอาคาร คสล. ขนาด
กวาง 20.00 เมตร ยาว 22.00 
เมตร ตามแบบแปลนกอสราง
ของ อบต.ขนอม 

3,000,000 
เงินรายได 
อบต. และ
เงินอุดหนุน
ทั่วไปจาก
รัฐบาล 

  ประชาชนทั่วไป
มีสถานที่
จําหนายอาหาร
ปลอดภัย/ตลาด
ดีมีมาตรฐาน
จากการลงทุน
เชิงพาณิชยของ 
อบต. ที่ดีขึ้น 
 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การวางแผนสงเสริมการลงทุน การพาณิชย และการทองเที่ยวครบวงจร                                  
4.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหลงทองเที่ยว เสนทางคมนาคม และสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
244 จัดกิจกรรมปลูกตกแตงบํารุง

รักษาไมประจําถิ่น                
แหลงทองเที่ยวชายทะเล              
อาวขนอม หมูที่ 2,4,5,6,7,8  
ตําบลขนอม 

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ของนักทองเที่ยวที่มาเยือน
ขนอมใหมีความรูสึกที่ดีตอ 
อ.ขนอม มากขึ้นและ
สามารถเปนไมกันคลื่นลม 
 

จัดกิจกรรมตกแตงตนเตยหนู     
(ชื่อทองถิ่น : ลังคาย) สําหรับ     
นักทองเที่ยวที่มาเยือนแตละ
ครั้ง อบต. สนับสนุนอุปกรณ 

20,000 
เงินรายได 
อบต. 

  นักทองเที่ยวมี
ความรูสึกที่ดีตอ 
อ.ขนอม มากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

245 จัดกิจกรรมถนนดอกไม ในเขต 
อบต.ขนอม ทุกสาย 
 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนริมถนน
สูแหลงทองเที่ยวใหดูสวย
งามมากขึ้น 

ติดตั้งทอ คสล.ปลูกตนไม
ประเภทเฟองฟา,หางนกยูงไทย  
ฯลฯ 

100,000 
เงินรายได 
อบต. 

100,000 
เงินรายได 
อบต. 

100,000 
เงินรายได 
อบต. 

ภูมิทัศนริมถนน
สูแหลงทองเที่ยว
ดูสวยงามมาก
ขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การวางแผนสงเสริมการลงทุน การพาณิชย และการทองเที่ยวครบวงจร                                  
4.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหลงทองเที่ยว เสนทางคมนาคม และสิ่งอํานวยความสะดวก 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
246 สงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมใน

แหลงทองเที่ยวรูปแบบ                
“บิ๊กคลีนนิ่งเดย” 

เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึก
ของประชาชนและเยาวชนให
ความสําคัญในการรวม
พัฒนาการสิ่งแวดลอมใน
บริเวณแหลงทองเที่ยว 

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอ เปนคาใชจายในการ
รณรงคทําความสะอาด ชาย
หาด ลําคลอง ทุกแหงในตําบล 
ประจําป หรือจัดเอง 

10,000 
เงินรายได 
อบต. 
รวมกับ องค
กรภาครัฐ/
เอกชน 

10,000 
เงินรายได 
อบต.รวม
กับ องคกร
ภาครัฐ/
เอกชน 

10,000 
เงินรายได 
อบต.รวม
กับ องคกร
ภาครัฐ/
เอกชน 

ชายหาด        
ลําคลองในพื้นที่
มีความสะอาด
มากขึ้น            
ประชาชนและ
เยาวชนไดเล็ง
เห็นความ 
สําคัญของการ
พัฒนาการ    สิ่ง
แวดลอมมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด/        
ที่ทําการ 
ปกครอง
อําเภอ/ 
อสม.ตําบล
ขนอม 

 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
วนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัองคการบริหารส ดนครศรีธรรมราช 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การวางแผนสงเสริมการลงทุน การพาณิชย และการทองเที่ยวครบวงจร                                  
4.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหลงทองเที่ยว เสนทางคมนาคม และสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
247 สนับสนุนการจัดงาน  หรือจัดงาน    

“ปูเสื่อกินขาว เคาทดาวริมหาด”       
ครั้งที่ 4  หมูที่  2    ตําบลขนอม 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ
ทองเที่ยวของอําเภอและ
จังหวัดซึ่งปรากฏอยูใน
ปฏิทินการทองเที่ยวของ
ประเทศ 
 

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอ เปนคาใชจายในการ 
จัดงาน ณ หาดคอเขา วันที่ 31 
ธันวาคม   ของทุกป หรือจัดเอง 
 

30,000 
เงินรายได 
อบต. 

30,000 
เงินรายได 
อบต. 

30,000 
เงินรายได 
อบต. 

มีผูสนใจมาทอง
เที่ยวอําเภอขน
อมมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

248 สนับสนุนการจัดงานเทศกาล
สงกรานตอาหาร ทะเลสด และ
ของดีเมืองขนอม 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ
การทองเที่ยวของอําเภอ
และจังหวัดซึ่งปรากฏอยูใน
ปฏิทินการทองเที่ยวของ
ประเทศ 

30,000 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอ เปนคาใชจายในการ 
จัดงาน ระหวางวันที่ 12 – 14 
เมษายน ของทุกป หรือจัดเอง 

30,000 
เงินรายได 
อบต. 

30,000 
เงินรายได 
อบต. 

เงินรายได 
อบต. 

มีผูสนใจมาทอง
เที่ยวอําเภอขน
อมมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การวางแผนสงเสริมการลงทุน การพาณิชย และการทองเที่ยวครบวงจร                                  
4.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหลงทองเที่ยว เสนทางคมนาคม และสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
249 สนับสนุนการจัดงานแขงขัน 

“เทศกาลตกปลาทราย”                 
หมูที่ 8 ตําบลขนอม 

เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม 
การทองเที่ยวของอําเภอและ
ตําบลใหเปนงาน 
ประจําปของทองถิ่น 

จัดการแขงขันตกปลาทรายชิง
แชมป รายละเอียดตามที่ 
อบต.และคณะกรรมการจัด
การแขงขันกําหนด 
 

30,000     
เงินรายได 
อบต. 

30,000     
เงินรายได 
อบต. 

30,000     
เงินรายได 
อบต. 

ดึงดูดนักทอง
เที่ยวสูขนอม
มากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

250 จัดแขงขัน “ขนอมมอเตอรครอส”   
หมูที่  12    ตําบลขนอม 

เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนและ
สงเสริมการทองเที่ยวของ
อําเภอและตําบล ซึ่งจัดขึ้น
เปนประจําทุกป 
 

จัดแขงขันรถมอเตอรครอส
สนาม เก็บคะแนนชิงแชมป
ภาคใต รายละเอียดตามที่ 
อบต. และชมรมมอเตอรครอส
ขนอมกําหนด 
 

100,000 
เงินรายได 
อบต. 

100,000 
เงินรายได 
อบต. 

100,000 
เงินรายได 
อบต. 

มีผูเขารวมและผู
ชมการแขงขัน
เพิ่มมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด/     
ชมรม
มอเตอร   
ครอส       

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การวางแผนสงเสริมการลงทุน การพาณิชย และการทองเที่ยวครบวงจร                                  
4.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหลงทองเที่ยว เสนทางคมนาคม และสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
251 กอสรางบันไดหินกอทางขึ้นน้ําตก

เสม็ดชุน หมูที่ 9 ตําบลขนอม 
สงเสริมกิจกรรมการทอง
เที่ยวน้ําตกเสม็ดชุนให
สะดวกมากขึ้น 

กอสรางบันไดหินกอขนาด
กวางเฉลี่ย 1- 1.50 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.30 เมตร 
ตามแบบที่ อบต.ขนอม 
กําหนด 

 200,000  
เงินรายได 
อบต. 

เสนทางเดินเทา
ขึ้นน้ําตก             
เสม็ดชุน           
สะดวกมากขึ้น 

สวนโยธา 

252 ปรับภูมิทัศนริมหาดคอเขา เพื่อปรับปรุงบริเวณ        
หาดคอเขา หมูที่ 2                 
ตําบลขนอม ใหเปนหาด         
ที่นาทองเที่ยว สะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย 
 

ปรับปรุงบริเวณหาดคอเขาโดย
ทําถนนริมหาด และทางเทา 
และที่จอดรถ 

 2,000,000 
เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 นักทองเที่ยวได
รับความสะดวก
ยิ่งขึ้น 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การวางแผนสงเสริมการลงทุน การพาณิชย และการทองเที่ยวครบวงจร                                  
4.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหลงทองเที่ยว เสนทางคมนาคม และสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
253 ปรับปรุงหองน้ํา – หองสวมเปน

ศาลาอเนกประสงคพรอมปรับ
ปรุงภูมิทัศนบริเวณชายหาดคอ
เขา 

เพื่ออํานวยความสะดวกให
กับนักทองเที่ยวบริเวณหาด
คอเขาใหไดรับความสะอาด
มากขึ้น 

ปรับปรุงหองน้ํา-หองสวม เปน
ศาลาอเนกประสงค และปรับ
ปรุงภูมิทัศนบริเวณชายหาดคอ
เขา 
 

300,000 
เงินรายได 
อบต. 

  นักทองเที่ยวได
รับความสะดวก
มากขึ้น 

สวนโยธา 

254   กอสรางซุมโครงเหล็ก         
ประตูสูอาวขนอมพรอมปรับปรุง
ภูมิทัศนบริเวณริมคลองคุระ 

เพื่อบริการนักทองเที่ยวและ 
ปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม 

กอสรางซุมโครงเหล็กประตู    
สูอาวขนอมบริเวณหัวสะพาน   
คุระตามแบบ อบต.กําหนด 
พรอมปรับภูมิทัศนบริเวณริม
คลองคุระ พรอมทางเดินเทา
ขึ้นเขา 

1,000,000  
เงินรายได 
อบต. 

นักทองเที่ยวได
รับความสะดวก
และเปนการปรับ
ปรุงภูมิทัศนทอง
เที่ยว 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
วนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัองคการบริหารส ดนครศรีธรรมราช 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การวางแผนสงเสริมการลงทุน การพาณิชย และการทองเที่ยวครบวงจร                                  
4.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหลงทองเที่ยว เสนทางคมนาคม และสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ ป 2550โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย  

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
255 กอสรางซุมโครงเหล็กหรือซุมทาง

ลงชายหาดทุกสายในเขต 
อบต.ขนอม 

เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวตาง ๆ ซึ่งเปน
เสนทางสาธารณะในเขต 
อบต.ขนอม 

กอสรางซุมโครงเหล็กประตู    
และซุมทางลงชายหาดตาม
แบบที่ อบต.ขนอมกําหนด 

1,000,000  
เงินรายได 
อบต. 

  นักทองเที่ยวได
รับความสะดวก
และเปนการปรับ
ปรุงภูมิทัศนทอง
เที่ยว 

สวนโยธา 

256 โครงการจัดตั้งศูนยบริการ     
การทองเที่ยวตําบลขนอม  (โรง
เรียนบานหนาดาน) 

  สวนโยธา เพื่อเปนเปนการบริการนัก
ทองเที่ยว 

ปรับปรุงโรงเรียนบานหนาดาน
ใหเปนศูนยบริการนักทองเที่ยว 

1,200,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

นักทองเที่ยวได
รับความสะดวก
มากขึ้น 

 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
วนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัองคการบริหารส ดนครศรีธรรมราช 

 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การวางแผนสงเสริมการลงทุน การพาณิชย และการทองเที่ยวครบวงจร                                  
4.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหลงทองเที่ยว เสนทางคมนาคม และสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ป 2550เปาหมาย  

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
257  นักทองเที่ยวได

รับความสะดวก
มากขึ้น 

ติดตั้งปายประชาสัมพันธและ
ปายบอกทางสูแหลงทองเที่ยว      
ตําบลขนอม 

เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวตาง ๆ           
ในเขต อบต. และอํานวย
ความสะดวกแก                
นักทองเที่ยวมากขึ้น 
 

จางทําและติดตั้งปายแบบ
ถาวรประกอบขอความตาม
แบบที่ อบต. กําหนด 

 250,000     
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

สวนโยธา 

258 จัดทําสื่อประชาสัมพันธขนอม
กับความเรนลับทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติ 

เพื่อใหประชาชนและนักทอง
เที่ยวไดรูถึงวัฒนธรรมตาง ๆ 
ใน            อบต.ขนอม 

1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ 
2. ภาษา (เรื่องขนอมกับ 
ความเรนลับทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติ) 

 150,000  
เงินรายได 
อบต. 

ประชาชนและ 
นักทองเที่ยว     
ไดรูเรื่องราว  
ตาง ๆ มากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 –แผนพ  2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม                                       
5.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริม และสรางจิตสํานึกใหประชาชนและเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ ป 2552 วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) (บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
259 รณรงคเผยแพรประชาสัมพันธการ

พัฒนาและบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม 
เพื่อเสริมสรางความรูความ
เขาใจการลดปริมาณการคัด
แยกและควบคุมมลพิษ 

จัดพิมพเอกสารประชาสัมพันธ   
100 ฉบับ 

5,000 
รายได 
อบต. 

5,000 
รายได 
อบต. 

5,000 
รายได 
อบต. 

ประชาชนและ
เยาวชน อนุรักษ
สิ่งแวดลอมมาก
ขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

260 อนุรักษฟนฟูธรรมชาติปาชายเลน   
หมูที่ 3,12,14   ตําบลขนอม 

อนุรักษแหลงพันธไมและ     
ที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา 

จัดทําปายประชาสัมพันธ          9,000 
เงินรายได  

9,000 ประชาชน เขาใจ
ความสําคัญของ
การอนุรักษปา
ชายเลน 

สํานักงาน
ปลัด 

อบต. 

9,000 
เงินรายได  
อบต. 

เงินรายได  
อบต. 

 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม                                       
5.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการปลูกตนไมและปลูกปา  อนุรักษ ฟนฟูปาตนน้ํา ปาพรุ ปาในที่ราบและปาชายเลน 
  

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550

(บาท) 
 ป 2551 

(บาท) 
ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
261 ปลูกตนไมริมทาง หมูที่  9,10,11      

ตําบลขนอม 
สงเสริมการปลูกตนไมสราง
ความรมรื่นใหกับหมูบาน 

ปลูกตนราชพฤกษตามถนน
สายแยกบานทาสําเภา –            
บานทานอย  , ปลูกตนประดู
และสายบานวัดใน -         
เจดียหลวง  จํานวน  200  ตน 
 

20,000 
เงินรายได 
อบต. 

  จํานวนตนไม
เพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

262 คายเยาวชนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม (อุทยานแหงชาติหาดขนอม 
–   หมูเกาะทะเลใต) 

ใหความรูและสรางเครือขาย
การอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

จัดอบรมใหกับเยาวชน  
จํานวน  2 วัน 1 คืน 

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

เยาวชนไดรับ
ความรูเพิ่มเติม
และเปนการสง
เสริมการ ทอง
เที่ยว 

สํานักงาน
ปลัด 

 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม                                       
5.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการปลูกตนไมและปลูกปา  อนุรักษ ฟนฟูปาตนน้ํา ปาพรุ ปาในที่ราบและปาชายเลน 
  

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 ป
(บาท) 

 2552 
ผลลัพธที่คาด 

(บาท) 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
263 สงเสริมการปฏิบัติงานการอนุรักษ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรทางทะเลและ   
ชายฝงอําเภอขนอม 

  
อุดหนุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงเรือ
ตรวจการอาสาสมัครฯในการ
ออกตรวจตราความมั่นคงของ
ทุน การบุกรุกพื้นที่ของเรือ
ประมงพาณิชย ฯลฯ 

50,000 
เงินรายได
อบต. 

50,000 
เงินรายได
อบต. 

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

อาสาสมัคร
พิทักษ 
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง
มีขวัญและกําลัง
ใจในการปฏิบัติ
งานมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

264 ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันไฟปา เพื่อเพิ่มสมาชิกอาสาสมัคร
ปองกันไฟปา 

จัดฝกอบรม จํานวน  30  คน 200,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

200,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

200,000 
เงินรายได 
อบต. 
 

เพิ่มจํานวน
อาสาสมัคร    
ไฟปา 

สํานักงาน
ปลัด 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม                                       
5.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการปลูกตนไมและปลูกปา  อนุรักษ ฟนฟูปาตนน้ํา ปาพรุ ปาในที่ราบและปาชายเลน 
  

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
265 จัดกิจกรรม   “คนรักปาเดินศึกษา

ระบบนิเวศ” หมูที่ 8  ตําบลขนอม 
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษของอําเภอขนอม ให
เปนกิจกรรมประจําถิ่นใหมี
ชื่อเสียงมากขึ้น 

จัดกิจกรรม “คนรักปา เดิน
ศึกษาระบบนิเวศ” บนเสนทาง
เดินปาศึกษาธรรมชาติปาดิบ
ชื้นเสนทางเขาเพลา-เขากลาง 
ระยะทาง 8 กิโลเมตร                
ชุดละ 50 คน 

20,000 
รายได 
อบต. 
 

  ประชาชน  นัก
เรียน  นักศึกษา 
ไดมีโอกาส
ศึกษาหองเรียน
ธรรมชาติมาก
ขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม                                       
5.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริม สนับสนุนใหมีการกอสรางฝายตนน้ําลําธารตามแนวพระราชดําริ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

266 กอสรางฝายตนน้ําลําธาร 
(Cheek Dam) ตามแนวพระ
ราชดําริหวยเสม็ดชุน  หมูที่ 
9 ตําบลขนอม               

เพื่อสนองพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัวในการชะลอการไหลและ  
ลดความรุนแรงของกระแส
น้ําในลําธาร/ลดความรุนแรง
ของการชะลางพังทลายของ
ดิน/กักเก็บน้ําไวสําหรับ
อุปโภคบริโภคของมนุษยและ
สัตวปาและเกษตรกรรมให
ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวม
ดําเนินการและดูแลรักษา 

กอสรางฝายตนน้ําแบบ
ถาวร คสล. สลับกับ  
หินกอยาแนว ราย
ละเอียด          ตามที่ 
อบต.กําหนด 

 50,000 
เงินรายได 
อบต.และ
เงิน
สนับสนุน
จากองคกร
เอกชน/
ประชาชน
ในพื้นที่ 

 ชะลอการพังทลายของดิน
ลดความรุนแรงของน้ําใน
ลําธารกักเก็บน้ําสําหรับ
อุปโภค บริโภค/เพิ่มความ
หลากหลายทางชีวภาพเปน
แหลงที่อยูอาศัยของสัตว
น้ํา   มากขึ้น 

สวนโยธา 

 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม                                       
5.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริม สนับสนุนใหมีการกอสรางฝายตนน้ําลําธารตามแนวพระราชดําริ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ 2552  วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) (บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

267 กอสรางฝายตนน้ํา    
ลําธาร  ( Ceck  Dam )  
ตามแนวพระราชดําริ 
วัดคุฏ หมูที่  6 –             
หมูที่  9    ตําบลขนอม 

เพื่อสนองพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัวในการชะลอการไหล
และลดความรุนแรงของ
การเกิดการชะลางพัง
ทะลายของดิน   กักเก็บน้ํา
ไวสําหรับอุปโภค-บริโภค  
ของมนุษยและสัตวปา   
และเกษตรกรรมใหประชา
ชนในพื้นที่มีสวนรวม
ดําเนินการและดูแลรักษา 

กอสรางฝายตนน้ําแบบถาวร  
คสล.  สลับกับหินทอยาแนว  
รายละเอยีดตามที่  อบต.  
กําหนด 

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

  ชะลอการพังทลายของ 
หนาดิน  ลดความรุนแรง
ของน้ําในลําธาร  กักเก็บน้ํา
สําหรับอุปโภค-บริโภค  
เพิ่มความหลากหลายทาง    
ชีวภาพ  ฯลฯ 

สวนโยธา 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
วนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัองคการบริหารส ดนครศรีธรรมราช 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม                                       
5.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริม สนับสนุนใหมีการกอสรางฝายตนน้ําลําธารตามแนวพระราชดําริ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

268 กอสรางฝายตนน้ําลําธาร 
(Cheek Dam) ตามแนว
พระราชดําริคลองคุระ       
หมูที่ 3 หมูที่ 12                 
ตําบลขนอม 

เพื่อสนองพระราชดําริของพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน
การชะลอการไหลและลดความ
รุนแรงของกระแสน้ําในลําธาร/
ลดความรุนแรงของการชะลาง
พังทลายของดิน/กักเก็บน้ําไว
สําหรับอุปโภคบริโภคของ
มนุษยและสัตวปาและเกษตร
กรรมใหประชาชนในพื้นที่มี
สวนรวมดําเนินการและดูแล
รักษา 

กอสรางฝายตนน้ําแบบ
ถาวร คสล.สลับหินกอยา
แนว รายละเอียดตามที่ 
อบต.กําหนด 

50,000 
เงินรายได  
อบต.และ
เงิน
สนับสนุน
จากองคกร
เอกชน/
ประชาชน
ใน 
พื้นที่ 
 

  ชะลอการ 
พังทลายของดิน ลดความ
รุนแรงของน้ําในลําธารกัก
เก็บน้ําสําหรับอุปโภค
บริโภค/เพิ่มความหลาก
หลายทางชีวภาพเปนแหลง
ที่อยู 
อาศัยของสัตว 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การบริหารจั

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม                                       
5.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริม สนับสนุนใหมีการกอสรางฝายตนน้ําลําธารตามแนวพระราชดําริ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

269 กอสรางฝายตนน้ําลําธาร 
(Cheek Dam) ตามแนว
พระราชดําริ หวยเหนือทา 
หมูที่ 13  ตําบลขนอม 

เพื่อสนองพระราชดําริของพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
การชะลอการไหลและลดความ
รุนแรงของกระแสน้ําในลําธาร/
ลดความรุนแรงของการเกิด
การชะลางพังทะลายของดิน/
กักเก็บน้ําไวสําหรับอุปโภค
บริโภคของมนุษยและสัตวปา
และเกษตรกรรมใหประชาชน
ในพื้นที่มีสวนรวมดําเนินการ
และดูแลรักษา 

กอสรางฝายตนน้ําแบบ
ถาวร คสล. สลับกับหินกอ
ยาแนวรายละเอียดตามที่ 
อบต. กําหนด 
 

50,000 
เงินรายได 
อบต.และ
เงิน
สนับสนุน
จากองคกร
เอกชน/
ประชาชน
ในพื้นที่ 

  ชะลอการพังทลายของดิน
ลดความรุนแรงของน้ําใน
ลําธารกักเก็บน้ําสําหรับ
อุปโภค บริโภค/เพิ่มความ
หลากหลายทางชีวภาพเปน
แหลงที่อยูอาศัยของสัตว
น้ํามากขึ้น 

สวนโยธา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น                                       6. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานศาสนา  ศิลปว

6.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริม  ฟนฟู  ศาสนา 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

270 จัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา 

เพื่อสืบทอดเจตนาทางพุทธ
ศาสนาที่ปฏิบัติตอเนื่อง       
กันมา 

- จัดกิจกรรมพิธีเวียนเทียน 
เนื่องในวันมาฆะบูชา          
ณ วัดเขาขนอม   หมูที่ 10 
และวัดกระดังงา หมูที่ 9  
ตําบลขนอม 
 

5,000 
รายได 
อบต. 

5,000 
รายได 
อบต. 

5,000 
รายได 
อบต. 

ประชาชนไดรวมสืบทอดกิจ
กรรมทางศาสนามากขึ้น 

สํานักงานปลัด 

271 อุปสมบทสามเณรภาค      
ฤดูรอน 

เพื่อสืบทอดพุทธศาสนาและ
อบรมเยาวชนในเขต                  
อบต.ขนอม 

จัดพิธีอุปสมบทสามเณร
ภาคฤดูรอน จํานวน 100 
คน วัดกระดังงา เยาวชน
ในเขต อบต.ขนอม 
 

100,000 
เงินรายได 
อบต. 

  เยาวชนไดรูถึงพุทธศาสนา
และไดอบรมจิตใจ 

สํานักงานปลัด
/วัดกระดังงา 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น                                       6. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานศาสนา  ศิลปว

6.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริม  ฟนฟู  ศาสนา 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

272 จัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา                
วันเขาพรรษา 

เพื่อสืบทอดเจตนาทางพุทธ
ศาสนาที่ปฏิบัติตอเนื่อง       
กันมา 

จัดกิจกรรมแหเทียน
พรรษาและสมโภชนเทียน
พรรษา 
 

50,000 
รายได 
อบต. 

50,000 
รายได 
อบต. 

50,000 
รายได 
อบต. 

ประชาชนไดรวมสืบทอดกิจ
กรรมทางศาสนามากขึ้น 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น                                       

อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 6.2  แนวทางการพัฒนา  
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

273 สนับสนุน งานวันออก
พรรษา (ชักพระ) อําเภอ
ขนอม 

เพื่อสืบทอดประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามของ 
ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 
 

- อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอขนอม ดําเนินการ  
จัดงานโดยรวมทั้งอําเภอ 

20,000 
รายได 
อบต. 

20,000 
รายได 
อบต. 

20,000 
รายได 
อบต. 

ประเพณีอันดีงามของทอง
ถิ่นยังคงอยูสืบไป 

สํานักงาน
ปลัด/ 

274 ศึกษาประวัติศาสตรทอง
ถิ่น ตําบลขนอม 

เพื่อสงเสริมใหชุมชนหรือทอง
ถิ่นตําบลขนอม ไดมีการศึกษา
รวบรวมขอมูลและเรื่องราวตาง 
ๆ จากการคนพบ การศึกษา
ประวัติศาสตรทองถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดทําและเก็บรวบรวม
ขอมมูล/ถายภาพ/บันทึก
เสียง/พิมพหนังสือ/การ
ศึกษา ดูงาน 

50,000 
รายได 
อบต. 

50,000 
รายได 
อบต. 

50,000 
รายได 
อบต. 

สามารถรวบรวมและบนัทึก
เรื่องรวมประวัติศาสตรทอง
ถิ่นไดสมบูรณ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น                                       
6.2  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
275 จัดงานประเพณีลอยกระทง     

ณ บริเวณคลองคุระ               
หมูที่  3,4,10,12 ตําบลขนอม 

เพื่ออนุรักษงานประเพณี
ลอยกระทง ซึ่งเปน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามใหคงอยูสืบไป 

จัดกิจกรรมงานประเพณีลอย
กระทง จํานวน 2 คืน ใหมีพิธี
สมโภชนกระทง การแสดงบน
เวที ประกวดหนูนอยนพมาศ 
ประกวดกระทงใหญ  อื่น ๆ 

150,000 
รายได อบต./
เงินสนับสนุน
จากบริษัท
ผลิตไฟฟา   
ขนอม จํากัด
/  โรงแยก
กาชธรรม
ชาติ   ขนอม/
เอกชน
บริจาค 

150,000 
รายได อบต./
เงินสนับสนุน
จากบริษัท
ผลิตไฟฟา   
ขนอม จํากัด/  
โรงแยกกาช
ธรรมชาติ   ขน
อม/เอกชน
บริจาค 

รายได อบต./
เงินสนับสนุน
จากบริษัท
ผลิตไฟฟา   
ขนอม จํากัด/  
โรงแยกกาช
ธรรมชาติ   ขน
อม/เอกชน
บริจาค 

ประชาชนเขา
รวมสืบสาน
ประเพณีวัฒน
ธรรม อยางนอย 
4,000 คน 

150,000 สํานักงาน
ปลัดและ
ศูนยบูรณา
การวฒัน
ธรรมไทย
สายใย ชุม
ชนตําบล 
ขนอม 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 –แผนพ  2552 ) 

งบประมาณและที่มา 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น                                       
6.2  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
276 จัดงานประเพณีสงกรานต 

หมูที่  1,4,8  ตําบลขนอม 
เพื่ออนุรักษงานประเพณี
สงกรานต ซึ่งเปนประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามใหคงอยู
สืบไป 

- จัดกิจกรรมรดน้ําผูสูงอายุ/
สรงน้ําพอทานวัดจันทร/
การละเลนตาง ๆ  ณ โรงเรียน
อุดมปญญาจารย  หมูที่  4 
ตําบลขนอม 
 

50,000 
รายได อบต. 

50,000 
รายได อบต. 

50,000 
รายได อบต. 

ประชาชนเขา
รวมสืบสาน
ประเพณี วัฒน
ธรรม  1,000 คน 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น                                       

อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 6.2  แนวทางการพัฒนา  
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
277 โครงการประเพณีวัฒนธรรม

พื้นบาน 
เพื่ออนุรักษประเพณีวัฒน
ธรรมพื้นบานอันดีงาม     
ใหคงอยูสืบไป 

าบลขนอม

รายได อบต. 
 
 
 
35,000 

- จัดกิจกรรมรดน้ําผูสูงอายุ/
สรงน้ําตาทวดในเพลา/การแขง
ขันตาง ๆ ณ หาดในเพลา หมูที่  
8  ตําบลขนอม 
 
- จัดกิจกรรมวันพอตาคูระ    
หมูที่ 3 , 4 , 10 , 12  
ตํ  

30,000 

เงินรายได 
อบต. 

30,000 
รายได อบต. 
 
 
 
35,000 
เงนิรายได 
อบต. 

30,000 
รายได อบต. 
 
 
 
35,000 
เงินรายได 
อบต. 

ประชาชนเขา
รวมสืบสาน
ประเพณี             
วัฒนธรรม 
 

สํานักงาน
ปลัด/ศูนย
บูรณาการ
วัฒนธรรม
ไทยสายใย 
ชุมชน
ตําบล 
ขนอม 

 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น                                       
6.2  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ  ฟนฟู  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
278 สนับสนุนโครงการจัดทํา   

หมรับ   กิจกรรมงานเทศกาล
เดือนสิบ อําเภอขนอม            
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เพื่อสงเสริมและรักษา
ประเพณีสารทเดือนสิบใหคง
อยูสืบไปและเปนการเผยแพร
ความรูเกี่ยวประเพณีใหเยาว
ชนรุนหลังไดทราบ 
 

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอขนอม เปนคาใชจายใน
การจัดทํารถและขบวนแหหม
รับประจําป 

30,000 
รายได อบต. 
 
 
 

30,000 
รายได อบต. 
 
 
 

30,000 
รายได อบต. 
 
 
 

ประเพณ ีวัฒน
ธรรมในอดีตยัง
คงอยูและเยาว
ชนไดรูจักมาก
ขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

279 สนับสนุนการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ “ 12 สิงหา พระ
บรมราชินีนาถ”  

เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และตอบแทนพระมหากรุณา
ธิคุณ และสงเสริมใหเยาวชน
สํานึกในพระคุณแม 

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอขนอมเปนคาใชจายใน
การจัดกิจกรรม  ณ ศาลา
ประชาคมอําเภอขนอม 

สํานักงาน
ปลัด 

 

3,000 
เงินรายได 
อบต. 

3,000 
เงินรายได 
อบต. 

3,000 
เงินรายได 
อบต. 

ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชน รวม
แสดงความจงรัก
ภักดีและเยาว
ชนสํานึกในพระ
คุณแม 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น                                       
6.2  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
280 สนับสนุนการจัดงานวันปยะ

มหาราช 
เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และตอบแทนพระมหากรุณา
ธิคุณ และสงเสริมใหเยาวชน
สํานึกในพระคุณ ของสมเด็จ
พระปยะมหาราช 
 

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอขนอมเปนคาใชจายใน
การจัดกิจกรรม  ณ ศาลา
ประชาคมอําเภอขนอม 
 

2,000 
รายได อบต. ปลัด 
 
 
 

2,000 
รายได อบต. 
 
 
 

2,000 
รายได อบต. 
 
 
 

ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชน รวม
แสดงความจงรัก
ภักดีและเยาว
ชนสํานึกในพระ
คุณ 

สํานักงาน

281 สนับสนุนการจัดงานพระราช
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา    
“ 5 ธันวามหาราช “                

เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และตอบแทนพระมหากรุณา
ธิคุณ และสงเสริมใหเยาวชน
สํานึกในพระคุณ ของพอ 
 

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอขนอมเปนคาใชจายใน
การจัดกิจกรรม  ณ ศาลา
ประชาคมอําเภอขนอม 
 

2,000 
รายได อบต. 
 
 
 

2,000 
รายได อบต. 
 
 
 

2,000 
รายได อบต. 
 
 
 

ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชน รวม
แสดงความจงรกั
ภักดีและเยาว
ชนสํานึกในพระ
คุณของพอ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น                                       
6.2  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550  

(บาท) 
2551  
(บาท) 

2552  
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

282 สงเสริม/สนับสนุน
พิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้น
บานประจําตําบล   ขน
อม  หมูที่  4        ตําบล
ขนอม 

เพื่อเปนแหลงกลางในการรวบ
รวมขอมูลวัฒนธรรมพื้นบาน
และมรดกทางภูมิปญญาและ
เปนแหลงเรียนรูพื้นบานและ
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
ของตําบลขนอม 
 

สนับสนุนพิพิธภัณฑวัฒน
ธรรมพื้นบาน เพื่อเปนศูนย
กลางการเก็บรักษาและจัด
แสดงโบราณวัตถุ และ
มรดกทางปญญา 

100,000 
รายได 
อบต. 

  ประชาชน นักเรยีน นัก
ศึกษา ใชเปนแหลงคนควา 
ศึกษาวัฒนธรรมพื้นบาน 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 –แผนพ  2552 ) 

งบประมาณและที่มา 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น                                       
6.2  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
283 สงเสริม/สนับสนุนศูนยการ

แพทยแผนไทย                    
ประจําตําบลขนอม 

เพื่อรวบรวมความรูเกี่ยวกับ
การรักษาโรคโดยแพทยแผน
ไทยไวอยางเปนระบบ 
เพื่อสรางรายไดจาก               
ภูมิปญญาในการรักษา          
ทั้งคนปลูกสมุนไพร                
คนปรุงยา หมอนวด ฯลฯ 

รวบรวมและถายทอดองค
ความรูที่เปนภูมิปญญาดาน
การรักษาโรคดวยการแพทย
แผนไทย จัดพิมพตํารายาพื้น
บาน/ตํารานวดแผนไทย/ศึกษา
ดูงาน/การจัดแผนภูมิตาง ๆ 

50,000 
รายได 
อบต. 

  สามารถรวบรวม
และบันทึกภูมิ
ปญญาหรือ
วัฒนธรรมการดู
แลรักษาสุขภาพ
อยาง เปนระบบ 

สํานักงาน
ปลัด /ศูนย
บูรณาการ
วัฒนธรรม
ไทยสายใย 
ชุมชน
ตําบล 
ขนอม 

 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น                                       
6.2  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
284 เยาวชนวัฒนธรรมสัมพันธ      

ตําบลขนอม 
เพื่อสงเสริมใหเยาวชนมี
ความรูความสามารถทาง
ดานวัฒนธรรมมากขึ้น 

คัดเลือกเยาวชนอายุไมเกิน 25 ป     
ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 
จํานวน 40 คน ที่มีความสามารถ     
จากสาขาตาง ๆ 5 สาขา คือ ดนตรี
ไทย/ศิลปการแสดง/อาหารไทย/ 
ศิลปหัตถกรรม/การอนุรักษสิ่งแวด
ลอม เขารับการฝกอบรมและเปน    
ตัวแทน อบต.ขนอม ไปเผยแพร 
วัฒนธรรมตางถิ่น 
 

50,000 
รายได 
อบต. 

  เยาวชนวัฒน
ธรรมตําบลขน
อม 5 สาขา 40 
คน มีความรู
ความสามารถที่
จะถายทอดให
กบัสังคมตอไป 

สํานักงาน
ปลัดและ
ศูนยบูรณา
การวัฒน
ธรรมไทย
สายใย ชุม
ชนตําบล 
ขนอม 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา   ดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น                                       
6.2  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
285 คนดีศรีทองถิ่น เพื่อประกาศเกียรติ ยกยอง 

ผูทําคุณงามความดีดาน
วัฒนธรรมไวเปนแบบ  
อยางในสังคม 

- คัดเลือกและประกาศเกียรติ
คุณคนดีศรีทองถิ่น 
- เยาวชน ปละ 2 คน 
ประชาชนทั่วไป ปละ 2 คน 

30,000 
เงินรายได 
อบต. 

  เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปในตําบลมีกําลัง
ใจในการกระทําความ
ดีเพื่อจรรโลงสังคมมี
ความนาอยูสืบไป 

สํานักงาน
ปลัดและ
ศูนยบูรณา
การวัฒน
ธรรมไทย
สายใย ชุม
ชนตําบล 
ขนอม 

 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
วนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัองคการบริหารส ดนครศรีธรรมราช 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การบริหารจัดการองคกร                                       
7.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบฐานขอมูล  ยานพาหนะ  เครื่องมือเครื่องใช   เทคโนโลยีใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
286 จัดภูมิทัศนบริเวณอาคาร    

ที่ทําการ อบต.  
เพื่อพัฒนาภูมิทัศนบริเวณ 
รอบ ๆ อาคารที่ทําการ อบต. 
ใหสวยงาม สะอาด และเปน
ระเบียบ 

งานปลูกตนไมและสนาม
หญาพื้นที่ไมนอยกวา  600   
ตร.ม. ตามแบบที่                   
อบต. ขนอม กําหนด 
 

100,000  
รายได อบต. 

  ภูมิทัศนรอบ ๆ 
อาคารที่ทําการ
มีความสวยงาม
และรมรื่น 

สวนโยธา 

287 จัดออกแบบตกแตงภายใน
อาคารสํานักงาน อบต. 

เพื่อพัฒนาภายในอาคาร ที่ทํา
การใหสะดวกสวยงาม และ
เปนระเบียบ 

ตกแตงภายในอาคาร 
- หองประชุม 
- หองทํางานทุกสวน 

จัดซื้อโตะทํางาน - 

 
อบต. 

  

 -   จัดซื้อโตะประชุม 

500,000 
เงินรายได

อบต.มีการ
พัฒนาให
สะดวกสวยงาม
และเปนระเบียบ 

สวนโยธา 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การบริหารจัดการองคกร                                       
7.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบฐานขอมูล  ยานพาหนะ  เครื่องมือเครื่องใช   เทคโนโลยีใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ 

รับผดชอบ 
วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 
ิ

288 กอสรางอาคารโรงจอดรถ  
อบต.ขนอม เพิ่มเติม 

เพื่อความเปนระเบียบและ
บํารุงรักษารถยนตบรรทุกขยะ/
รถบรรทุกน้ํา   /รถยนต อบต. /
รถพนักงานสวนตําบล        
และผูมาติดตอราชการ 

กอสรางอาคารโรงจอดรถ 
ตามแบบแปลน อบต.ขนอม
กําหนด 
 

250,000 
เงินอุดหนุน
ทั่วไปจาก  
รัฐบาล 
 
 

  อบต.มีโรงจดรถ
ที่  มั่นคงและ
แข็งแรง เปน
ระเบียบ เรียบ
รอยมากขึ้น 

สวนโยธา 
 

289 จัดหาครุภัณฑปรับอากาศ      
ประจําอาคาร อบต. เพิ่มเติม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของพนักงานและการให
บริการประชาชน 

จัดหาและติดตั้งเครื่องปรับ
อากาศ เพิ่มเติม ใหครบตาม
จํานวน 

  40,000 
รายได อบต. 

ที่ทําการ อบต.      
มีครื่องปรับ
อากาศอยาง
เพียงพอ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การบริหารจัดการองคกร                                       
พัฒนาระบบฐานขอมูล  ยานพาหนะ  เครื่องมือเครื่องใช   7.1  แนวทางการพัฒนา  เทคโนโลยีใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
290 จัดหาคอมพิวเตอรและ

อุปกรณตาง ๆ ประจําที่
สํานักงาน  อบต.ขนอม  

เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล 
เครื่องมือ เครื่องใชใหทัน
สมัยและมีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณ    
-  สํานักงานปลัด  2  ชุด 
-  สวนโยธา  1  ชุด 
 

135,000 
เงินรายได 
อบต. 

  อบต.มี
คอมพิวเตอร
สําหรับการ 
บริหารราชการ 
ใหมีประสิทธิ
ภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 
 

291 จัดหาวัสดุประจําสวนราช
การตาง ๆ ในสํานักงาน 
อบต.ขนอม 

  เพื่อเปนการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเครื่องมือเครื่อง
ใชใหทันสมัยและมีประ
สิทธิภาพ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงาน
ใหกับสวนตาง ๆ ใน อบต.    
ขนอม ใหเพียงพอประกอบ
ดวย สํานักงานปลัด   สวนการ
คลัง     สวนโยธา 

2,000,000 
รายได อบต. 

อบต.มีวัสดุ
อุปกรณสําหรับ
การใชสอยและ
บริการประชาชน
อยางเพียงพอ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
วนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัองคการบริหารส ดนครศรีธรรมราช 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การบริหารจัดการองคกร                                       
7.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบฐานขอมูล  ยานพาหนะ  เครื่องมือเครื่องใช   เทคโนโลยีใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

หนวยงาน
ที่ ป 2552 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

รับผิดชอบ 
292 ซอมแซมรถยนต อบต.      

ทุกชนิด 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยาน
พาหนะ อบต. ใหมีประสิทธิ
ภาพ 

ซอมรถยนตของ อบต. โดยการ
ผุเคาะ พนสี และ  อื่น ๆ 
 

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

รถยนตของ 
อบต. สามารถ
ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

สํานักงาน
ปลัด 
 

293 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน         
อบต.ขนอม 

30,000   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานและการบริการประชา
ชนอยางมีประสิทธิภาพและ
รองรับภารกิจการถายโอน 
 

จัดซื้อโตะทํางานของพนักงาน 
สวนตําบลและตูเอกสารตาง ๆ 
ใหเพียงพอ 
 

เงินรายได 
อบต. 

พนักงานสวน
ตําบล มีโตะ
ทํางานและตูเก็บ
เอกสารอยาง
เพียงพอ 

สํานักงาน
ปลัด 
 

 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การบริหารจัดการองคกร                                       
7.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบฐานขอมูล  ยานพาหนะ  เครื่องมือเครื่องใช   เทคโนโลยีใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
294 จัดซื้อรถยนต 

ประจําสํานักงาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยาน
พาหนะ อบต. ใหมีประสิทธิ
ภาพ เพื่อการทํางานและ
บริการประชาชนอยางมีประ
สิทธิภาพ 

จัดซื้อรถยนตคันใหม 800,000  
เงินรายได 
อบต. 

  อบต.มียาน
พาหนะที่มีประ
สิทธิภาพใชและ
ลดคาใชจายใน
การซอมแซม 

สํานักงาน
ปลัด 
 

295 จัดซื้อรถจักรยานยนต  
ประจําสํานักงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยาน
พาหนะ อบต. ใหมีประสิทธิ
ภาพ เพื่อการทํางานและ
บริการประชาชนอยางมีประ
สิทธิภาพ 

จัดซื้อรถจักรยานยนตคันใหม 50,000     
เงินรายได 
อบต. 

  อบต.มียาน
พาหนะที่มีประ
สิทธิภาพใชและ
ลดคาใชจายใน
การซอมแซม 

สํานักงาน
ปลัด 
 

 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
วนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัองคการบริหารส ดนครศรีธรรมราช 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การบริหารจัดการองคกร                                       
7.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบฐานขอมูล  ยานพาหนะ  เครื่องมือเครื่องใช   เทคโนโลยีใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
296 จัดหาระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต 
เพื่อพัฒนาระบบขอมูลและ
การบริการประชาชนอยางทั่ว
ถึง 

ติดตั้งระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต  ที่ทําการ อบต.  
ระบบและปรับปรุงเว็ปไซด 

 
ปลัด 

50,000 
เงินรายได 
อบต. 

 ที่ทําการ อบต. มี
ระบบขอมูลไว
บริการประชาชน
ทุกวัน 
 

สํานักงาน

 

297 สงเสริมการจัดเก็บขอมูล    
ทุก ๆ ดาน 

เพื่อพัฒนาขอมูลความจํา
เปนพื้นฐานและขอมูลอื่นๆ 
ใหเปนปจจุบันตลอดเวลา 

(1) อุดหนุนการจัดเก็บขอมูล 
จปฐ.  ประจําป โดยมอบหมาย
ให คณะกรรมการหมูบานอาสา
สมัคร / ลูกจาง ดําเนินการ 
(2)  ขอมูลอื่น ๆ  เชน ขอมูลดาน
การทองเที่ยวในตําบลขนอม 

 
อบต. 

 

40,000 
เงินรายได 
อบต. 
 
50,000  เงิน
รายได อบต. 
 

40,000 
เงินรายได

 
50,000  เงิน
รายได อบต. 
 

40,000 
เงินรายได 
อบต. 
 
50,000  
เงินรายได 
อบต. 
 

อบต.มีขอมูล 
ทุก ๆ ดานที่เปน
ปจจุบันตลอด
เวลา 
 

สํานักงาน
ปลัด 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การบริหารจัดการองคกร                                       
7.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบฐานขอมูล  ยานพาหนะ  เครื่องมือเครื่องใช   เทคโนโลยีใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
298 โครงการปรับปรุงศูนยรวมขอ

มูล ขาวสารอําเภอขนอม 
เพื่อใหศูนยขอมูลขาวสาร
อําเภอขนอมมีความสะดวก
และมีความพรอมในหาร
บริหารจัดการ 

- จัดซื้อโตะ , เกาอี้ 
- จัดซื้อชั้นวางเอกสาร 
- โตะวางคอมพิวเตอร 
- วัสดุสํานักงาน 
- คาไฟฟา 
 

150,000 
เงินรายได 
อบต. , เงิน
อุดหนุน 
อบต.ควน
ทอง ,
อบต.ทอง
เนียน 
 

  ศูนยขอมูลขาว
สารมีความ
พรอมในการให
บริการ 

สํานักงาน
ปลัด 
 

 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การบริหารจัดการองคกร                                       
7.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน                                                                     
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
299 200,000 ฝกอบรมพนักงานสวนตําบล

และพนักงานจาง ของ               
อบต.ขนอม 

เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี ศักย
ภาพและประสิทธิภาพในการทํา
ใหดีขึ้น 

สงบุคลากรทุกสวนราชการเขา
รวม   ฝกอบรมตามที่ไดรับคําสั่ง
ใหเขารวมฝกอบรมและศึกษาตอ
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
ตามหลักสูตร กรมสงเสริมการ
ปกครองสวน ทองถิ่น 

200,000 
เงินรายได 
อบต. 

เงินรายได 
อบต. 

200,000 
เงินรายได 
อบต. 

พนักงานมีประ
สิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมาก
ขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

300 ฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานของคณะผูบริหาร
และสมาชิกสภา อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ           
การบริหารงานของคณะ  ผู
บริหารและสมาชิกสภา                
ในการทําหนาที่มากขึ้น 

สงบุคลากร ผูบริหาร/สมาชิก
สภาเขารวมฝกอบรมสัมมนา
ตามที่ไดรับคําสั่งใหเขารวมฝก
อบรม และศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ตาม
หลักสูตร กรมสงเสริมการปก
ครองสวน ทองถิ่น 

200,000 
เงินรายได 
อบต. 

200,000 
เงินรายได 
อบต. 

200,000 
เงินรายได 
อบต. 

บุคลากรในสวน
ของ ผูบริหาร/
สมาชิกสภามี
ประสิทธิภาพ     
มากขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การบริหารจัดการองคกร                                       
7.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน                                                                     

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
301 ศึกษาดูงานดานการบริหารจัด

การ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานของผูบริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางและ   ผู
นําชุมชน 

ศึกษาดูงานในตางจังหวัด          
จํานวน  50  คน 

200,000 
เงินรายได 
อบต. 

  ผูบริหาร –
สมาชิก , 
พนักงานสวน
ตําบล   ผูนําชุม
ชน มีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 

องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การบริหารจัดการองคกร                                       
7.3 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการจัดเก็บรายไดใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
302 ประชาสัมพันธและบริการจัด

เก็บภาษีนอกสถานที่ใน
ตําบลขนอม 

เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บ
รายไดใหทั่วถึงและมีประ
สิทธิภาพ 

ประชาสัมพันธและออกบริการ
จัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม
ตาง ๆ  ทั้ง 13  หมูบาน 

13,000 
รายได อบต. 

  ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
จากการบริการ
ทั้ง 13 หมูบาน 
 

สวนการ
คลัง 

303 การจัดทําแผนที่ภาษี เพื่อพัฒนาระบบการจดัเก็บ
รายไดใหทั่วถึงและมีประ
สิทธิภาพ 

  มีประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บ
ภาษีของ อบต. 

สํานักงาน
ปลัด 

- จัดหาคอมพิวเตอร 
- จัดวัสดุสํานักงาน 
- คาถายเอกสารระวางโฉนด 
- คาโปรแกรมแผนที่ภาษี 
 

500,000 
เงินรายได 
อบต. 

 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การบริหารจัดการองคกร                                       
7.3 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการจัดเก็บรายไดใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 

(บาท) 
ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
304 คน คือ  คนดีที่เสียภาษีให

สังคม 
เพื่อเพิ่มรายไดในการจัดเก็บ
ภาษีใหมากขึ้นและเปนการ
สนับสนุนในการเสียภาษีของ
ประชาชน 

ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต. 100,000 
รายได อบต. 

100,000 
รายได อบต. 

 ประชาชน
ตระหนักถึงการ
เสียภาษีมากขึ้น 

สวนการ
คลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2550 – 2552 ) 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา   การบริหารจัดการองคกร                                       
7.4 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประสานงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการและหนวยงานอื่น ๆ 

 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
305 สนับสนุนการจัดงานวันกํานัน 

ผูใหญบาน 
เพื่อเสริมสรางความสามัคคี
ในหมูผูนําชุมชน และหนวย
งานราชการตาง ๆ  

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอขนอม เปนคาใชจาย
ในการจัดงาน   ณ  ศาลา
ประชาคมอําเภอขนอม  
 

5,000 
เงินรายได 
อบต. 

5,000 
เงินรายได 
อบต. 

5,000 
เงินรายได 
อบต. 

เกิดความ
สามัคคีใน     
หมูผูนําชุมชน 
และหนวยงาน
ราชการตาง ๆ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

306 สนับสนุนการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ 

เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางเด็ก  ผูปกครอง และ
หนวยงานตาง ๆ  ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอขนอม เปนคาใชจาย
ในการจัดงาน  ณ  ศาลา
ประชาคมอําเภอขนอม 

10,000 
เงินรายได 
อบต. 

10,000 
เงินรายได 
อบต. 

10,000 
เงินรายได 
อบต. 

เกิดความสัมพัน
ธืที่ดีระหวางเด็ก 
ผูปกครอง และ
หนวยตาง ๆ  

สํานักงาน
ปลัด 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

บทที่  6 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามและการประเมินผล 

 
1. ความหมาย 

การนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
เปนการนําโครงการ / กิจกรรม ท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป ไปดําเนินการใหบรรลุตามเปา

หมาย โดยตองกําหนดองคกรรับผิดชอบ และวิธีการดําเนินการ 
 
การติดตาม   
เปนขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงาน / โครงการ ตามแผนพัฒนาสามปวา 

ไดปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรม ท่ีกําหนดไวในแผนงาน / โครงการ หรือไม มีการใชทรัพยากรตาง ๆ อยางมีประ
สิทธิภาพหรือไม และอยูในระยะเวลา งบประมาณที่ใชในการดําเนินการตามที่กําหนดไวหรือไม 

 
การประเมินผล 

 
เปนขั้นตอนการตรวจสอบ แผนงาน / โครงการ ท่ีนําไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคหรือไม 

2. องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สามป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 6        ขอ 28   เพื่อเปนองคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย 

1. นายหนูกิจ  รูปสะอาด ผูทรงคุณวุฒิ   ประธาน
กรรมการ 

2. นายเทอดศักดิ์  อธิคมานนท ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
3. นายเชาวลิต  ลิบนอย  ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ  กรรมการ 
4. นายวัฒนา  ปญญายุทธศักดิ์ ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ  กรรมการ 
5. นายจํารูญ  เกิดดํา  ผูแทนประชาคมตําบล  กรรมการ 
6. นายสุรชัย  เสวกวัง  ผูแทนประชาคมตําบล  กรรมการ 
7. นายจําเนียร  ทรัพยมัน สมาชิกสภา อบต.ขนอม  กรรมการ 
8. นายกัมพล  มีชัย  สมาชิกสภา อบต.ขนอม  กรรมการ 
9. นายมนัส  ใจเหมาะ สมาชิกสภา อบต.ขนอม  กรรมการ 
10. นายทนงศักดิ์  ซับมัน  หัวหนาสวนโยธา   กรรมการ 
11. นางจันทิรา  พูนนวล  หัวหนาสวนการคลัง  กรรมการและเลขานุการ

  
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

โดยใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ดังนี้.- 
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น เสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันเปนอยางนอยปละครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของ
ทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

3. วิธีการนําแผนไปสูการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป 
3.1 วิธีการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

- กําหนดใหสวนราชการตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบใหดําเนินการตามแผนงาน / โครงการที่ไดรับงบ
ประมาณรายจายประจําป 

3.2 วิธีการติดตามผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ 
3.2.1 การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ องคกรหลัก คือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ซึ่ง

อาจจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ คณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงาน 
3.2.2 วิธีการประเมินผลระดับความสําเร็จ และลมเหลว ของแผนงาน / โครงการ มี  3  ระดับ คือ 

(1) ผลผลิต เปนการพิจารณา ปริมาณ เวลา งบประมาณ คุณภาพ และความพึงพอใจ 
(2) ผลลัพธ ผลที่เกิดจากผลผลิต ซึ่งเปนการวัดระดับความสําเร็จและความลมเหลวของ

ผลลัพธของแผนงาน / โครงการ เปนการพิจารณาถึงการใหประโยชนและความคุมคาของโครงการ 
(3) ผลลัพธสุดทาย ผลของโครงการแตละโครงการ ควรบรรลุผลลัพธสุดทาย ซึ่งเปนผลที่

กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี ..................................................................................................................... 
1)  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงใจ 
( เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ  
5) มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น  
8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 
2)   การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ผลการดําเนิน 
ตัวชี้วัดที่เลือก หนวย กอนดําเนินการ 

( จํานวน ) 
หลังดําเนินการ 

( จํานวน ) 
เพิ่ม / ลด 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 



 

3.3  การกําหนดชวงเวลาในการติดตามและประเมินผล       
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  กําหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผน

พัฒนาสามป   รายงานผลและเสนอความคิดเห็นตอสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูบริหาร และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน 

ชวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
แบงเปน  4  ไตรมาส  ไตรมาสละ  3  เดือน ตามปงบประมาณ  ดังนี้.- 
ไตรมาสที่  1  ระหวางเดือน  ตุลาคม  2549  - ธันวาคม  2549 
ไตรมาสที่  2  ระหวางเดือน  มกราคม  2550  - มีนาคม  2550 
ไตรมาสที่  3  ระหวางเดือน  เมษายน  2550  - มิถุนายน  2550 
ไตรมาสที่  4  ระหวางเดือน  กรกฎาคม  2550  - กันยายน  2550 
 
การติดตามผล 
รายงานผลความกาวหนาของโครงการทั้งหมดที่นําไปสูการปฏิบัติจริง และสรุปผลการประเมิน

โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จในแตละไตรมาสนั้น ๆ   แลวรายงานผลตอผูบริหารทองถิ่น และประกาศใหประชา
ชน ทราบ ดังนี้.- 

ไตรมาสที่  1  ภายในวันที่  15  มกราคม  2550 
ไตรมาสที่  2  ภายในวันที่  15  เมษายน  2550 
ไตรมาสที่  3  ภายในวันที่  15  กรกฎาคม 2550 
ไตรมาสที่  4  ภายในวันที่  15  ตุลาคม  2550 
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552 ) องคการบริหารสวนตําบลขนอม___________________ 
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