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ส่วนที่ 1
บทนํา
เพื่อให้การปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังมีทิศทางที่สอดคล้องกับทิศทาง
การพัฒนาระดับชาติ และครอบคลุมปัญหาความต้องการของประชาชน และวัฒนธรรมท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งปรังจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังสามปี พ.ศ.
2557 - 2559 ขึ้นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง เพื่อให้การ
พัฒนานั้นสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมในปัจจุบัน โดยใน
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังนั้นมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
- เพื่อกําหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาของ อบต. ตามความ
ต้องการของประชาชน
- เพื่อกําหนดแผนโครงการและกิจกรรมการพัฒนา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
- เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร และงบประมาณของ อบต. ได้อย่างทั่วถึง
เป็นธรรม และเป็นไปตามลําดับความจําเป็น เร่งด่วน
- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติ การพัฒนากับหน่วยงานอื่นในพื้นที่
- เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ประหยัด ลดความไม่แน่นอน และเป็นการควบคุม
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง มี
ขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
1) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ร่วมกับคณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บูรณาการความร่วมมือจัดประชุมประชาคม
หมู่บ้านเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามปี และทบทวน/ปรับปรุงแผนชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในหมู่บ้ า น แจ้ ง แนวทางการพัฒนาหมู่บ้ า น/ตํา บล และรับ ทราบปัญหาความต้องการของ
ประชาชน
2) คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลทุ่ ง ปรั ง
รวบรวมข้อมูลที่ได้จาการประชุม พร้อมข้อมูลจากสํานัก/กอง/ส่วนอื่นๆ มาทําการวิเคราะห์และจัดทําร่าง
แผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง
3) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาสามปี แล้วนําเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง
4) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วจึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังต่อไป
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ในการจั ดทําแผนพัฒนาสามปีน้ันมีประโยชน์ คือ ใช้เป็ นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํ า บลทุ่ ง ปรั ง ได้ พิ จ ารณาอย่ า งรอบคอบ ให้ เ ห็ น ถึ ง ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งแนวทางการ
ดําเนิ นงานต่ างๆ ที่อาจมี ความเชื่อมโยงและส่ งผลทั้งในเชิงสนั บ สนุนและเป็ น อุ ปสรรคต่อกั น เพื่ อให้
องค์การบริหารส่วนตําบลนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทาง การดําเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหาร
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด และ
- ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน
- ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามความต้องการของ
ประชาชน
- ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบล ใช้แผนพัฒนาเป็นแนวทางในการจัดทําข้อบัญญัติ
งบประมาณ
- ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีการพัฒนาพื้นที่ไม่ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอื่น
- ทําให้ได้ทราบล่วงหน้าว่าจะดําเนินการอะไรบ้าง เพื่อประชาชนได้ข้อมูลในการติดตาม
และตรวจสอบการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความ
ถูกต้อง โปร่งใส

หน้าที่ 5
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นโยบายผูบ้ ริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังภายใต้การบริหารของ นายสันติ พันธวาที นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งปรังคนปัจจุบัน ได้แถลงนโยบายในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ไว้ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 คือ
......กราบเรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ที่เคารพ
ตามที่มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ตามประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้งให้กระผม สันติ พันธวาที เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งปรัง เพื่อเปิดโอกาสให้กระผมได้แถลงนโยบายก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่ในตําแหน่ง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง นั้น
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 กําหนดให้ ก่อนนายกองค์การบริการส่วน
ตําบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล โดยไม่มีการลงมติ
ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล… และในวรรค
สามของมาตราเดียวกันนี้ ได้ระบุไว้ว่า.. การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ให้กระทําโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้องจัดทํานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้
สมาชิกสภาฯทุกคนที่มาประชุมด้วย ...
ซึ่งกระผมก็ได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวมอบให้เลขานุการสภาฯ เพื่อแนบเป็นเอกสาร
ประกอบการประชุมในครั้งนี้ไว้ด้วยแล้ว
ท่านประธานสภาฯ ครับ
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลทุ่ ง ปรั ง สามารถบรรลุ ถึ ง
เป้าหมายของภารกิจ ตามอํานาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554 –
2559) ที่ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ
“สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบน
วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะ
ขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้อ
อาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บน
ฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมี
ศักดิ์ศรี” ประการสําคัญคือ การน้อมนําเอาแนวพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลให้มากที่สุด และเพิ่มเติมในส่วนที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับ
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สภาพปัญหา สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
บัดนี้ กระผมได้ดําเนินการจัดทํานโยบายสําหรับการบริหารจัดการเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว พร้อมที่จะนําเสนอเพื่อแถลงต่อสภาฯ แห่งนี้ โดยผ่านทางท่านประธานสภาฯไปยังท่านสมาชิกสภาฯ
ให้ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง
ในโอกาสต่อไป ตามลําดับดังนี้
1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
การพั ฒ นาการเมื อ งการบริ ห าร เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ได้ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้ความ
เป็นอิสระแก่ท้องถิ่นในการกําหนดนโยบายการบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล ดังนั้นจึงมี
ความจํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ต ามภารกิ จ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตําบล ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสํานึกของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ ดังนี้
1.1 พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหาร
จัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐานด้วย
การส่งเสริม สร้างความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาของถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอัน
สําคัญของตําบลทุ่งปรัง พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดี มีมาตรฐาน
สร้างความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตสํานึกในการให้บริการ
เพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1.2 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุน การขั บ เคลื่อ นองค์ ก รชุม ชนและคณะกรรมการชุ ม ชน ที่ ดํา เนิ น
กิจกรรม และโครงการต่างๆโดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อ
พัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทํางาน ทั้ง
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และพื้นที่อื่นๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน
องค์กรพัฒนาเอกชน
1.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ให้มีความทั่วถึง เป็นธรรม รับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
ตรวจสอบ โปร่งใสและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ
2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
พั ฒ นาศั ก ยภาพของประชาชนในตํ า บล ทั้ ง ในด้ า นการศึ ก ษา สาธารณสุ ข และการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ดังนี้
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2.1 รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย และจิต
สาธารณะของคนในชุมชน
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวกแก่การดําเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งได้รับการ
ช่วยเหลือและได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้าน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อก่อให้เกิด
ความรัก ความสามัคคี และปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา และเพือ่ ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
2.4 สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับหน่ วยงานของรัฐ เอกชนที่เ กี่ยวข้อง ร่วมกัน
ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดและหมดไปจากพื้นที่ ตลอดถึงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัวอย่างใกล้ชิด
2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้างสุขภาวะแบบ
องค์รวม และการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข มีความเป็นชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทุกเวลา
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ให้มีความเข็มแข็ง และมีประสิทธิภาพใน
การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุน ด้ า นการปฏิ รูป การศึ ก ษา เจตนารมณ์ แ ห่ ง รัฐ ธรรมนูญ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ อันเป็น
เงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้ และ
ฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ และนําพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจาก
วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยยึ ด หลั ก การศึ ก ษาสร้ า งชาติ สร้ า งคน และสร้ า งงาน ตลอดจนการ
ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ
และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดังนี้
3.1 สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน เน้น
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาที่ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ และเพื่อรับต่อ
การเปิดประชาคมอาเซียน
3.3 สนับสนุน ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่ น พัฒนาแหล่งวั ฒ นธรรม ศิ ลปวัตถุ และโบราณสถาน ให้ เ ป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งรายได้ของ
ประชาชนในพื้นที่
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4. นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การสร้างภูมิ คุ้มกันทางด้านสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่ง ชาติ ช่วย
รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนคุณพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
และลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ ดังนี้
4.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และ
มีสุขภาพจิตที่ดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน
4.2 ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
4.3 สนับสนุนการควบคุม ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ที่
อันตรายต่อคนและสัตว์ โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษา
อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่าน
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)
4.5 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
5. นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การส่งเสริม การพัฒนา ทาง
เศรษฐกิจภายในท้องถิ่นเป็นการสนับสนุน และเพิ่มศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้
5.1 สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่น และกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือข่าย โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาด
ส่งออกสินค้าของกลุ่มอาชีพ และเพื่อรองรับการพัฒนาสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
5.2 สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
การเกษตร ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เกษตรอินทรีย์
5.3 สร้ า งรายได้ แ ละลดรายจ่ า ยในครัวเรื อน ส่ ง เสริ ม สนับ สนุน ขยายเครื อข่าย เพิ่ ม
ศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่
5.4 ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาโครงสร้างและสภาพแวดล้อมของตําบลเพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเป็น
ศูนย์กลางในการให้บริการ ดังนี้
6.1 พัฒนาระบบการก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ การขยายเขต
ไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม
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6.2 เสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในชุมชน ให้มีและบํารุง
ทางระบายน้ํา โดยการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ํา รางระบายน้ํา รวมถึงระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขังอย่างเป็นระบบ และมีระบบรองรับน้ําไว้ใช้เมื่อเกิดปัญหาภัยแล้ง
6.3 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ําสําหรับประชาชนได้อุปโภค บริโภค โดยการพัฒนาแหล่ง
น้ํา ที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และจัดหาแหล่งน้ําใหม่ตามความเหมาะสม
7. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดํารงชีวิต เพื่อ
เอื้ ออํ านวยต่ อ ความสมดุล ของระบบนิ เ วศวิ ท ยา เพื่ อยกระดับ คุ ณภาพและสนั บ สนุน การพัฒนาอย่ าง
ต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้
7.1 รณรงค์ ส่ งเสริมการสร้างจิตสํ า นึกสาธารณะทางด้านการบริหารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และชุมชน
7.2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชน และสถานที่ต่างๆในตําบลให้เป็นเมืองน่าอยู่
7.3 ส่งเสริม สนับสนุนการเฝ้าระวัง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและกําจัด
มลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7.4 ส่งเสริม สนั บ สนุ น กระบวนการมีส่วนร่วมของชุ ม ชนในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดทําโครงการ และการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การ
ลดสภาวะโลกร้อน
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ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุง่ ปรัง
1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ต้งั ตําบลทุ่งปรังเป็นตําบลหนึ่งในอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างอําเภอท่าศาลา และอําเภอขนอม ระยะทางห่างจากจังหวั ด
ประมาณ 63 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอําเภอสิชล ประมาณ 300 เมตร และปัจจุบันเป็นที่ต้ัง
ศูนย์ราชการต่างๆ ของอําเภอสิชล
1.2 เนื้อที่ เนื้อที่ของตําบลทุ่งปรัง ทั้งหมดประมาณ 42.9 ตารางกิโลเมตร
แผนที่โดยสังเขป
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อาณาเขต
- ทิศเหนือ
ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลสิชล
- ทิศใต้
ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง
1.3. ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ทางทิศตะวันตกของตําบลเป็นที่ราบสูงพื้นที่
ค่อยๆ ลาดต่ําลงมาเป็นที่ราบ ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่ม ทางทิศตะวันออกจดอ่าวไทย
1.4 จํานวนหมู่บ้านทั้งหมด 16 หมู่บ้าน
- จํานวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-16
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1.5 ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 10,988 คน เป็น ชาย 5,395 คน หญิง 5,593 คน โดยแยกตามช่วงอายุของแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
รวม

จํานวน
ครัวเรือน
181
80
316
68
264
308
346
171
286
447
165
188
336
175
126
107
3,564

ทารก
(แรกเกิด – 1 ปี)
ชาย
หญิง
8
10
2
11
9
3
4
3
6
9
7
16
26
5
10
13
8
10
5
8
5
10
8
9
12
6
10
5
7
3
3
119
132

เด็ก
(2-11 ปี)
ชาย
หญิง
49
38
13
11
89
55
16
7
48
35
51
47
117
115
33
25
65
55
51
46
34
26
32
35
56
58
43
33
33
26
26
16
756
628

วัยรุ่น
(12-17 ปี)
ชาย
หญิง
25
28
10
10
49
55
11
8
41
39
33
46
60
60
30
27
46
33
48
45
31
25
29
36
42
42
29
24
11
19
13
15
508
512

วัยผู้ใหญ่
(18-60 ปี)
ชาย
หญิง
191
205
84
73
306
323
82
80
275
276
230
272
410
399
188
185
276
301
255
256
165
157
192
189
279
272
171
176
132
130
112
118
3,348 3,412

ผู้สูงอายุ
(61 ปีขึ้นไป)
ชาย
หญิง
39
46
19
22
68
104
14
18
44
63
58
79
65
91
40
50
66
75
39
64
25
28
32
50
57
81
39
59
33
45
26
34
664
909

รวม
เพศชาย
312
126
523
126
411
381
668
296
466
403
263
295
443
288
214
180
5,395

ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนเมษายน 2556 (งานทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอําเภอสิชล)

เพศหญิง
327
118
546
117
419
451
691
297
472
416
241
318
465
302
227
186
5,593

รวมทั้งหมด
639
244
1,069
243
830
832
1,359
593
938
819
504
613
908
590
441
366
10,988

2. สภาพทางเศรษฐกิจ (แสดงอาชีพของประชากร)
2.1 ทํานาปี มีครอบครัวที่ประกอบอาชีพทั้งหมด 668 ครอบครัว
คิดเป็นพื้นที่ท้งั หมด 2,913 ไร่ , ผลผลิตรวมทั้งหมด 380 ก.ก./ไร่
2.2 ทําสวน
2.2.1 ทําสวนผลไม้
มีครอบครัวที่ประกอบอาชีพทั้งหมด 506
คิดเป็นพื้นที่ท้งั หมด
2.2.2 ทําสวนยาง
มีครอบครัวที่ประกอบอาชีพทั้งหมด 417
คิดเป็นพื้นที่ท้งั หมด
2.2.3 ทําสวนมะพร้าว
มีครอบครัวที่ประกอบอาชีพทั้งหมด 814
คิดเป็นพื้นที่ท้งั หมด
2.2.4 ทําสวนปาล์ม น้ํามัน
คิดเป็นพื้นที่ท้งั หมด
2.3 ทําไร่
2.3.1 ทําไร่พืชอายุส้ัน
มีครอบครัวที่ประกอบอาชีพทั้งหมด 113
คิดเป็นพื้นที่ท้งั หมด
2.3.2 ทําไร่พืชอายุยาว มีครอบครัวที่ประกอบอาชีพทั้งหมด 75
คิดเป็นพื้นที่ท้งั หมด
2.4 ทําปศุสัตว์
2.4.1 เลี้ยงโค
จํานวน
704
2.4.2 เลี้ยงกระบือ
จํานวน
69
2.4.3 เลี้ยงหมู
จํานวน
264
2.4.4 เลี้ยงเป็ด , ไก่
จํานวน
624
2.4.5 เลี้ยงแพะ
จํานวน
19
2.4.6 เลี้ยงปลา
จํานวน
63
2.5 ทําประมง
2.5.1 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็ม
จํานวน
60
2.5.2 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย
จํานวน
30
2.5.3 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
จํานวน
29
2.6 ด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย์
2.6.1 มีโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน
14
2.6.2 มีร้านค้าทั่วไป
จํานวน
96
2.6.3 มีผ้ปู ระกอบการเกี่ยวกับน้ํามัน จํานวน
17

ครอบครัว
3,503 ไร่
ครอบครัว
3,457 ไร่
ครอบครัว
6,085 ไร่
1,875 ไร่
ครอบครัว
365 ไร่
ครอบครัว
75 ไร่
ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัว

3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
3.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฃุมชนวัดปัณณาราม
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายทอน
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชนาราม
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุมแป
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งไม้เรียง
3.1.2 โรงเรียนประถมศึกษา
1. โรงเรียนบ้านต้นจันทน์
2. โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม
3. โรงเรียนบ้านปลายทอน
4. โรงเรียนวัดชนาราม
5. โรงเรียนวัดถ้ําเทียนถวาย
3.1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา
1. โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
3.1.4 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
1. วิทยาลัยเทคนิคสิชล

จํานวน
ตั้งอยู่หมู่ที่
ตั้งอยู่หมู่ที่
ตั้งอยู่หมู่ที่
ตั้งอยู่หมู่ที่
ตั้งอยู่หมู่ที่
จํานวน
ตั้งอยู่หมู่ที่
ตั้งอยู่หมู่ที่
ตั้งอยู่หมู่ที่
ตั้งอยู่หมู่ที่
ตั้งอยู่หมู่ที่
จํานวน
ตั้งอยู่หมู่ที่
จํานวน
ตั้งอยู่หมู่ที่

5

แห่ง

5

แห่ง

1

แห่ง

1

แห่ง

5
7
8
9
11
3
5
7
8
14
5
5

4. การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
4.1.1 มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4.1.2 มีถนนลาดยาง
4.1.3 มีถนนลูกรัง / ดิน

จํานวน
จํานวน
จํานวน

31
16
76

สาย
สาย
สาย

4.2 การโทรคมนาคม
4.2.1 มีต้โู ทรศัพท์สาธารณะ

จํานวน

22

แห่ง

4.3 บริการด้านไฟฟ้า
4.3.1 ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
4.3.2 ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

จํานวน
จํานวน
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3,564
-

ครัวเรือน
ครัวเรือน

4.4 แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น
4.4.1 สระน้ํา
4.4.2 บ่อบาดาล
4.4.3 ฝาย
4.4.4 ประปาหมู่บ้าน
5. ข้อมูลอื่นๆ
ประเภทป่า
- ป่าสงวน
- ป่าปลูก
- ป่ายืนต้น
6. ศักยภาพในตําบล
การรวมกลุ่มของประชาชน
- จํานวนกลุ่มทุกประเภท
แยกประเภทกลุ่มเป็น
1. กลุ่มอาชีพ
2. กลุ่มออมทรัพย์
3. กลุ่มอื่นๆ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

12
38
10
11

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

6,540
1,330
7

ไร่
ไร่
ไร่

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
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45
20
18
7

กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม

ส่วนที่ 3
ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังที่ผ่านมา
3.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลทุ่ ง ปรั ง ได้ พั ฒ นาตํ า บลปี ที่ ผ่ า นมาในหลายด้ า นพร้ อ มๆกั น
เนื่องจากเป็นปัญหาหลากหลายที่ต้องดําเนินการแก้ไขปัญหา โดยยึดหลักของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนาตําบล 3 ปี ซึ่งสามารถนําโครงการจากแผนพัฒนาดังกล่าวมาปฏิบัติ
จุดแข็ง
ตําบลทุ่งปรังมีศักยภาพในการผลิตทางการเกษตร อันได้แก่ การมีพื้นที่ในการ
ผลิต ที่หลากหลาย มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีการปลูกพืชพันธุ์ที่หลากหลาย คือ ยางพารา สวนผลไม้ต่างๆ
อีกทั้งพืชไร่ล้มลุกต่างๆ และยังมีพื้นที่ในการเกษตรประเภทอื่น เช่น การทํานา ปลูกผัก นอกจากการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรแล้วตําบลทุ่งปรังยังมีพื้นที่ติดกับทะเลโดยมีประชาชนที่มีพื้นที่ติดทะเลได้
ประกอบอาชีพประมงต่างๆ เช่น การออกเรือประมง การเลี้ยงกุ้ง การเลี้ยงปลา และมีการเพาะพันธุ์ลูกกุ้ง
ส่งจําหน่ายไปยังต่างจังหวัด ซึ่งจะเห็นได้โดยตลอดชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก และตําบลทุ่งปรังยังมี
สถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายฝั่ง
ทะเล เป็นต้น
จุดอ่อน
ในการดําเนินการโครงการนั้นยังขาดงบประมาณในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ อย่างเพียงพอ บุคลากรมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการรับการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ขาดความพร้อมใน
ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า
โอกาส
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการบริหาร มี
นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุน มีการถ่ายโอนภารกิจ โครงการ แผนงานต่างๆ เพื่อบริการประชาชน เป็น
หน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนทําให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชน มีโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่บุคลากรอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานขององค์กร
อุปสรรค
ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่ม องค์กรต่างๆ ที่มีการดําเนินกิจการต่างๆในตําบล
ขาดการประสานงานระหว่างประชาชนกับองค์กร ประชาคมท้องถิ่นยังไม่กล้าแสดงความรู้ ความคิดเห็น
ของตนได้อย่างเต็มที่
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3.2 สถานการณ์ที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่ตําบลทุ่งปรัง
3.2.1 ปัญหาสังคมเชิงกลุ่มเป้าหมาย
1. ปัญหาคนพิการ
: คนพิการไม่ได้รับการดูแลตามสมควร
2. ปัญหาเด็กและเยาวชน : เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ติดยาเสพติด
: ปัญหาเด็กกําพร้า
3. ปัญหาผู้สูงอายุ
: ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุ
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาชีพ สุขภาพ และนันทนาการ
4. ปัญหาแรงงาน
: ปัญหาการว่างงาน รายได้ไม่เพียงพอ
5. ปัญหาครอบครัว
: ครอบครัวหย่าร้าง
: ครอบครัวที่มีบุตรหลานประพฤติตัวไม่เหมาะสม ติดยาเสพติด
: ครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวประพฤติตัวไม่เหมาะสม
6. ปัญหาสตรี
: สตรีหม้ายที่ต้องเลี้ยงดูบุตรตามลําพัง
: สตรีถูกทําร้ายร่างกายและจิตใจ
3.2.2 ปัญหาเชิงประเด็นสังคม
1. ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
: ประชาชนได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย
: ประชาชนได้รับอุบัติเหตุจากยานพาหนะ
2. ปัญหาด้านการมีงานทําและรายได้
: ประชาชนมีรายได้น้อย มีหนี้สิน
: ประชาชนในวัยทํางานไม่มีงานทํา หรือไม่ประกอบอาชีพ
: ประชาชนมีรายได้น้อย ขาดแคลนเงินทุนประกอบอาชีพ
3. ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม
: ครอบครัวอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ
: ไม่มีสิทธิในที่อยู่อาศัย
4. ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย
: ประชาชนติดสุราเรื้อรัง
: ประชาชนติดยาเสพติด
: ความเจ็บป่วย ทําให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
5. ปัญหาด้านวัฒนธรรมและจริยธรรม
: ร้านค้าที่ขายเหล้า/บุหรี่ อยู่ใกล้สถานศึกษาและศาสนสถาน
: ร้านเกมส์/ร้านอินเตอร์เน็ตภายในท้องถิ่น
6. ปัญหาด้านการศึกษา
: เยาวชนที่จบการศึกษาแล้วไม่มีงานทํา
: เด็กออกเรียนกลางคันในภาคการศึกษาบังคับ
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แผนภูมิแสดงโครงการตามแผนพัฒนาสามปี 2555 ทั้งหมดและที่ได้ดําเนินการ

ยุทธศาสตร์

1.ด้านเศรษฐกิจ
2.ด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม
3.ด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
4.ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร
รวม
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3.2 การประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมายเชิงปริมาณตาม
แผนพัฒนาปีที่ผ่านมา
โครงการ
ได้ดําเนินการ
ทั้งหมด
12 โครงการ
3 โครงการ

เป้าหมายเชิงคุณภาพตาม
แผนพัฒนาปีที่ผ่านมา
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

100%

25%

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริการชุมชนและสังคม

61 โครงการ

33 โครงการ

100%

54.10%

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

2 โครงการ

1 โครงการ

100%

50%

4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการองค์กร

5 โครงการ

3 โครงการ

100%

60%

80 โครงการ

40 โครงการ

100%

50%

รวม
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ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
1. วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) ตําบลทุ่งปรัง
“”ตําบลทุ่งปรัง คุณภาพชีวิตดี ชุมชนเข้มแข็ง ราษฎรอยู่ดีมีสุข””
1.2 พันธกิจ (Mission) ตําบลทุ่งปรัง
1. พัฒนาเศรษฐกิ
ฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
2. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้อม
3. พัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ
4. ขจัดปัญหาความยากจน
5. พัฒนาองค์กร และการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
2.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
3. แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง
1. การพัฒนาอาชีพ
2. การพัฒนาอุตสาหกรรม และโยธา
3. การพัฒนาด้านการเกษตร
4. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งชุมชน
5. การพัฒนาการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
6. การพัฒนาการศึกษา
7. การพัฒนาการสาธารณสุข
8. การพัฒนาด้านเคหะ และชุมชน
9. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
10. การพัฒนาบุคลากร
11. การพัฒนาการบริหารจัดการ
21
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4. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
4.1 วิสัยทัศน์จังหวัดนครศรีธรรมราช
“นครศรีธรรมราช เมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เมืองเกษตรและท่องเที่ยว น่าอยู่สู่สังคมพัฒนาที่ยั่งยืน”
4.2 ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช
4.2.1 การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการทั้งจังหวัด
4.2.2 การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่อําเภอชายฝั่ง 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอปากพนัง
อําเภอหัวไทร และอําเภอท่าศาลา
4.2.3 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา
4.2.4 การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งทั้งระบบ ในเขตพื้นที่ประสบปัญหาเร่งด่วนของจังหวัด
4.2.5 การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และที่ดินทํากินของราษฎร
4.2.6 การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเน้นการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
4.2.7 ปัญหาที่เกิดตามสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น วิกฤติเศรษฐกิจ คนว่างงาน สินค้ามีราคาแพง ฯลฯ
5. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กําหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจ จุบัน ภายใต้แนวคิด “หลัก ความพอเพีย ง” ตามแนวพระราชดําริฯ โดยอาศัยกรอบ
แนวทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้านของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง
ได้ ท บทวนจากกรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ฉบั บ ปี พ.ศ.2553
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และพันธกิจต่าง ๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง
1.2 พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาดวิสาหกิจ
ชุมชน สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิตด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ
1.3 ส่งเสริมการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตร ทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงาน
ทดแทน
1.4 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท
1.5 จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
1.6 ฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด
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1.7 ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
1.8 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาทีผ่ สมผสานภูมปิ ัญญาท้องถิน่ กับองค์ความรู้ใหม่
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความสําคัญกับความสอดคล้องกับ
ความต้องการภาคเศรษฐกิจชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และพลังงาน
2.1 ฟื้นฟูพื้นที่ป่าและระบบนิเวศน์ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
2.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ต้นน้ําและลุ่มน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มี
ระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ํา ระบบพยากรณ์ และเตือนภัยน้ําแล้งและน้ําท่วม
2.3 ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชนให้อยู่
ในขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ
2.4 ส่งเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภคอย่างพอเพียงและ
ยั่งยืน การสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชุมชน
2.5 ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษ และควบคุม
กิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะ
ชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและ
คัดแยกขยะในแหล่งกําเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและ
กําจัดขยะแบบรวมศูนย์
2.6 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และ
สร้างจิตสํานึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
2.7 ส่งเสริม สนับสนุนครัวเรือน ชุมชนใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงาน
สะอาด
2.8 สนับสนุน ส่งเสริมการรังวัดและจัดทําแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
2.9 ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์
ฟื้น ฟู ค วามหลากหลายของพั น ธุ ก รรมท้ องถิ่ น เพื่ อ รั ก ษาปกป้ องระบบนิ เ วศน์ ที่เ ชื่ อ มโยงวิ ถี ชี วิ ต และ
วัฒนธรรมชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการ
พัฒนาในทุกด้าน
3.2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้ง
ในและนอกระบบ สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
3.3 รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อม
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ชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ
3.4 พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผน
ไทย (แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และสถานพยาบาล
3.5 รณรงค์ ป้ อ งกั น ควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด เพื่อ ลดจํ า นวนผู้ เ สพและ
ผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง
3.6 รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง และป้องกันการเกิดโรคไม่
ติดต่อ เฝ้าระวังป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่
3.7 ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสา
ธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3.8 พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกําลังกายและเล่นกีฬา
จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
3.9 ส่งเสริมการทํานุบํารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาฟื้นฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชน และ
เผยแพร่สู่สังคมโลก
3.10 สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี และพึ่งพาตนเองได้
3.11 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดทําและใช้
แผนชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย
อย่างทั่วถึง
4.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ
4.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุก
พื้นที่
4.4 ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารใช้ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด เป็ น กรอบและแนวทางในการพั ฒ นาด้ า น
กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
4.5 ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเป็นรูปธรรม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
5.1 รณรงค์ ส ร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ ปลูก ฝั งจิตสํ า นึ ก ค่ า นิ ย มตามหลั ก การปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข เสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมการเมื อ งแบบ
ประชาธิปไตยและจิตสํานึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน
5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
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สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูล และรูปแบบการให้บริการ
ประชาชน ลดขั้นตอนการทํางานเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
5.3 พัฒนาและส่งเสริมการจัดทําแผนท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชน
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตาม
ประเมินผล
5.4 พั ฒ นาศั กยภาพบุค ลากรขององค์ ก รอย่ า งสม่ํ าเสมอและต่ อเนื่อง เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
6. นโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง
6.1 นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
การพั ฒ นาการเมื อ งการบริ ห าร เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่ได้ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้ความ
เป็นอิสระแก่ท้องถิ่น ในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล ดังนั้นจึง
มี ค วามจํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ต ามภารกิ จ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตําบล ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสํานึกของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้
ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ ดังนี้
6.1.1 พั ฒนาองค์การบริหารส่ วนตําบลทุ่ง ปรั งให้ เป็ นองค์กรธรรมาภิ บาล ที่มี
หลักการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี
มีมาตรฐานด้วยการส่งเสริม สร้างความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาของถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งเป็น
ทรัพยากรบุคคลอันสําคัญของตําบลทุ่งปรัง พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน สร้างความสะดวก ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพ และมีจิตสํานึกในการให้บริการเพื่อรองรับการบริการแต่ละด้าน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
6.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ที่
ดํ า เนิ น กิ จ กรรม และโครงการต่ า งๆโดยชุ ม ชนและเพื่ อ ชุ ม ชน รวมทั้ ง การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ
ชุมชน เพื่อพัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
6.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการ
ทํางาน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และพื้นที่อื่นๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน
6.1.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ให้มีความทั่วถึง เป็น
ธรรม รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ ร่วมคิด
ร่วมทํา ร่วมตรวจสอบ โปร่งใสและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ
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6.2 นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
พั ฒ นาศั ก ยภาพของประชาชนในตํ า บล ทั้ ง ในด้ า นการศึ ก ษา สาธารณสุ ข และการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ดังนี้
6.2.1 รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมการสร้างวินัย
และจิตสาธารณะของคนในชุมชน
6.2.2 ส่งเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวกแก่การดําเนินงานด้านสวัสดิการ
สงเคราะห์ เ บี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ คนพิ ก ารและผู้ ด้ อ ยโอกาสให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ส ามารถพึ่ ง ตนเอง
ได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
6.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านเพื่อสุขภาพอนามัย
ที่ดีของประชาชน ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อ
ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา และเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
6.2.4 สนั บ สนุ น ประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ เอกชนที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดและหมดไปจากพื้นที่ ตลอดถึงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัวอย่างใกล้ชิด
6.2.5 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาสั ง คมที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางของการ
สร้าง สุขภาวะ แบบองค์รวม และการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข มีความเป็นชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทุกเวลา
6.2.6 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กลุ่ ม อาสาสมั ค รต่ า งๆ ให้ มี ค วามเข็ ม แข็ ง และมี
ประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
6.3 นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด้ า นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาเจตนารมณ์ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ อันเป็น
เงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันจะที่จะเรียนรู้และ
ฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ และนําพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจาก
วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยยึ ด หลั ก การศึ ก ษาสร้ า งชาติ สร้ า งคน และสร้ า งงาน ตลอดจนการ
ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ
และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดังนี้
6.3.1 สนั บสนุนและส่ งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตาม
มาตรฐาน เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท
6.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาที่ทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ์ และ
เพื่อรับต่อการเปิดประชาคมอาเซียน
6.3.3 สนับสนุน ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
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รายได้ของประชาชนในพื้นที่
6.4 นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การสร้างภูมิ คุ้มกันทางด้านสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่ง ชาติ ช่วย
รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และ
ลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ ดังนี้
6.4.1 เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนให้ ป ระชาชนมี สุ ข ภาพอนามั ย
สมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี การดูแล รักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพื่อ
ประชาชน
6.4.2 ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และ
การบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
6.4.3 สนับสนุนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่
ติดต่อ ที่อันตรายต่อคนและสัตว์ โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและดูแล
รักษาอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
6.4.4
ส่งเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาค
ประชาชน โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)
6.4.5 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
6.5 นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การส่งเสริม การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจภายในท้องถิ่น เป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้
6.5.1 สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่น และกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนา กระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือข่าย โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือ
ตลาดส่งออกสินค้าของกลุ่มอาชีพ และเพื่อรองรับการพัฒนาสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
6.5.2 สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ด้ านการเกษตร กระบวนการเรี ย นรู้ ภ าคการเกษตร
อุตสาหกรรม การเกษตร ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เกษตรอินทรีย์
6.5.3 สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริม สนับสนุน ขยายเครือข่าย
เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่
6.5.4 ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
6.6 นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาโครงสร้างและสภาพแวดล้อมของตําบลเพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการ
พัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเป็น
ศูนย์กลางในการให้บริการ ดังนี้
6.6.1 พัฒนาระบบการก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ การ
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ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความ
เหมาะสม
6.6.2 เสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในชุมชน ให้มี
และบํารุงทางระบายน้ํา โดยการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ํา รางระบายน้ํา รวมถึงระบบระบายน้ํา
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังอย่างเป็นระบบ และมีระบบรองรับน้ําไว้ใช้เมื่อเกิดปัญหาภัยแล้ง
6.6.3 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ําสําหรับประชาชนได้อุปโภค บริโภค โดยการ
พั ฒ นาแหล่ ง น้ํ า ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ให้ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า และจั ด หาแหล่ ง น้ํ า ใหม่ ต ามความ
เหมาะสม
6.7 นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดํารงชีวิตเพื่อ
เอื้ ออํานวยต่ อ ความสมดุล ของระบบนิ เ วศวิ ท ยา เพื่อยกระดับ คุณภาพและสนั บ สนุ น การพัฒนาอย่ าง
ต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้
6.7.1 รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และชุมชน
6.7.2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน และสถานที่ต่างๆในตําบลให้เป็นเมืองน่าอยู่
6.7.3 ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุม
และกําจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
6.7.4 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดทําโครงการ และการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งไปสู่
การลดภาวะโลกร้อน
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ส่วนที่ 5
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง
ปี 2557
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางพัฒนาอาชีพ
1.2 แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมและการโยธา
1.3 แนวทางพัฒนาการเกษตร
รวม
2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม
2.1 แนวทางพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ปี 2558

ปี 2559

รวม 3 ปี

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

3
4
3
10

650,000
3,200,000
2,700,000
6,550,000

3
4
3
10

650,000
3,200,000
2,700,000
6,550,000

3
4
3
10

650,000
3,200,000
2,700,000
6,550,000

9
12
9
30

1,950,000
9,600,000
8,100,000
19,650,000

12

4,674,000

14

5,074,000

13

3,974,000

39

13,722,000

2.2 แนวทางพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
2.3 แนวทางพัฒนาการศึกษา

13

863,000

13

863,000

13

863,000

39

2,589,000

15

8,430,000

15

8,430,000

15

8,430,000

45

25,290,000

2.4 แนวทางพัฒนาการเคหะและชุมชน

33

28,850,000

40

30,950,000

43

38,950,000

116

98,750,000

2.5 แนวทางพัฒนาการสาธารณสุข

7

3,040,000

7

3,040,000

7

3,040,000

21

9,120,000

80

45,857,000

89

48,357,000

91

55,257,000

260

149,471,000

รวม
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ปี 2557
ยุทธ์ศาสตร์

ปี 2558

ปี 2559

รวม 3 ปี

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

5

1,300,000

5

1,100,000

5

1,100,000

15

3,500,000

5

1,300,000

5

1,100,000

5

1,100,000

15

3,500,000

2
4

600,000
570,000

2
5

600,000
5,570,000

2
4

600,000
570,000

6
13

1,800,000
6,710,000

รวม

6

1,670,000

7

6,370,000

6

1,370,000

19

9,410,000

รวมทั้งหมด

101

55,377,000

111

62,377,000

112

64,277,000

324

182,031,000

3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
3.1 แนวทางพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
รวม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
4.1 แนวทางพัฒนาบุคลากร
4.2 แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพ
ที่

1

2

3

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

จัดหาทุนและสนับสนุน
ส่งเสริมอุดหนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรในตําบล
การประกอบอาชีพให้
ต่างๆ ในตําบลทุ่งปรัง
มีอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
ราษฎรในตําบลมีงานทํา

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
งบ อบต.

500,000
งบ อบต.

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

500,000
งบ อบต.

จํานวนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
ในตําบลเข้มแข็งมากขึ้น

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

การบริหารจัดการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลทุ่งปรัง

การอบรมให้ความรู้ / การ
ดําเนินกิจการ/กิจกรรม
เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และ
ต่างๆ ของศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้แก่ราษฎรในตําบล
การเกษตรประจําตําบล
ทุ่งปรัง

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

ได้ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพของ
ราษฎร โดยเฉพาะในชุมชน
ที่ประกอบอาชีพการเกษตร

สนับสนุนการอบรมอาชีพ

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตําบล
ทุ่งปรัง มีความรู้ ความเข้าใจ อบรมให้ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพต่างๆ เช่น
สามารถนําเทคโนโลยีใหม่ๆ
กรีดยาง
มาใช้ในการประกอบอาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

ได้ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพของ
ราษฎร

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1.2 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

เพื่อให้ประชาชนในตําบลได้มีนํ้า
ก่อสร้างระบบประปา
สําหรับอุปโภคและบริโภคที่
หมู่บ้าน
สะอาด

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1,200,000
งบ อบต.

1,200,000
งบ อบต.

1,200,000
งบ อบต.

ประชาชนในหมู่บ้านมี
น้ําประปาสําหรับใช้อุปโภค
และบริโภค

ส่วนโยธา

4

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2,3,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14

5

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม เพื่อให้ประชาชนในตําบลได้มีนํ้า ต่อเติมท่อเมนจ่าย
น้ําประปาหมู่บ้านต่างๆ
สําหรับอุปโภคและบริโภคที่
ระบบประปาหมู่บ้าน
ในตําบลทุ่งปรัง
สะอาด และเพียงพอ
ในตําบลทุ่งปรัง

1,000,000
งบ อบต.

1,000,000
งบ อบต.

1,000,000
งบ อบต.

ประชาชนในหมู่บ้านมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
เพียงพอ

ส่วนโยธา

6

ก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ระบบบ่อแก๊สชีวภาพ
ได้มีแก๊สราคาถูกใช้

500,000
งบ อบต.

500,000
งบ อบต.

500,000
งบ อบต.

ราษฎรได้ใช้ก๊าซราคาถูก

ส่วนโยธา

7

เพื่อลดปัญหาความรุนแรงของ
ทําคันดิน/หิน ริมตลิ่ง
ก่อสร้างคันดิน/หิน ริมตลิ่ง
กระแสน้ํา ป้องกันน้ําท่วม
คลองท่าควาย
คลองท่าควาย
บ้านเรือนเสียหาย

500,000
งบ อบต.

500,000
งบ อบต.

500,000
งบ อบต.

แก้ปัญหาลดความรุนแรงของ
กระแสน้ํากัดเซาะริมตลิ่ง

ส่วนโยธา

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

ก่อสร้าง/ต่อเติม/ดูดสิ่ง
ปฏิกูลบ่อแก๊สชีวภาพ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1.3 แนวทางการพัฒนาการเกษตร
ที่

8

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ขุดลอกแหล่งน้ําต่างๆ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง และ
ขุดลอกแหล่งน้ําต่างๆ
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา มีนํ้าใช้ ในตําบล เช่น สระน้ํา
ในตําบลทุ่งปรัง
คูน้ํา คลอง ห้วย พรุน้ํา
เพื่อการเกษตร

1,000,000
งบ อบต.

1,000,000
งบ อบต.

1,000,000 ป้องกันน้ําท่วม และเป็นแหล่ง
งบ อบต. น้ําใช้เพื่อการเกษตร

ส่วนโยธา

ก่อสร้างฝายน้ําล้นใน
แหล่งน้ําต่างๆตามความ
เหมาะสม

1,500,000
งบ อบต.

1,500,000
งบ อบต.

แหล่งน้ําได้รับการดูแลรักษา
1,500,000
และประชาชนได้ใช้นํา้ เพื่อ
งบ อบต.
การเกษตร

ส่วนโยธา

ซ่อมแซม ต่อเติมสันฝาย
ที่ชํารุด หรือเสียหาย

200,000
งบ อบต.

200,000
งบ อบต.

200,000
งบ อบต.

แหล่งน้ําได้รับการดูแลรักษา
และประชาชนได้ใช้นํา้ เพื่อ
การเกษตร

ส่วนโยธา

9

ก่อสร้างฝายน้ําล้น

เพื่อเก็บน้ําไว้ใช้ในการเกษตร และ
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา

10

ซ่อมแซมฝายน้ําล้น/
ฝายกั้นน้ํา

เพื่อเก็บน้ําไว้ใช้ในการเกษตร และ
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”
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2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม
2.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ที่

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดกลุ่มต่างๆ
ในตําบลทุ่งปรัง

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไปได้ออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ และ
ห่างไกลจากยาเสพติด

สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
กลุ่มต่างๆ ในตําบล
ทุ่งปรัง

500,000
งบ อบต.

500,000
งบ อบต.

500,000
งบ อบต.

มีเด็กและเยาวชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ

สํานักปลัด

12

อบรมเยาวชนต่อต้าน
ยาเสพติด

เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนถึง
โทษของยาเสพติด และให้เป็น
แกนนําต่อต้านยาเสพติด
ภายในตําบล

อบรมเยาวชนในตําบล
ทุ่งปรัง เพื่อป้องกัน
ปัญหายาเสพติด

20,000
งบ อบต.

20,000
งบ อบต.

20,000
งบ อบต.

เยาวชนทั้งตําบลใช้สารเสพติด
ลดลง

สํานักปลัด

13

ก่อสร้าง/ปรับปรุง สนาม
กีฬา/ลานกีฬาในหมู่บ้าน
ต่างๆ ในตําบลทุ่งปรัง

เพื่อให้ประชาชนในตําบลได้มี
สนามกีฬาสําหรับออกกําลัง
กาย

ก่อสร้าง ปรับปรุง
สนามกีฬา/ลานกีฬา
เอนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้านต่างๆ ในตําบล

2,500,000 1,500,000 1,500,000
ประชาชนในพื้นที่ได้มีสนามกีฬา
งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต.
สําหรับการออกกําลังกาย
/ สถ.
/ สถ.
/ สถ.

สํานักปลัด

14

สนับสนุนการแข่งขันกีฬาสี
ของกลุ่มโรงเรียนในตําบล
ทุ่งปรัง

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไปได้ออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ และ
ห่างไกลจากยาเสพติด

สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
กลุ่มต่างๆ ในตําบล
ทุ่งปรัง

250,000
งบ อบต.

สํานักปลัด

11

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

250,000
งบ อบต.

250,000
งบ อบต.

มีเด็กและเยาวชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ
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ที่

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

100,000
งบ อบต.

ประชาชน และผู้สัญจร
มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ส่วนโยธา

สํานักปลัด

15 พัฒนาระบบจราจร

เพื่อความปลอดภัยในการจราจร

ติดตั้งไฟกระพริบ/กระจก
โค้ง บริเวณที่น่าจะเป็น
อันตรายต่อการจราจร
และผู้ใช้ถนน

โครงการป้องกันและ
16 บรรเทาสาธารณภัย
ในตําบลทุ่งปรัง

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติการป้องกันสาธารณ
ภัยที่อาจเกิดขึ้นในตําบลทุ่งปรัง

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ เครื่องมือ
สื่อสารในกิจการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

500,000
งบ อบต.

500,000
งบ อบต.

500,000
งบ อบต.

ประชาชนในตําบลทุ่งปรัง
ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงทีที่เกิดสาธารณภัย
ต่างๆ

อุดหนุนโครงการแข่งขัน
17 กีฬาวอลเลย์บอล
“วัดถ้ําคัพ”

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและ
ความสามารถในการเล่นกีฬา

อุดหนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
วัดถ้ําคัพ

84,000
งบ อบต.

84,000
งบ อบต.

84,000
งบ อบต.

นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพ และการ
ออกกําลังกาย

สํานักปลัด

อุดหนุนโครงการแข่งขัน
18 ฟุตบอลเยาวชน
“หนองเต่าคัพ”

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและ
ความสามารถในการเล่นกีฬา

อุดหนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
หนองเต่าคัพ

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพ และการ
ออกกําลังกาย

สํานักปลัด

โครงการขับขี่ปลอดภัย
19
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถ
บนถนนในเขตตําบลทุ่งปรัง

การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

70,000
งบ อบต.

70,000
งบ อบต.

70,000
งบ อบต.

ได้ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

สํานักปลัด

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.
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ที่

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

20 จัดตั้งศูนย์เตือนภัย

21

โครงการบริการรถ
เคลื่อนที่เร็ว (EMS)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

เพื่อความพร้อมในการแจ้งเตือน
ภัยธรรมชาติ

จัดตั้งศูนย์เตือนภัย

เพื่อบริการประชาชนกรณีเกิดเหตุ
ภัยสาธารณะ/หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน/
และใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

จัดหารถยนต์
จํานวน ๑ คัน พร้อมไฟ
ฉุกเฉินและอุปกรณ์
ประจํารถ

22 รถยนต์เอนกประสงค์

เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามภารกิจ จัดหารถยนต์กระบะตอน
ของ อบต. และช่วยเหลือประชาชน เดียว จํานวน 1 คัน

สนับสนุนกิจกรรม
23
การออกกําลังกาย

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปได้ออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

สนับสนุนกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย เช่น การ
เต้นแอโรบิค การรํา
ทับยาว

จัดตั้งศูนย์จําหน่ายสินค้า เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมาก
24
พื้นเมือง หมู่ที่ 7
ขึ้น

มีสถานที่จําหน่ายสินค้า
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ
ผู้สูงอายุ

25

จัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ
ศพ

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของ
ผู้เสียชีวิต

สนับสนุนเงินทุนในการ
ฌาปนกิจศพผู้สูงอายุ

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้ทราบกรณีจะเกิด
ภัยธรรมชาติ

สํานักปลัด

800,000
งบ อบต.

ประชาชาชนได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
กรณีเกิดเหตุภัยสาธารณะ
หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน

สํานักปลัด

600,000
งบ อบต.

การดําเนินภารกิจของ อบต.
บรรลุตามเป้าหมาย และเกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

สํานักปลัด

100,000
งบ อบต.

มีเด็กและเยาวชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม
โครงการ

สํานักปลัด

300,000
งบ อบต.

ประชาชนมีรายได้จากการ
จําหน่ายสินค้า

สํานักปลัด

100,000
งบ อบต.

ครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้รับ
เงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพ

สํานักปลัด

400,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

400,000
งบ อบต.
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2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม
2.2 แนวทางการพัฒนาการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ส่งเสริมกิจกรรม
26 นันทนาการต่างๆ
ในตําบลทุ่งปรัง

เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
นันทนาการต่างๆ ในตําบลทุ่งปรัง

ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่ม
กิจกรรมนันทนาการ
ต่างๆ ในตําบล

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

สํานักปลัด

สนับสนุนการจัดอบรม
27
จริยธรรม

เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้
ความเข้าใจ จริยธรรม ด้านศาสนา
ศิลปะ จารีตประเพณี

อบรมเยาวชนในตําบล
ทุ่งปรัง

80,000
งบ อบต.

80,000
งบ อบต.

80,000
งบ อบต.

เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม

สํานักปลัด

เพื่อสนับสนุนประเพณีให้อยู่คู่กับ
สังคมไทยไปตลอด

สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณี วัฒนธรรม
แก่วัดในพื้นที่ตําบล
ทุ่งปรัง/งานวัน
สงกรานต์/งานประเพณี
ลอยกระทง เป็นต้น

500,000
งบ อบต.

500,000
งบ อบต.

500,000
งบ อบต.

วัด / ประชาชน
เข้าร่วมงานประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น

สํานักปลัด

เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
กลุ่มสตรีตําบลทุ่งปรัง

ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่ม
สตรีตําบลทุ่งปรัง

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

สํานักปลัด

ส่งเสริมการศาสนา
28 ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

29

สนับสนุนกลุ่มบทบาท
สตรีตําบลทุ่งปรัง

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”
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ที่

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัด

โครงการอุดหนุนการจัด
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึก
งานพระราชพิธีวันเฉลิม
ในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระ
30
พระชนมพรรษา 5 ธันวา
ประมุขของปวงชนชาวไทย
มหาราช

อุดหนุนการจัดงาน
พระราชพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวา
มหาราช ประจําปี 2556

10,000
งบ อบต.

10,000
งบ อบต.

10,000
งบ อบต.

พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่
เหล่าได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ

โครงการอุดหนุนการจัด เพื่อแสดงความจงรักภักดีและตอบ
31 งานเฉลิมพระเกียรติ 12 แทนพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จ
สิงหาพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ

อุดหนุนการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ 12 สิงหา
พระบรมราชินีนาถ

10,000
งบ อบต.

10,000
งบ อบต.

10,000
งบ อบต.

ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ

สํานักปลัด

โครงการอุดหนุนการจัด เพื่อแสดงความจงรักภักดีและตอบ
32
งานวันปิยมหาราช
แทนพระมหากรุณาธิคุณ

อุดหนุนการจัดงานวัน
ปิยมหาราช

10,000
งบ อบต.

10,000
งบ อบต.

10,000
งบ อบต.

ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ

สํานักปลัด

โครงการอุดหนุนการจัด
เพื่อสนับสนุนประเพณีให้อยู่คู่กับ
33 งานชักพระอําเภอสิชล
สังคมไทยไปตลอด
ประจําปี 2557

อุดหนุนการจัดงานชัก
พระอําเภอสิชล
ประจําปี 2557

40,000
งบ อบต.

40,000
งบ อบต.

40,000
งบ อบต.

ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้
คงอยู่สืบไป

สํานักปลัด

โครงการอุดหนุนการจัด
เพื่อสนับสนุนประเพณีให้อยู่คู่กับ
34 งานสืบสานประเพณี
สังคมไทยไปตลอด
แห่หมรับเดือนสิบ

อุดหนุนการจัดงานสืบ
สานประเพณี แห่หมฺรับ
เดือนสิบ

20,000
งบ อบต.

20,000
งบ อบต.

20,000
งบ อบต.

ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้
คงอยู่สืบไป

สํานักปลัด

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”
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ที่

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

วัตถุประสงค์

โครงการอุดหนุนการจัดงาน
เพื่อสนับสนุนประเพณีให้อยู่คู่
35 ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า
กับสังคมไทยไปตลอด
ขึ้นธาตุ

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
อุดหนุนการจัดงานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000
งบ อบต.

3,000
งบ อบต.

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3,000
งบ อบต.

ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้
คงอยู่สืบไป

สํานักปลัด

สํานักปลัด

โครงการอุดหนุนการพัฒนา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเล่น
อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬา
กีฬาให้แพร่หลายในหมู่เยาวชน
36 กีฬาอําเภอสิชล
อําเภอสิชล ประจําปี 2557
และประชาชนทั่วไป
ประจําปี 2557

20,000
งบ อบต.

20,000
งบ อบต.

20,000
งบ อบต.

นักเรียน นักศึกษา เยาวชน
ประชาชน ได้ร่วมเล่นกีฬา
อย่างต่อเนื่องทําให้มีสุขภาพ
ร่างกาย สุขภาพจิตที่ดีขึ้น

โครงการจัดงานประเพณี
37 วิสาขบูชาแห่ผ้าขึ้นถ้ํา
(เขาพรง)

เพื่อสนับสนุนประเพณีให้อยู่คู่
กับสังคมไทยไปตลอด

จัดงานประเพณี
วิสาขบูชาแห่ผ้าขึ้นถ้ํา

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้
คงอยู่สืบไป

สํานักปลัด

สนับสนุนการจัดงาน
ฮารีรายอ

เพื่อสนับสนุนประเพณี
วัฒนธรรมของศาสนาต่างๆ

สนับสนุนการจัดงานฮารีรา
ยอ มัสยิดดารุลอามาน

20,000
งบ อบต.

20,000
งบ อบต.

20,000
งบ อบต.

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

สํานักปลัด

38
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2.3 แนวทางการพัฒนาการศึกษา
ที่

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน
มีเพียงพอต่อการจัดเก็บ
39 และครุภัณฑ์ทางการศึกษา
อุปกรณ์และมีครุภัณฑ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทางการศึกษาเพียงพอ
ส่งเสริมการศึกษา
40 เพื่อพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

ซื้อโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้
สําหรับเด็กและซื้อตู้เก็บ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

เพื่อปรับสภาพแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
ตามมาตรฐาน

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

400,000
งบ อบต.

400,000
งบ อบต.

400,000
งบ อบต.

มีครุภัณฑ์สํานักงานและ
ครุภัณฑ์ทางการศึกษาใช้
งานเพียงพอ

สํานักปลัด

500,000
งบ อบต.

500,000
งบ อบต.

500,000
งบ อบต.

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
ทุ่งปรังมีความรู้เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.ทุ่งปรัง ทั้ง 5 ศูนย์

1,000,000
งบ อบต.

1,000,000
งบ อบต.

1,000,000
งบ อบต.

มีการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

สํานักปลัด

สถานศึกษาทุกสังกัด
ในเขตพื้นที่ตําบลทุ่งปรัง

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

สถานศึกษามีความ
พร้อมในการเรียน
การสอน

สํานักปลัด

ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดซื้อ
เครื่องเล่นสนาม

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

สภาพแวดล้อมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเอื้อต่อ
การเรียนรู้ของเด็ก

สํานักปลัด

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตําบล
อบรม/จัดนิทรรศการ
ทุ่งปรังได้เสริมสร้างความรู้
ให้ความรู้แก่ประชาชน
ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ของประเทศสมาชิก

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม
มีความพร้อมที่จะรองรับ
41 ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเข้ามาศึกษา
เด็กเล็กสังกัด อบต.ทุ่งปรัง
พัฒนาการเรียนรู้
บริหารจัดการสถานศึกษา/ เพื่อสนับสนุนการเรียน
42 สนับสนุนการจัดการเรียน การสอนของโรงเรียนและ
ศพด.ในพื้นที่ตําบลทุ่งปรัง
การสอน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
43
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
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ที่

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
44
เด็กเล็ก

เพื่อมีเขตพื้นที่ของ ศพด. และ
ต่อเติมรั้วพร้อมป้าย ศพด.
เพื่อความปลอดภัยของ
จํานวน ๓ ศูนย์ (ปัณณาราม
เด็กเล็กที่มาเสริมพัฒนาการ
,กุมแป,ชนาราม)
การเรียนรู้

500,000
งบ อบต.

500,000
งบ อบต.

500,000
งบ อบต.

ศพด. มีขอบเขตพื้นที่ให้
เด็กเล็กเสริมพัฒนาการ
การเรียนรู้

สํานักปลัด

45

จัดกิจกรรมวันเด็ก

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
การเรียนรู้แก่เด็ก

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

เด็กเล็กในพื้นที่ตําบล
ทุ่งปรัง ได้ร่วมกิจกรรม

สํานักปลัด

46

ทัศนศึกษาดูงานของ
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.
ทุ่งปรัง

เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กได้ศึกษา
ดูงานของหน่วยงานที่ประสบ
ความสําเร็จในการจัด
การศึกษาปฐมวัย

47

โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม)ให้เด็กนักเรียน
ในเขตตําบลทุ่งปรัง

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทางกาย และสุขภาพอนามัย
ให้แก่เด็กนักเรียน

48

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้เด็กนักเรียน
ในเขตตําบลทุ่งปรัง

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทางกาย และสุขภาพอนามัย
ให้แก่เด็กนักเรียน

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

จัดงานวันเด็กให้กับเด็ก
ในพื้นที่ตําบลทุ่งปรัง
ผู้ดูแลเด็กได้ประสบการณ์
แนวทาง วิธีการจัดการเรียน
การสอน ให้ได้มาตรฐาน
ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้เด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และ โรงเรียนต่างๆ
ในเขตตําบลทุ่งปรัง
อุดหนุนการจัดบริการ
อาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียนต่างๆ
ในเขตตําบลทุ่งปรัง

ทําให้ผู้ดูแลเด็กได้
ประสบการณ์ แนวทาง
วิธีการจัดการเรียนการ
สอน และมีทัศนคติท่ดี ี
ในการทํางาน
เด็กนักเรียนได้มี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย และสุขภาพ
อนามัย ที่ดีขึ้น

30,000
งบ อบต.

30,000
งบ อบต.

30,000
งบ อบต.

2,000,000
งบอุดหนุน

2,000,000
งบอุดหนุน

2,000,000
งบอุดหนุน

3,000,000
งบอุดหนุน

เด็กนักเรียนได้มี
3,000,000 พัฒนาการทางด้าน
งบอุดหนุน ร่างกาย และสุขภาพ
อนามัย ที่ดีขึ้น

3,000,000
งบอุดหนุน
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สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ที่

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

200,000
งบ อบต.

200,000
งบ อบต.

200,000
งบ อบต.

เด็กนักเรียนได้มีหนังสือ
และของเล่นเสริม
พัฒนาการอย่างเพียงพอ

สํานักปลัด

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
งานบัณฑิตน้อย

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

นักเรียนกล้าแสดงออก
และภาคภูมิใจในการ
กระทําของตนเอง

สํานักปลัด

สํานักปลัด

เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการ
เรียนรู้

50

การจัดงานบัณฑิตน้อย

เพื่อให้เด็กภาคภูมิใจกับ
ความสําเร็จของตนเอง

51

เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กได้มี
โครงการส่งเสริมการศึกษา การศึกษาต่อ จะได้มีความรู้
ผู้ดูแลเด็กมีความรู้เพิ่มเติม
เพิ่มเติม นํามาใช้ในการ
ของครูผู้ดูแลเด็ก
พัฒนาการเรียนการสอน

52

โครงการให้ทุนการศึกษา
แก่นักเรียน นักศึกษา
ในตําบลทุ่งปรัง

เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ทางการศึกษาให้แก่
ประชาชน

53

ห้องสมุดประจําหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 4

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หนังสือ/ของเล่นเสริม
พัฒนาการ

โครงการจัดซื้อหนังสือ /
ของเล่นเสริมพัฒนาการ

49

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

200,000
งบ อบต.

200,000
งบ อบต.

200,000
งบ อบต.

ทําให้ผู้ดูแลเด็กได้นํา
ความรู้และวิธีการใหม่ๆ
มาพัฒนาการเรียนการ
สอน

ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน
นักศึกษา

200,000
งบ อบต.

200,000
งบ อบต.

200,000
งบ อบต.

ประชาชนคุณภาพทาง
การศึกษาที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

สนับสนุนหนังสือ
คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทํา
ห้องสมุดประจําหมู่บ้าน

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

ประชาชนได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด
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2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม
2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะ และชุมชน
ที่

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

54

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
สายบ้านนางเกตุ – บ้าน
นายสมพร (สายริมคลอง)

55

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
สายหนองคล้า

56

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
สายห้วยหลุมพงศ์

57

58

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
สายเขาดินทึง-เขตหมู่ที่
9
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
สายบ้านนายสุรจ เกตุ
แก้ว – บ้านนางฟอน

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว
2,000 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้ํา
ถนน คสล. กว้าง 5 ม.
ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้ํา

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,500,000
งบ อบต.

700,000
งบ อบต./

ถนน คสล. กว้าง 5 ม.
ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

1,200,000
งบ อบต.

ถนน คสล. กว้าง 5 ม.
ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

1,200,000
งบ อบต.

ถนน คสล. กว้าง 4 ม.
ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

700,000
งบ อบต.

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน ตําบล สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น
การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน ตําบล สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น
การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน ตําบล สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น
การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน ตําบล สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น
การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน ตําบล สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

ที่

59

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2
สายบ้านนายด่วน – บ้าน
นายทวี

60

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสติก หมู่ที่ 3
สายทุ่งเรง

61

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
สายซอยรัตนอุทิศ

62

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3
สายหน้า ร.ร.บ้านต้นจันทน์
– โรงงาน (ต่อจากถนนเดิม)

63

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3
สายชายเขาเกียรติ

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4 ม.
ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ
0.50 ม.

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ท่ี 3
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนนลาดยางแอสฟัลติก
กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.
หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.30 ม.
ถนน คสล. กว้าง 4 ม.
ยาว 1,700 ม. หนา 0.15 ม.
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ
0.50 ม.
ถนน คสล. กว้าง 4 ม.
ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ
0.50 ม.
ถนน คสล. กว้าง 5 ม.
ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ
0.50 ม.

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

500,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน ตําบล สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

3,000,000
งบ อบต. /
งบ อบจ.

2,500,000
งบ อบต.

2,000,000
งบ อบต.

1,200,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน ตําบล สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น
การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน ตําบล สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น
การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน ตําบล สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น
การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน ตําบล สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น
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ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

64

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
สายในแพรก

65

66

67

68

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )

ถนน คสล. กว้าง 5 ม.
ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ
0.50 ม.
ถนน คสล. กว้าง 4 ม.
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ
สายประปา – ถนนโยธาฯ
0.50 ม.
ถนน คสล. กว้าง 5 ม.
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ท่ี 5 ได้
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม.
มีถนนสําหรับใช้ในการ
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ
สายหน้า ศพด.ปัณณาราม – คมนาคมได้อย่างสะดวก
0.50 ม. พร้อมวางท่อ
รวดเร็ว
ถนนชื่นช้อย
ระบายน้ํา
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ท่ี 5 ได้ ถนน คสล. กว้าง 5 ม.
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม.
มีถนนสําหรับใช้ในการ
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
สายในไร่
0.50 ม.
รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ท่ี 5 ได้
ขยายถนน คสล.
ขยายถนนคอนกรีต
มีถนนสําหรับใช้ในการ
ให้ติดแนวกําแพงโรงเรียน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายหน้า
คมนาคมได้อย่างสะดวก
พร้อมวางท่อระบายน้ํา
โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม
รวดเร็ว

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ท่ี 3 ได้
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 4 ได้
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

1,200,000
งบ อบต.

1,200,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน ตําบล สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น
การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน ตําบล สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น
การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน ตําบล สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น

1,200,000
งบ อบต.

1,000,000
งบ อบต.

300,000
งบ อบต.

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน ตําบล สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น
การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน ตําบล สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น
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หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
69
สายบ้านป้าแวว – บ้าน
ป้าเอียด
ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต
70
หมู่ที่ 7 สายบ้านนายสนิท
– บ้านนายเหยบ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต
71
หมู่ที่ 7 สายบ้านนายฮากีม
– สามแยกพรสวรรค์

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต
72
หมู่ท่ี 7 สายขนส่ง – บ้าน
นายมิดีน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สาย
73 เลียบพรุจระเข้ไข่ พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพรุ
จระเข้ไข่ หมู่ท่ี 5,7

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6 ได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว
700 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 ได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 ได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 ได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 ได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว
500 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม.
ถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว
700 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม.
ถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว
700 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม.
ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว
400 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,200,000
งบ อบต.

2,000,000
งบ อบต.

800,000
งบ อบต.

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
2,050,000
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
งบ อบต.
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
2,050,000
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
งบ อบต.
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 ได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว
600 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม.

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8,12
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว
600 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

76

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
สายสามแยกลุงมาก –
บ้านหมอถิ่น หมู่ที่ 15

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8,15
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. ยาว
300 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

77

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
สายสามแยก อ.จิตเจตน์
– สะพานคลองท่าน้อย

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 ได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว
400 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

78

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
สายบ้านลุงมาก –
สะพานท่าน้อย (เรณู)

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 ได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว
120 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

ที่

74

75

โครงการ
( ระบุสถานที่ )
ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต
หมู่ที่ 8 สายสามแยก
บ้านป้าลี่ – เขตหมู่ที่ 12
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
สายโรงเรียนวัดชนาราม –
บ้านลุงไพร หมู่ที่ 12

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2,000,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

1,200,000
งบ อบต

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

800,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

300,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

2557
(บาท)

700,000
งบ อบต.
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ที่

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

79

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
สายบ้านนายจรูญ – บ้าน
นายสุชีพ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
80 เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
สายซอยราษฎรอุทิศ 2

81

82

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
สายบ้านนายไพศาล –
สามแยก รพช.
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
สายบ้านนายขันชัย – เขต
ตําบลฉลอง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
83
สายบ้านนายแฉล้ม –
ถนน 401

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 ได้มี ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม 400 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 ได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว
600 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 ได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว
700 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 ได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว
250 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ท่ี 10 ได้มี
400 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม
ทางหินคลุกข้างละ 0.50
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ม.

800,000
งบ อบต.

1,200,000
งบ อบต.

1,200,000
งบ อบต.

700,000
งบ อบต.

800,000
งบ อบต.

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา
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ที่

84

85

86

87

88

โครงการ
( ระบุสถานที่ )
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11
สายคลองพอ – เขากิว
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สาย
บ้านนายประพันธ์ ไชย
พงศ์ – บ้านนายอํานวย
ไชยชํานาญ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11
สายบ้านนายมณี
พัฒนสงค์ – บ้านนายฉวย
ดําแก้ว
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12
สายบ้านผู้ใหญ่สี – บ้าน
ลุงใจ (ต่อจากเส้นเดิม)
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12
สายบ้านลุงสาย – บ้าน
นายหลัก

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2,500,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

1,200,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 ได้มี ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม 1,000 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 ได้มี 400 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.
พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ํา
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
บริเวณบ้านนายอํานวย
ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 ได้มี
350 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม
ทางหินคลุกข้างละ 0.50
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ม.

800,000
งบ อบต.

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 12 ได้มี ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 1,000,000
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม 600 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
งบ อบต.
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 12 ได้มี ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม 1,000 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

1,500,000
งบ อบต.
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ที่

89

90

91

92

93

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

ถนน คสล. กว้าง 5 ม.
ยาว 650 ม. หนา 0.15 ม.
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ
0.50 ม.
ถนน คสล. กว้าง 5 ม.
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 12 ได้มี
ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคมได้
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ
สายบ้านลุงไพร – วัดชนา
อย่างสะดวก รวดเร็ว
0.50 ม.
ราม
ถนน คสล. กว้าง 5 ม.
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ท่ี 8,12 ได้มี ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคมได้ ไหล่ทางหินคลุกข้างละ
สายบ้านหมอจ้วง – เขต
0.5 ม. พร้อมวางท่อ
อย่างสะดวก รวดเร็ว
พื้นที่หมู่ที่ 8
ระบายน้ํา 2 จุด
ถนน คสล. กว้าง 5 ม.
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 13 ได้มี
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม.
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคมได้
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ
สายนครชัย – ถนน 401 อย่างสะดวก รวดเร็ว
0.50 ม.
ถนน คสล. กว้าง 4 ม.
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 13 ได้มี
ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคมได้
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ
สายบ้านนายสวิส
อย่างสะดวก รวดเร็ว
0.50 ม.
ทองมีขวัญ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12
สาย 401 – บ้านในไร่

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1,000,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
1,500,000
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
งบ อบต.
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

1,200,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

1,200,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 12 ได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว

1,200,000
งบ อบต.
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ที่

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

94

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต
หมู่ท่ี 13 สายหลังโรงงาน
ปลาป่น

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 13
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว
1,500 ม. ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.30 ม.

95

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต
หมู่ที่ 13 สายประปา
หมู่บ้าน - หลังโรงงาน
ปลาป่น

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 13
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว
800 ม. ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.30 ม.

96

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 14
สายสุขสําราญ – รพช.

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 14
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 6 ม. ยาว
40 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

97

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14
สายบ้านนายอลงกรณ์ –
เขตพื้นที่หมู่ที่ 11
(สายถึงหน้า ศพด.
บ้านทุ่งไม้เรียง)

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่
11,14 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว
150 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้ํา

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

งบประมาณและที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)

2559
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3,500,000 การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
งบ อบต. / ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
งบ อบจ. ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

100,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

400,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

2,500,000
งบ อบต.
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

98

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14
สายสิชลฟาร์ม – ถนน
รพช.

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 14
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว
150 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

400,000
งบ อบต.

99

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 14
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14
คมนาคมได้อย่างสะดวก
สาย รพช. – ห้วยหลุมพงศ์
รวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 6 ม. ยาว
600 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50
ม.

100

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14
สายสามแยก รพช. – บ้าน
นายสมคิด

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 14
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

101

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14
สายบ้านหมอสวัสดิ์ –
บ้านนายเงิน

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 14
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ที่

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

1,000,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

ถนน คสล. กว้าง 6 ม. ยาว
600 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

1,000,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

ถนน คสล. กว้าง 6 ม. ยาว
2,000 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
3,500,000
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
งบ อบต.
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา
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โครงการ
( ระบุสถานที่ )

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต
หมู่ที่ 15 สายบ้าน
นายวรรณะ – วัดชนาราม
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15
สายบ้านนายณรงค์ – เขต
พื้นที่หมู่ท่ี 8

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 15
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่
8,15 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

104

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15
สายบ้านนายสมชาย พงษ์
เพชร – บ้านนางเกลื่อม

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ท่ี 15
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

105

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15
สายบ้านนางเคลื่อน

106

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15
สายสามแยกโรงสี บ้าน
นายเนือง – วัดชนาราม

ที่

102

103

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 15
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 15
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
ถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต กว้าง 5 ม. ยาว
2,000 ม. ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.30 ม.

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,500,000
งบ อบต. /
งบ สถ.

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

ถนน คสล. กว้าง 6 ม. ยาว
600 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.5 ม.

1,000,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว
600 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

1,000,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว
800 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

1,200,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว
800 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

1,200,000
งบ อบต.
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งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16
107
สายพรุจระเข้ไข่ – บ้าน
นายสมพร

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 16
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว
800 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

1,200,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16
108
สายบ้านนางสมพร – บ้าน
นายกวี

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 16
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว
550 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

1,200,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
109 เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16
สายบ้านลุงกล่อม

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 16
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว
500 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.5 ม.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16
110
สายเลียบชายทะเล (บ้าน
ลุงชอบ – บ่อผู้ใหญ่นุ)
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16
111
สายสามแยกนางสมพร –
บ้านนางเนย

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 16
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 16
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ที่

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

1,200,000
งบ อบต.

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว
1,200 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.5 ม.

2,500,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว
400 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.5 ม.

800,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

ซ่อมคอสะพาน หมู่ที่ 16
112
บริเวณบ่อผู้ใหญ่นุ

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 16
ได้ใช้เส้นทางสัญจรได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย

ซ่อมคอสะพานที่ชํารุด เป็น
หลุมบ่อ

ก่อสร้างถนนบุกเบิก
หมู่ท่ี 2 สายทุ่งไม้เรียง
113
จาก รพช. – คลอง
ชลประทาน

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว
1,500 ม. ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.5 ม.

ก่อสร้างถนนบุกเบิก
หมู่ที่ 3 สายบ้านนาย
114
ปรีชา – บ้านนายสุวรรณ
เชี่ยวชาญ

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว
800 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.5 ม.

ที่

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3,9
ก่อสร้างถนนบุกเบิก
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
116 หมู่ท่ี 3 สายบ้านในแพรก
คมนาคมได้อย่างสะดวก
– เขตหมู่ท่ี 9
รวดเร็ว
ก่อสร้างถนนบุกเบิก
115 หมู่ท่ี 3 สายบ้านนายชม
– วัดดอนนนท์

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว
800 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.5 ม.
ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว
800 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.5 ม.

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

200,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

200,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

200,000
งบ อบต.

400,000
งบ อบต.

200,000
งบ อบต.
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ที่

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

117

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 ได้มี ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบดอัด
ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 3
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม แน่น กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.
สายบ้านนายเชย – ทุ่งเรง
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 ม.
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

118

ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 3 เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 ได้มี ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบดอัด
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม แน่น กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.
สายบ้านนายชิงชัย – บ้าน
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 ม.
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
นายนัทธี (เขาเกียรติ)

119

ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 3 เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 ได้มี ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบดอัด
สายบ้านนายสมนึก – บ้าน ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม แน่น กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 ม.
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
นายจรัญ

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
200,000
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
งบ อบต.
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

120

ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 3
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 ได้มี ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบดอัด
สายบ้านนายถาวร –
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม แน่น กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.
นางฉวีวรรณ ณ นคร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 ม.
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
(ถนนเกษตร)

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
200,000
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
งบ อบต.
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

121

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 ได้มี ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบดอัด
ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 5
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม แน่น กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.
สายรอบพรุจระเข้ไข่
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 ม.
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

200,000
งบ อบต.

200,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
200,000
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
งบ อบต.
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา
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เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 ได้มี
ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 5
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม
122
สายบ้านนายดะนาน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบดอัด
แน่น กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 ม.

200,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 ได้มี
ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 5
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม
123
สายบ้านนายนิคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบดอัด
แน่น กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 ม.

200,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 5 เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 ได้มี
124 สายบ้านนางหลาย – บ้าน ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
นายพยุง

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม.
ยาว 800 ม. ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.5 ม.

200,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 ได้มี
ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 5
125
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม
สายหน้าขนส่ง
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม.
ยาว 800 ม. ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.5 ม.

200,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 – 2559 หน้า 57

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 6
126 สายบ้านผู้ใหญ่ – บ้านนาย
จํานง

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6 ได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว
200 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา

ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 6
127 สายบ้านนายจรุง – บ้านนาย
อุดม

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6 ได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

100,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว
300 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 ม.

100,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 7
128
ซอยโรงเรียนดารุลอะหม่าน

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 ได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว
800 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 ม.

200,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 8
129 สายนาลึก – หมอจ้วง
หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8,12
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนนบุกเบิก ถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 6 ม. ยาว
2,700 ม. ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา

300,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”
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ที่

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 ได้
ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 9
มีถนนสําหรับใช้ในการ
130 สายบ้านนายวิญ – บ้านนาย
คมนาคมได้อย่างสะดวก
บํารุง
รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 ได้
ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 9
มีถนนสําหรับใช้ในการ
131 สายบ้านนายวรรณ – คลอง
คมนาคมได้อย่างสะดวก
ท่าควาย
รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 ได้
ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 9
มีถนนสําหรับใช้ในการ
132 สายบ้านพี่ดี – ทางเชื่อมสาย
คมนาคมได้อย่างสะดวก
บ้านนายไพศาล
รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10 ได้
ก่อสร้างถนนบุกเบิก
มีถนนสําหรับใช้ในการ
133 หมู่ที่ 10 สายบ้านนายต้อย
คมนาคมได้อย่างสะดวก
บัวแย้ม
รวดเร็ว
ก่อสร้างถนนบุกเบิก
134 หมู่ที่ 10
สายบ้านนายณรงค์

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)

2558
(บาท)

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบดอัด
แน่น กว้าง 4 ม. ยาว 650 ม.
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.
พร้อมวางท่อ ระบายน้ํา
ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบดอัด
แน่น กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 ม.

2559
(บาท)
250,000
งบ อบต.

200,000
งบ อบต.

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบดอัด
แน่น กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

200,000
งบ อบต.

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบดอัด
แน่น กว้าง 6 ม. ยาว 250 ม.
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

100,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10 ได้
ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบดอัด
มีถนนสําหรับใช้ในการ
แน่น กว้าง 6 ม. ยาว 600 ม.
คมนาคมได้อย่างสะดวก
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.
รวดเร็ว

200,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา
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ที่

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 10
135
สายบ้านนายฉลอง

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

วางท่อระบายน้ํา เขตพื้นที่
136 หมู่ที่ 10 ถนนสายศาลา
หมู่บ้าน – อําเภอ

เพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมขัง
เส้นทางการจราจร

ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 11
137 สายบ้านนางสุพาณี ไชยพงศ์
– บ้านลุงพร้อม สุจริต
ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 11
138 สายสวนปาล์มนายปราโมทย์
สิงห์สุ – หมู่ท่ี 14
ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 12
139
สายลุงตุด – หมอจ้วง

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11,14
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 12
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

2557
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 6 ม. ยาว
1,000 ม. ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 ม.
วางท่อระบายน้ํา  0.80
x 1.00 ม. จํานวน 6 ท่อน
1 จุด
ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว
200 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 ม.
ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว
400 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 ม.
ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 6 ม. ยาว
500 ม. พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา 2 จุด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

200,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

200,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

150,000
งบ อบต.
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 12
140 สายริมคลองอินทนิน – บ้าน
นายสมชาย

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ท่ี 12
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบดอัด
แน่น กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม.
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

200,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 12
141 สายริมคลองชัย – คลอง
อินทนิน

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 12
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบดอัด
แน่น กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 12
142
สายคูป้าดํา – บ้านหมอจ้วง

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 12
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบดอัด
แน่น กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

200,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 12
143 สายบ้านนายวิเชียร –
วัดปัณณาราม

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 12
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบดอัด
แน่น กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

400,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

200,000
งบ อบต.
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ที่

144

145

โครงการ
( ระบุสถานที่ )
ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 13
สายบ่อทรายนายจรูญ – เขต
หมู่ที่ 5 ตําบลสิชล

ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 14
สายชายเขาเหล็ก – หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 13
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11,14
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 6 ม. ยาว
600 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา
ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 6 ม. ยาว
3,000 ม. ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 14
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว
1,500 ม. ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 14
ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 14 ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
สายบ้านนายเจริญ – เขาเหล็ก คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว
2,000 ม. ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 ม.

ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ท่ี 14
146 สายบ้านหมอสวัสดิ์ – บ้าน
นายถม

147

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

150,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

600,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

300,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

400,000
งบ อบต.
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ที่

148

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 16
ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ที่ 16
ได้ มี ถ นนสํ า หรั บ ใช้ ใ นการ
สายบ้านนางลํายอง ชลสินธุ์ –
ค ม น า ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง ส ะ ด ว ก
เทพา
รวดเร็ว

149

ติดตั้ง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุตาม
ไ ฟ ฟ้ า ส่ อ ง ส ว่ า ง ภ า ย ใ น 200,000
สาธารณะ พร้ อ มไฟกระพริ บ
ท้ อ งถนนที่ อั น ตราย ให้ ไ ด้ รั บ
หมู่บ้านในตําบลทุ่งปรัง
เตือนตามจุดเสี่ยงในตําบล
งบ อบต.
แสงสว่างอย่างทั่วถึง
ทุ่งปรัง

150

ปรับปรุงแนวเสาไฟฟ้า
หมู่ที่ 2,5

151

ขยายเขตไฟฟ้าภายในตําบล

152

เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ มี ถ นน
ถนนสายต่างๆในตําบล
ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมถนนสาย
สํ า หรั บ ใช้ ใ นการคมนาคมได้
ทุ่งปรัง
ต่างๆในตําบลทุ่งปรัง
อย่างสะดวก ปลอดภัย

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

ถนนบุกเบิกถมดิน ลูกรังบด
อั ด แน่ น กว้ า ง 5 ม. ยาว
500 ม. ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 ม.

2559
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

200,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ ส่วนโยธา
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

200,000
งบ อบต.

200,000
งบ อบต.

ร้ อ ยละ 70 ของพื้ น ที่ ข อง
หมู่ บ้ า นได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง สํานักปลัด
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้ดีขึ้น

เพื่อประสาน กฟภ. เคลื่อนย้าย เคลื่อนย้ายแนวเสาไฟฟ้าให้
100,000
แนวเสาไฟฟ้ า เดิ ม ให้ อ ยู่ ต าม อยู่ ต ามแนวถนน ตั ด ทอน
งบ อบต.
กิ่งไม้
แนวถนน

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

เสาไฟฟ้าติดตั้งตามแนวถนน สํานักปลัด

เพื่อให้ประชาชนในตําบลได้มี ข อ ข ย า ย เ ข ต ไ ฟ ฟ้ า ใ ห้ 200,000
งบ อบต.
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
ครอบคลุมทั้งตําบล

200,000
งบ อบต.

200,000
งบ อบต.

ประชาชนได้ใ ช้ไฟฟ้าภายใน
ครั ว เรื อ นอย่ า งทั่ ว ถึ ง และ สํานักปลัด
เพียงพอ

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
1,500,000 1,500,000 1,500,000
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ ส่วนโยธา
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต.
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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2559
(บาท)

500,000
งบ อบต.

500,000
งบ อบต.

500,000
งบ อบต.

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ตําบล สะดวก รวดเร็ว และ ส่วนโยธา
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

153

เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใน ไหล่ทางถนนเส้นทาง
ปรั บ ปรุ ง ไหล่ ท างถนนสาย
การคมนาคมอย่ า งสะดวก สายหลักในพื้นที่ตําบล
ต่างๆในตําบลทุ่งปรัง
ทุ่งปรัง
ปลอดภัย

154

ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม จั ด หา
จัดสร้าง จัดหา ซ่อมแซม
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ ทราบ
ระบบเสียงตามสาย
500,000
หอกระจายข่ า ว หรื อ ระบบ
หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน ข้อมูลข่าวสาร
งบ อบต.
เสียงตามสาย
ต่างๆในตําบล

500,000
งบ อบต.

500,000
งบ อบต.

ประชาชนในหมู่ บ้ า นได้ รั บ
สํานักปลัด
ทราบข้อมูล ข่าวสารต่างๆ

155

ก่ อ ส ร้ า ง ร ะ บ บ ร ะ บ า ย น้ํ า เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาน้ํ า ท่ ว มขั ง ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
หมู่บ้านต่างๆ ในตําบลทุ่งปรัง ในช่วงฤดูฝน
ชนิดเหลี่ยม คสล.

500,000
งบ อบต.

500,000
งบ อบต.

500,000
งบ อบต.

จั ด ทํ า ระบบระบายน้ํ า เพื่ อ
ส่วนโยธา
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)

โครงการ
( ระบุสถานที่ )
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2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม
2.5 แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

156

อ บ ร ม อ า ส า ส มั ค ร ดู แ ล
สุ ข ภาพชี วิ ต ตรวจสุ ข ภาพ
ดู แ ล คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต เ ด็ ก เพื่อให้ชีวิต เด็ก, ผู้ด้อยโอกาส
แ ล ะ จั ด ส วั ส ดิ ก า ร เ ด็ ก
ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการ คนชรา คนพิ ก าร และสตรี มี
2,500,000 2,500,000 2,500,000
ผู้ ด้ อ ยโอกาส คนชรา คน
ครรภ์ ในตําบลได้รับการดูแล
และสตรีมีครรภ์ ในตําบล
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต.
พิ ก า ร แ ล ะ ส ต รี มี ค ร ร ภ์
ในด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทุ่งปรัง
ตลอดถึงจ่ายเบี้ยยังชีพ
ในตําบลทุ่งปรัง

เด็ ก ผู้ ด้ อ ยโอกาส คนชรา
คนพิการ และสตรีมีครรภ์
สํานักปลัด
ในตําบลได้รับการดูแล
ร้อยละ 90

157

เพื่อจัดหายาเวชภัณฑ์ในการ
จั ด ซื้ อ เ ว ช ภั ณ ฑ์ ย า ค ว บ คุ ม
ป้องกันโรคติดต่อสัตว์ เช่น โค มียาป้องกันโรคสัตว์
โรคติดต่อสัตว์
กระบือ แพะ แมว สุนัข

10,000
งบ อบต.

10,000
งบ อบต.

10,000
งบ อบต.

สั ต ว์ เ ลี้ ย ง ป ล อ ด จ า ก
สํานักปลัด
โรคติดต่อร้อยละ 20

158

โครงการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ เพื่ อ ดู แ ลในด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ต
ประชาชนในตําบลทุ่งปรัง
(สปสช.)
ของประชาชนให้ดีขึ้น

200,000
งบ อบต.

200,000
งบ อบต..

200,000
งบ อบต.

คุณภาพชีวิตของประชาชน
ดีขึ้น

159

จั ด ห า เ ว ช ภั ณ ฑ์ ป้ อ ง กั น เพื่ อ ป้ อ งกั น ไข้ เ ลื อ ดออกของ
ประชาชนในตําบลทุ่งปรัง
ไข้เลือดออก
ประชาชนในตําบลทุ่งปรัง

20,000
งบ อบต.

20,000
งบ อบต.

20,000
งบ อบต.

ประชากรในตํ า บลทุ่ ง ปรั ง
ได้ รั บ เวชภั ณ ฑ์ ป้ อ งกั น โรค สํานักปลัด
ไข้เลือดออก ร้อยละ 50

160

จัดหาอุปกรณ์กรองน้ําดื่ม
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้นักเรียนมีนํา้ ดื่ม
ที่ ส ะอาด เพี ย งพอ ถู ก หลั ก ติดตั้งอุปกรณ์กรองน้ําดื่ม
อนามัย และปลอดภัย

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

นั ก เรี ย นได้ ดื่ ม น้ํ า สะอาด
สํานักปลัด
ปลอดภัย และเพียงพอ

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

2559
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)

โครงการ
( ระบุสถานที่ )
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สํานักปลัด

ที่

161

ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบ
เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน
กรองน้ํ า ติ ด ตั้ ง เครื่ อ ง
มี นํ้ า สะอาดสํ า หรั บ อุ ป โภค ติดตัง้ เครื่องกรองน้ํา
กรองน้ําประปา
บริโภค
หมู่ที่ 2,3,4,9,11,12,14

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

162

อุด หนุ น ศูนย์สาธารณสุข เพื่ อ ดู แ ลในด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ต อุ ด ห นุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ศู น ย์ 160,000
มูลฐาน
ของประชาชนให้ดีขึ้น
สาธารณสุขมูลฐาน
งบ สถ.

160,000
งบ สถ.

160,000
งบ สถ.

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

2557
(บาท)

2558
(บาท)

2559
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนในหมู่บ้าน
มี น้ํ า ประปาที่ ส ะอา ด
สํานักปลัด
สํ า หรั บ ใช้ อุ ป โภคและ
บริโภคเพิ่มขึ้น
ได้ บ ริ ก ารด้ า นคุ ณ ภาพ
ชี วิ ต ของประชาชนให้ ดี สํานักปลัด
ขึ้น
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

ที่

163

ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ วณ เพื่ อ เพิ่ ม ความปลอดภั ย และ
ป ลู ก ต้ น ไ ม้ เ ส้ น ท า ง ก า ร 300,000
ความสวยงามในเส้นทางการ
เส้นทางการคมนาคม
คมนาคมในตําบลทุ่งปรัง
งบ อบต.
คมนาคมในตําบล
ในตําบลทุ่งปรัง

300,000
งบ อบต.

300,000
งบ อบต.

เส้ น ทางการคมนาคมใน
ตํ า บลได้ รั บ การดู แ ลรั ก ษา สํานักปลัด
มากขึ้น

164

ปรับปรุง บูรณะถ้ําเขาพรง
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า / ป้ า ย
ถ้ํ า ท ว ด พ ริ ก แ ล ะ
500,000
โบราณสถานให้มีความพร้อม แนะนําสถานที่ท่องเที่ยว/และ
โ บ ร า ณ ส ถ า น ต่ า ง ๆ ใ น
งบ อบต.
ปรับปรุงภูมิทัศน์
มากขึ้น
ตําบล

500,000
งบ อบต.

500,000
งบ อบต.

แหล่งท่องเที่ยวได้พัฒนาให้มี
สํานักปลัด
ความสะดวกเพิ่มขึ้น

165

ปรับปรุงฟื้นฟูแนวปะการัง

ทําความสะอาดแนวปะการัง
100,000
เพื่อปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
เดิม และเสริมปะการังเทียม
ให้มีความสวยงาม
งบ อบต.
เพิ่มเติมแนวเดิม

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

แหล่งท่องเที่ยวได้พัฒนาให้มี
สํานักปลัด
ความสวยงามเพิ่มขึ้น

166

จั ด ทํ า ป้ า ยเชิ ญ ชวนรั ก ษา
โครงการปรั บ ปรุ ง ดู แ ล
เพื่อปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว ความสะอาด และปรั บ ปรุ ง 100,000
ความสะอาดชายหาด
ภูมิทัศน์ชายหาดและบริเวณ งบ อบต.
ให้มีความสวยงาม
ปลายทอน
โดยรอบ

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

แหล่งท่องเที่ยวได้พัฒนาให้มี
สํานักปลัด
ความสวยงามเพิ่มขึ้น

167

เพื่อความสะอาด ประชาชน
โครงการจั ด สร้ า งเตาเผา
มีที่ทิ้งขยะ และมีการทําลาย
ขยะ
ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

ค ว า ม ส ะ อ า ด ไ ม่ มี ข ย ะ
เกลื่ อ นกลาด และมี ก าร สํานักปลัด
ทําลายที่ถูกวิธี

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

เตาเผาขยะ
จัดเก็บขยะ

และให้มีรถ

300,000
งบ อบต. /
งบ อบจ.

2559
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
4.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากร

ที่

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

168

เพื่อปลูกจิตสํานึกให้บุคลากร
อบรมเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
การทํ า งานให้ กั บ พนั ก งาน
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่
ส่วนตําบลและเจ้าหน้าที่
มากยิ่งขึ้น

169

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรและผู้
บุคลากรในองค์กรและ
ศึกษาดูงานในหน่วยงานของ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ ความรู้ แ ละ
ผู้ท่เี กี่ยวข้องในตําบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พัฒนาจากการศึกษาดูงาน

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)

การอบรมบุ ค ลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบล1 300,000
ครั้งตลอดถึงการส่งเข้ารับ งบ อบต.
การศึกษาต่อ

300,000
งบ อบต.

300,000
งบ อบต.

2559
(บาท)

300,000
งบ อบต.

300,000 300,000
งบ อบต. งบ อบต.

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

บุคลากรในหน่วยงาน
มีจิตสํานึกที่ดีต่อหน้าที่
ของตนเองเพิ่มขึ้นร้อยละ 80

สํานักปลัด

บุคลากรในองค์กรและ
ผู้ที่ เ กี่ ยวข้องได้รั บ ความรู้ แ ละ สํานักปลัด
พัฒนาจากการศึกษาดูงาน

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 – 2559 หน้า 68

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
4.2 แนวทางการพัฒนาการบริการจัดการ
เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)

ที่

โครงการ
( ระบุสถานที่ )

วัตถุประสงค์

170

ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้
และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
พัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือ 500,000
มีประสิทธิภาพ เกิดความ
เครือ่ งใช้สํานักงาน
งบ อบต.
สะดวก และรวดเร็ว

500,000
งบ อบต.

500,000
งบ อบต.

171

เพื่อให้ประชาชนเข้ามา
จั ด ทํ า ประชาคมในระดั บ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
มีบทบาทในการกําหนด
20,000
ตําบลและหมู่บ้าน จํานวน
ใ น รู ป ข อ ง ก า ร จั ด ทํ า
ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น
งบ อบต.
17 ครั้ง
ประชาคม
ด้วยตนเอง

20,000
งบ อบต.

20,000
งบ อบต.

172

เพื่ อ ให้มี ร ะบบการจั ด การ
จั ด ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร 50,000
บริหารจัดการกิจการประปา
ประปาที่ดีและสามารถเพิ่ม
จัดการที่ดีทั้งหมด
หมู่ท่ี 1 - 16
งบ อบต.
รายได้ให้กิจการได้

50,000
งบ อบต.

50,000
งบ อบต.

2559
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เครื่องมือในการใช้งาน
มีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ สํานักปลัด
ให้เกิดประสิทธิภาพ
ร้อยละ 75 ของราษฎร
ในตําบลและบุคลากร
สํานักปลัด
ในหน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการทํ า ประชาคมของ
อบต.
เพิ่ ม รายได้ ข องท้ อ งถิ่ น ให้
สํานักปลัด
มากขึ้นร้อยละ 15

มีสถานที่ปฏิบัติงาน จัดเก็บ
เอกสาร เครื่องมือ เครื่องใช้
อ ย่ า ง เ ป็ น สั ด ส่ ว น แ ล ะ
5,000,000
ส่วนโยธา
173
เพี ย งพอ มี พื้ น ที่ ต้ อ นรั บ
งบ อบต.
สําหรับประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ
จั ด ทํ า แ ผ น ที่ ภ า ษี แ ล ะ
มีรายได้จากการจัดเก็บภาษี
เพิ่ ม ขึ้ น และมี ร ะบบการ
200,000
จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร ท ะ เ บี ย น ท รั พ ย์ สิ น 500,000 200,000
ส่วนการคลัง
174
จั ด เ ก็ บ ภ า ษี ที่ แ น่ น อ น
ทรัพย์สิน
บริหารงานด้านจัดเก็บภาษี ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง หมด งบ อบต. งบ อบต.
งบ อบต.
“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557
2559นธรรมหน้า 69
ของ อบต.ทุ่งปรัง
ถูกต้อ–ง และเป็
เพื่ อ ให้ มี ส ถานที่ ใ นการ
ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเพี ย งพอ ก่อสร้างอาคารสํานักงาน
ก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง อาคาร
และมีประสิทธิภาพ มีพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตําบล
สํานักงาน
ร อ ง รั บ ป ร ะ ช า ช น ที่ ม า ทุ่งปรัง
ติดต่อราชการ

ส่วนที่ 6
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
6.1 แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
การติดตาม
การติดตามแผนพัฒนาตําบลสามปี ใช้เครื่องมือในการติดตามแบบ Gant Chart ซึ่งจะทําให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดําเนินการตามแผนพัฒนาตําบลสามปีมีการดําเนินการในช่วงใด ตรง
กําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่
การประเมินผล
การประเมินผลแผนพัฒนาตําบลสามปี ใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อเป็นกรอบในการประเมิน
ให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สําคัญ ในระดับ 2
ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงานและเกณฑ์การประเมินโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

1. สั ม ฤทธิ์ ผ ลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย
2. ความเสมอภาคและความ
เป็นธรรมในสังคม

ตัวอย่างกรอบตัวแปร

- ผลผลิต
- ผลต่ า งระหว่ า งเป้ า หมายกั บ
- ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากร
- การเข้าถึง
- การจัดสรรทรัพยากร ที่ได้รับจัดสรรต่อคน
- ก า ร ก ร ะ จ า ย - ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ แ ต่ ล ะ
กลุ่มเป้าหมายได้รับในแต่ละครั้ง
ผลประโยชน์
- การไม่เลือกปฏิบัติและการเลือก
- ความเสมอภาค
ปฏิบัติที่เป็นคุณ
3 . ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ - สมรรถนะของหน่วยงาน - พื้ น ที่ เ ป้ า หมายและประชากร
คุณภาพในการให้บริการ
- ความทั่วถึงและเพียงพอ กลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ
- ความถี่ในการให้บริการ - จํานวนครั้งในการให้บริการ
- ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร - ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยนําเข้า
ให้บริการ

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง”
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เกณฑ์มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

4 . ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง - พันธกิจต่อสังคม
หน่วยงาน
- ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
- การให้หลักประกันความเสี่ยง
- การยอมรับข้อผิดพลาด
5 . ก า ร ส น อ ง ต อ บ ค ว า ม - การกําหนดประเด็นปัญหา
ต้องการของประชาชน
- การรับฟังความคิดเห็น
- มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก้ไข
ปัญหา
- ความรวดเร็ ว ในการแก้ ไ ข
ปัญหา
6 . ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง - ระดับความพึงพอใจ
ประชากรกลุ่มเป้าหาย
- การยอมรับ/คัดค้าน

7. ผลเสียหายต่อสังคม

ตัวอย่างกรอบตัวแปร
- การจัดลําดับความสําคัญ
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง
- การตั ด สิ น ใจที่ ส ะท้ อ นความ
รับผิดชอบ
- ระดับการมีส่วนร่วม
- การปรึกษาหารือ
- การสํารวจความต้องการ

- สั ด ส่ ว นของประชากรกลุ่ ม เป้ า
หายที่พอใจหรือไม่พอใจ
- ความคาดหวัง
- ผลสะท้อนกลับ
- ผลกระทบภายนอก (ทางบวก - ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และทางลบ)
- ค่าเสียโอกาส
- ต้นทุนทางสังคม
- ความขัดแย้งทางสังคม

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ
การประเมิ น ผลโครงการ มี เ กณฑ์ แ ละตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ กํ า หนดกรอบทิ ศ ทาง
ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สําคัญ 8 เกณฑ์ คือ
1. เกณฑ์ความก้าวหน้า เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนิน กิจกรรมกับเป้ าหมายที่
กําหนดตามแผน
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
1.1 ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา
1.2 จํานวนกิจกรรมแล้วเสร็จ
1.3 ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา
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1.4 ระยะเวลาที่ใช้ไป
2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดําเนินงาน
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
2.1 สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย
2.2 ผลิตภาพต่อกําลังคน
2.3 ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา
2.4 การประหยัดทรัพยากรการจัดการ
3. เกณฑ์ประสิทธิผลเป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
3.1 ระดับการบรรลุเป้าหมาย
3.2 ระดับการมีส่วนร่วม
3.3 ระดับวามพึงพอใจ
3.4 ความเสี่ยงของโครงการ
4. เกณฑ์ผลกระทบ เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน
สังคม และหน่วยงานในภาพรวม ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
4.1 คุณภาพชีวิต
4.2 ทัศนคติและความเข้าใจ
4.3 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
5. เกณฑ์ความสอดคล้อง เป็นการประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของ
โครงการสอดคล้องกับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กําหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
5.1 ประเด็นปัญหาหลัก
5.2 มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา
5.3 ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
6. เกณฑ์ความยั่งยืน เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
6.1 ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ
6.2 สมรรถนะด้านสถาบัน
6.3 ความเป็นไปได้ในการขยายผล
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7. เกณฑ์ความเป็นธรรม เป็นเกณฑ์ที่ม่งุ ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์
และผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
7.1 ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ
7.2 ความเป็นธรรมระหว่างเพศ
7.3 ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและอนาคต
8. เกณฑ์ ค วามเสี ย หายของโครงการ เป็ น เกณฑ์ ที่ สํ า คั ญในการประเมิ น โครงการเพื่ อ เป็ น
หลักประกันว่าการดําเนินโรงการจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อสังคม ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
8.1 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
8.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
8.3 ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
6.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ที่ 85/2555 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2555 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง
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