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คํานํา 
 

  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้จัดทําขึ้นจากพื้นฐานความต้องการของประชาชนใน
ตําบลทุ่งปรังโดยแท้จริง ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง และ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้สํารวจ
ปัญหาความต้องการ  ตลอดจนแนวทางแก้ไขร่วมกับชุมชนผ่านการประชุมประชาคมใน
ตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้นําแผนงานของประชาชนจากแผนชุมชนมา
เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาครั้งนี้  ซ่ึงเป็นแผนชุมชนที่แต่ละหมู่บ้านได้จัดทําขึ้นมา
เพื่อให้ครอบคลุมปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง 

  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้กําหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยการ
จัดบริการสาธารณะ พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน  
สนับสนุนให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน  บํารุง รักษา ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ซ่ึงได้
กําหนดไว้ครอบคลุมทุกด้านแล้ว  ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ  ประชาคม
หมู่บ้าน  ประชาคมตําบล  และหน่วยงานราชการ  จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสน้ี 

 
 
 

ผู้จัดทํา 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตําบลทุ่งปรงั 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 
 
 
 
 



 

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 3 

 

 
สารบัญ 

 

เร่ือง   หน้า 

ส่วนที่ 1  
  

บทนํา  4 

ส่วนที่ 2  
 
  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลทุ่งปรัง 

6 

ส่วนที่ 3  
  

สรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังในปทีี่ผ่านมา 12 

ส่วนที่ 4  ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา 
 

15 

ส่วนที่ 5  การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ  
 - บัญชีสรุปโครงการพฒันา 18 
 - บัญชีโครงการพัฒนา 20 
 
 

- บัญชีประสานโครงการพัฒนา 74 

ภาคผนวก การประเมินคุณภาพของแผน 75 
   

     
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

“ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 4 

 

 
 
 

  

  เพ่ือให้การปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังมีทิศทางทีส่อดคลอ้งกบัทศิทาง 
การพัฒนาระดับชาติ และครอบคลุมปัญหาความต้องการของประชาชน และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสามปี 
พ.ศ. 2558 - 2560  ขึ้นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
เพ่ือให้การพัฒนาน้ันสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมใน
ปัจจุบัน โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังน้ันมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 - เพ่ือกําหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาของ อบต. 
  ตามความต้องการของประชาชน 
 - เพ่ือกําหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนา และแก้ไขปัญหา 
  ความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนา 
 - เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร และงบประมาณของ อบต. ได้อย่างทั่วถึง  
  เป็นธรรม และเป็นไปตามลําดับความจําเป็น เร่งด่วน 
 - เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการประสานการปฏิบัติ การพัฒนากับหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ 
 - เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย  ประหยัด  ลดความไม่แน่นอน  และเป็นการควบคุม 
   

  การจัดทําแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
มีขั้นตอนในการดําเนินการ  ดังน้ี 
  1)  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ร่วมกับคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บูรณาการความร่วมมือจัด
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามปี และทบทวน/ปรับปรุงแผนชุมชน  ทั้งน้ี เพ่ือให้
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน  แจ้งแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน/ตําบล  และรับทราบ
ปัญหาความต้องการของประชาชน 
  2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
รวบรวมข้อมูลที่ได้จาการประชุม  พร้อมข้อมูลจากสํานัก/กอง/ส่วนอ่ืนๆ มาทําการวิเคราะห์และจัดทํา
ร่างแผนพัฒนาสามปี เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
  3)  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาสามปี  แล้วนําเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
  4)  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบ  แล้วจึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 
2560  ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังต่อไป 
  

ส่วนท่ี 1 
บทนํา 
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  ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีน้ันมีประโยชน์ คือ ใช้เป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการ
ดําเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้
องค์การบริหารส่วนตําบลนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน  และใช้ทรัพยากรการบริหาร
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด และ 

- ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
- ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามความต้องการ

ของประชาชน 
- ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบล ใช้แผนพัฒนาเป็นแนวทางในการจัดทําข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
- ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีการพัฒนาพ้ืนที่ไม่ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 
- ทําให้ได้ทราบล่วงหน้าว่าจะดําเนินการอะไรบ้าง เพ่ือประชาชนได้ข้อมูลในการ

ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส 
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1.  สภาพท่ัวไป 
  1.1   ที่ตั้ง  ตําบลทุ่งปรังเป็นตําบลหน่ึงในอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งอยู่ทาง
ทิศเหนือของจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างอําเภอท่าศาลา และอําเภอขนอม  ระยะทางห่างจาก
จังหวัด ประมาณ 63 กิโลเมตร  และห่างจากที่ว่าการอําเภอสิชล ประมาณ 300 เมตร  และปัจจุบัน
เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการต่างๆ ของอําเภอสิชล 
   1.2  เน้ือที่  เน้ือที่ของตําบลทุ่งปรัง ทั้งหมดประมาณ 42.9 ตารางกิโลเมตร   

แผนท่ีโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ส่วนท่ี 2 
สภาพท่ัวไป และข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบรหิารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
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อาณาเขต 
       -  ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลสิชล 
       -  ทิศใต้  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา 
       -  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย 
       -  ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง 
 1.3. ภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบชายฝ่ังทะเล  ทางทิศตะวันตกของตําบลเป็นที่ราบสูง
พ้ืนที่ค่อยๆ 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 11,488 คน  เป็น ชาย 5,632 คน  หญิง 5,856 คน  โดยแยกแต่ละหมู่บ้าน ดังน้ี 
 

หมู่ท่ี 
จํานวน
ครัวเรือน 

(หลัง) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

      

1 บ้านเขาเหล็ก 183 308 319 627 
      

2 บ้านทุ่งใหญ่ 80 124 125 249 
      

3 บ้านต้นจันทน์ 320 524 543 1,067 
      

4 บ้านนาเหม้า 69 122 116 238 
      

5 บ้านทุ่งคา 265 404 424 828 
      

6 บ้านทุ่งคา 309 388 454 842 
      

7 บ้านปลายทอน 353 673 693 1,366 
      

8 บ้านหนองเต่า 173 295 298 593 
      

9 บ้านท่าควาย 286 465 474 939 
      

10 บ้านจอมพิบูลย์ 452 649 672 1,321 
      

11 บ้านทุ่งไม้เรียง 168 261 238 499 
      

12 บ้านในไร่ 189 291 313 604 
      

13 บ้านถนนพาด 344 447 474 921 
      

14 บ้านเขาเหล็ก 176 289 302 591 
      

15 บ้านชายเขาพรง 127 215 227 442 
      

16 บ้านท่าเช่ียว 107 177 184 361 
      

รวม 3,601 5,632 5,856 11,488 
   

    ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2557 
ที่มา : .สํานักทะเบียนอําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 2.  สภาพทางเศรษฐกิจ (แสดงอาชีพของประชากร) 

       2.1  ทํานาปี   มีครอบครัวที่ประกอบอาชีพทั้งหมด   668    ครอบครัว 
 คิดเป็นพ้ืนทีท่ั้งหมด  2,913 ไร่  

         2.2  ทําสวน    
 2.2.1 ทําสวนผลไม้ มีครอบครัวที่ประกอบอาชีพทั้งหมด 506 ครอบครัว 
   คิดเป็นพ้ืนที่ทั้งหมด 3,503  ไร่ 
 2.2.2 ทําสวนยาง มีครอบครัวที่ประกอบอาชีพทั้งหมด 417 ครอบครัว 
   คิดเป็นพ้ืนที่ทั้งหมด 3,457  ไร่ 
 2.2.3 ทําสวนมะพร้าว มีครอบครัวที่ประกอบอาชีพทั้งหมด 814 ครอบครัว 
   คิดเป็นพ้ืนที่ทั้งหมด 6,085  ไร่ 
 2.2.4 ทําสวนปาล์ม นํ้ามัน    
   คิดเป็นพ้ืนที่ทั้งหมด 1,875  ไร่ 
        2.3  ทําไร่    
 2.3.1 ทําไร่พืชอายุสั้น มีครอบครัวที่ประกอบอาชีพทั้งหมด 113 ครอบครัว 
   คิดเป็นพ้ืนที่ทั้งหมด 365  ไร่ 
 2.3.2 ทําไร่พืชอายุยาว มีครอบครัวที่ประกอบอาชีพทั้งหมด 75 ครอบครัว 
   คิดเป็นพ้ืนที่ทั้งหมด 75  ไร่ 
        2.4  ทําปศุสัตว์    
 2.4.1 เลี้ยงโค จํานวน 704 ครอบครัว 
 2.4.2 เลี้ยงกระบือ จํานวน 69 ครอบครัว 
 2.4.3 เลี้ยงหมู จํานวน 264 ครอบครัว 
 2.4.4 เลี้ยงเป็ด , ไก่ จํานวน 624 ครอบครัว 
 2.4.5 เลี้ยงแพะ จํานวน 19 ครอบครัว 
 2.4.6 เลี้ยงปลา จํานวน 63 ครอบครัว 
       2.5  ทําประมง    
 2.5.1 เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเค็ม จํานวน 60 ครอบครัว 
 2.5.2 เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้ากร่อย จํานวน 30 ครอบครัว 
 2.5.3 เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด จํานวน 29 ครอบครัว 
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       2.6  ด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย์   
 2.6.1 มีโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 14 ครอบครัว 
 2.6.2 มีร้านค้าทั่วไป จํานวน 96 ครอบครัว 
 2.6.3 มีผู้ประกอบการเกี่ยวกับนํ้ามัน จํานวน 17 ครอบครัว 

 

3.  สภาพทางสังคม 

 3.1  การศึกษา 
3.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 แห่ง 
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดปัณณาราม       ตั้งอยู่หมู่ที่  5     
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายทอน       ตั้งอยู่หมู่ที่  7   
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชนาราม       ตั้งอยู่หมู่ที่  8   
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุมแป       ตั้งอยู่หมู่ที่  9   
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งไม้เรียง       ตั้งอยู่หมู่ที่ 11    
3.1.2 โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 5 แห่ง 
 1. โรงเรียนบ้านต้นจันทน์       ตั้งอยู่หมู่ที่  3     
 2. โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม       ตั้งอยู่หมู่ที่  5     
 3. โรงเรียนบ้านปลายทอน       ตั้งอยู่หมู่ที่  7     
 4. โรงเรียนวัดชนาราม       ตั้งอยู่หมู่ที่  8     
 5. โรงเรียนวัดถ้ําเทียนถวาย       ตั้งอยู่หมู่ที่ 14     
3.1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 1 แห่ง 
 1. โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา       ตั้งอยู่หมู่ที่  5     
3.1.4 วิทยาลัยอาชีวศึกษา จํานวน 1 แห่ง 
 1. วิทยาลัยเทคนิคสิชล       ตั้งอยู่หมู่ที่  5      

4.  การบริการพ้ืนฐาน 
   4.1  การคมนาคม   

4.1.1  มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 56 สาย 
4.1.2  มีถนนลาดยาง จํานวน 16 สาย 
4.1.3  มีถนนลูกรัง / ดิน 
 

จํานวน 76 สาย 

     4.2  การโทรคมนาคม   
4.2.1  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จํานวน 22 แห่ง 
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    4.3  บริการด้านไฟฟ้า  
4.3.1  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้      จํานวน 3,564 ครัวเรือน 
4.3.2  ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้      จํานวน     -  ครัวเรือน 

      4.4  แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น  
4.4.1  สระนํ้า จํานวน 12 แห่ง 
4.4.2  บ่อบาดาล จํานวน 34 แห่ง 
4.4.3  ฝาย จํานวน 10 แห่ง 
4.4.4  ประปาหมู่บ้าน จํานวน 11 แห่ง 

 

5.  ข้อมูลอ่ืนๆ 
 ประเภทป่า 

-  ป่าสงวน จํานวน 6,540 ไร่ 
-  ป่าปลูก จํานวน 1,330 ไร่ 
-  ป่ายืนต้น จํานวน      7 ไร่ 

6.  ศักยภาพในตําบล 
 การรวมกลุ่มของประชาชน 
  -  จาํนวนกลุม่ทุกประเภท          จํานวน         45          กลุ่ม       
แยกประเภทกลุ่มเป็น 

1.  กลุ่มอาชีพ จํานวน 20 กลุ่ม 
2.  กลุ่มออมทรัพย์ จํานวน 18 กลุ่ม 
3.  กลุ่มอ่ืนๆ จํานวน  7 กลุ่ม 
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3.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา  
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ได้พัฒนาตําบลปีที่ผ่านมาในหลายด้านพร้อมๆกัน 
เนื่องจากเป็นปัญหาหลากหลายที่ต้องดําเนินการแก้ไขปัญหา โดยยึดหลักของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา และแผนพัฒนาตําบล 3 ปี  ซึ่งสามารถนําโครงการจากแผนพัฒนาดังกล่าวมาปฏิบัติ 

  จุดแข็ง 
   ตําบลทุ่งปรังมีศักยภาพในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร อันได้แก่ การมี
พ้ืนที่ในการผลิตที่หลากหลาย มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ มีการปลูกพืชพันธุ์ที่หลากหลาย คือ ยางพารา สวน
ผลไม้ต่างๆ  อีกทั้งพืชไร่ล้มลุกต่างๆ และยังมีพ้ืนที่ในการเกษตรประเภทอื่น เช่น การทํานา ปลูกผัก 
นอกจากการประกอบอาชีพทางการเกษตรแล้วตําบลทุ่งปรังยังมีพ้ืนที่ติดกับทะเลโดยมีประชาชนที่มี
พ้ืนที่ติดทะเลได้ประกอบอาชีพประมงต่างๆ เช่น การออกเรือประมง การเลี้ยงกุ้ง การเลี้ยงปลา และมี
การเพาะพันธุ์ลูกกุ้งส่งจําหน่ายไปยังต่างจังหวัด ซึ่งจะเห็นได้โดยตลอดชายฝ่ังทะเลด้านตะวันออก 
และตําบลทุ่งปรังยังมีสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ชายฝ่ังทะเล เป็นต้น 

  จุดอ่อน 
   ในการดําเนินการโครงการนั้นยังขาดงบประมาณในการจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ อย่างเพียงพอ บุคลากรมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการรับการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ขาดความพร้อม
ในด้านอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า 

  โอกาส  
   องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการ
บริหาร มีนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุน มีการถ่ายโอนภารกิจ โครงการ แผนงานต่างๆ เพ่ือบริการ
ประชาชน  เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนทําให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชน มี
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรอยู่เสมอ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานขององค์กร 

  อุปสรรค 
   ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่ม องค์กรต่างๆ ที่มีการดําเนินกิจการต่างๆใน
ตําบล  ขาดการประสานงานระหว่างประชาชนกับองค์กร ประชาคมท้องถิ่นยังไม่กล้าแสดงความรู้ 
ความคิดเห็นของตนได้อย่างเต็มที่  

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังที่ผ่านมา 
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3.2  ผลการดําเนินงานปีท่ีผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภูมิแสดงโครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 ทั้งหมดและทีไ่ด้ดําเนินการ 

ตารางแสดงผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมา (ปี2556) 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวนโครงการ 

ท่ีเสร็จ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีอยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ียังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีมีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ
ท่ีมีการเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ
ท้ังหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1.ด้าน
เศรษฐกิจ 

2 15.38 - - - - 11 84.62 - - 13 12.75 

2.ด้านการ
บริการ 
ชุมชนและ
สังคม 

45 56.96 - - - - 34 43.04 - - 79 77.45 

3.ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

2 40.00 - - - - 3 60.00 - - 5 4.90 

4.ด้านการ
บริหาร
จัดการ
องค์กร 

3 60.00 - - - - 2 40.00 - - 5 4.90 

รวม 52 50.98 - - - - 50 49.02 - - 102 100.00 
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3.3 การประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ตามแผนพัฒนาปีที่ผ่านมา 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ตามแผนพัฒนาปีที่ผ่านมา 

โครงการ
ทั้งหมด 

ดําเนินการได้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

1.ยุทธศาสตร์ 
ด้านเศรษฐกิจ 

13 โครงการ 
 

2 โครงการ 
 

100% 
 

15.38% 
 

2.ยุทธศาสตร์ 
ด้านการบริการชุมชน 
และสังคม 

79 โครงการ 45 โครงการ 100% 56.96% 

3.ยุทธศาสตร์ 
ด้านสิ่งแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ         

5 โครงการ 
 
 

2 โครงการ 
 
 

100% 
 
 

40% 
 
 

4.ยุทธศาสตร์ 
ด้านการบริหาร                
จัดการองค์กร 

5  โครงการ 3 โครงการ 
 

100% 
 

60% 

รวม 102 โครงการ 52 โครงการ 100% 50.98% 
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1.  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
 1.1  วิสัยทัศน์ (Vision) ตาํบลทุ่งปรัง  
    ””ตําบลทุ่งปรัง  คุณภาพชีวิตดี  ชุมชนเข้มแข็ง ราษฎรอยู่ดีมีสุขตําบลทุ่งปรัง  คุณภาพชีวิตดี  ชุมชนเข้มแข็ง ราษฎรอยู่ดีมีสุข””  
  11..22    พันธกจิพันธกจิ  ((MMiissssiioonn) ) ตาํบลทุ่ตาํบลทุ่งปรังงปรัง  
    11..    พัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ พัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ OOTTOOPP    
        และกและการท่องเที่ยวารท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวฒันธรรมเชิงอนุรักษ์และวฒันธรรม  
    22.  .  พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
      และสิ่งแวดลอ้มและสิ่งแวดลอ้ม  
    33.  .  พัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ  
    44.  .  ขจัดปัญหาความยากจนขจัดปัญหาความยากจน  
    55.  .  พัฒนาองค์กร และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพัฒนาองค์กร และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 

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 

 

ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 
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4.  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
4.1  วิสัยทัศน์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  “นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” 
 

 4.2  พันธกจิ (Mission)  
  1) เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เช่ือมโยงความหลากหลายทาง
ธุรกิจ และอุตสาหกรรมของจังหวัด  บนพ้ืนฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการ
ด้านการตลาด 
  2) เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 
  3) ยกระดับความสามารถการเรียนรู้ กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและ
ส่งเสริมการสร้างชุมชนต้นแบบความพอเพียง 
  4) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เติบโตอย่างเข้มแข็ง มั่นคง บนพ้ืนฐานการจัดการ
ความหลากหลายของทรัพยากร 
  5) พัฒนาคน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพ้ืนฐานการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 4.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
  1) การบริหารจัดการการเกษตรที่มีคุณภาพและครบวงจร   
       กลยุทธ์ 
   (1) พัฒนาความรู้และการจัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่า
สินค้าเกษตรให้มีศักยภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (2) สนับสนุนปัจจัยผลิตด้านการเกษตร (ดิน นํ้า ไฟฟ้า) ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์เกษตรของจังหวัด 
   (3) สนับสนุน พัฒนา เช่ือมโยง และสร้างเครือข่ายของธุรกิจทางการเกษตร
แบบครบวงจรห่วงโซ่เศรษฐกิจ (Value Chain)  
   (4) เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง) เพ่ือ
รองรับผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองทางการเกษตร  
   (5) ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางด้านการเกษตรที่มีศักยภาพ
ทางการค้าที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม 
   (6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการด้านการเกษตรแบบครบ
วงจร 
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  2) การท่องเที่ยว    
   กลยุทธ์ 
   (1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบุคลากรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 
   (2) ประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเท่ียว รวมทั้งเช่ือมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ 
 

  3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน  
   กลยุทธ์ 
   (1) เสริมสร้างศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน พร้อมกับสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
พิบัติภัยทางธรรมชาติ 
   (2) อนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่จังหวัด 
   (3) การจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การสนับสนุนการอนุรักษ์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
 

  4) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพอเพียง  
   กลยุทธ์ 
   (1) ฟื้นฟูและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนที่ดีตามแบบนครเข้มแข็ง
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่โดยบูรณการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   (2) ส่งเสริมและยกระดับศักยภาพปราชญ์ผู้รู้ชุมชนเป็นกลไกการพัฒนา
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัด และถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่จากรุ่นสู่รุ่น 
   (3) สร้างกระแสสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านสื่อและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 

  5) การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
   กลยุทธ ์
   (1) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติโดยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างสภาพแวดล้อมที่
ดีให้เด็กและเยาวชน ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
   (2) ส่งเสริมคุณค่า ศักยภาพผู้สูงอายุ และปราชญ์ชาวบ้านใหส้ามารถถ่ายทอด
ภูมิปัญญา เป็นต้นแบบการเรียนรู้สู่ชุมชนเข้มแข็ง 
   (3) เสริมสร้างศักยภาพของสตรีใหม้ีสว่นร่วมพัฒนาจังหวัดทั้งมติิเศรษฐกิจ 
สังคม การเมอืง และเพิม่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การสาธารณสุขใหม้ีความรู้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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5.1)  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม 3 ปี 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ         

1.1  แนวทางพัฒนาอาชีพ 2 600,000 2 600,000 2 600,000 6 1,800,000 

1.2  แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมและการโยธา 7 2,650,000 7 5,600,000 8 6,600,000 22 14,850,000 

  1.3  แนวทางพัฒนาการเกษตร 2 1,050,000 2 1,050,000 2 1,050,000 6 3,150,000 

รวม 11 4,300,000 11 7,250,000 12 8,250,000 34 19,800,000 

2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม         

2.1 แนวทางพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน 13 8,674,000 13 5,774,000 12 3,174,000 38 17,622,000 

2.2  แนวทางพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและ 
        นันทนาการ 

17 994,000 18 999,000 18 1,044,000 53 3,037,000 

2.3  แนวทางพัฒนาการศึกษา 8 2,730,000 8 2,730,000 8 2,730,000 24 8,190,000 

       เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2 5,000,000 2 5,000,000 2 5,000,000 6 15,000,000 

2.4  แนวทางพัฒนาการเคหะและชุมชน 29 35,750,000 38 23,320,000 58 44,300,000 125 102,970,000 

   2.5  แนวทางพัฒนาการสาธารณสุข 6 2,940,000 6 2,940,000 6 2,940,000 18 8,820,000 

รวม 75 51,088,000 85 35,763,000 104 54,188,000 264 140,639,000 

ส่วนที่ 5 
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
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ยุทธ์ศาสตร์ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม 3 ปี 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและ   
   ทรัพยากรธรรมชาติ 

        

    3.1 แนวทางพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ  
        ทรัพยากรธรรมชาติ 

2 2,200,000 4 1,000,000 3 800,000 9 4,000,000 

รวม 2 2,200,000 3 1,000,000 3 800,000 8 4,000,000 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
    องค์กร 

        

4.1  แนวทางพัฒนาบุคลากร 2 600,000 2 600,000 2 600,000 6 1,800,000 

   4.2  แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ 5 6,070,000 4 770,000 5 1,370,000 14 8,210,000 

รวม 7 6,670,000 6 1,370,000 7 1,970,000 20 10,010,000 

รวมทั้งหมด 95 64,258,000 105 45,383,000 126 65,208,000 326 174,449,000 
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5.2)  บัญชีโครงการพัฒนา 

 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 1.1  แนวทางการพัฒนาอาชีพ 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ  
ในตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
ให้ประชาชนมีความรู้  
ความเข้าใจในการประกอบ
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ 

จัดหาทุนสนับสนุน , อบรม
ให้ความรู้ในการประกอบ
อาชีพ 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
มีความเข้มแข็ง , 
ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ 
การประกอบอาชีพ  

สํานักปลัด 

2 กองทุนบทบาทสตรี 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สตรีมีงานทํา เพิ่มรายได้
ให้ครอบครัว 

จัดหาทุนสนับสนุน แนะนํา 
อบรมให้ความรู้  
ในการประกอบอาชีพ 
 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

ได้ส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการ 
ประกอบอาชีพ 

สํานักปลัด 
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1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 1.2  แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และการโยธา 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

3 
ก่อสร้างระบบบ่อแก๊ส
ชีวภาพ หมู่ที่ 14 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
การใช้พลังงานทดแทน  
ลดการใช้ก๊าซ LPG  
ในครัวเรือน 

จัดทําระบบบ่อแก๊สชีวภาพ  
500,000 
งบ อบต. 

 
ปะชาชนได้ใช้แก๊ส
ราคาถูก 

ส่วนโยธา 

4 
ปรับปรุงบ่อแก๊สชีวภาพ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน 
ได้มีแก๊สราคาถูกใช้ 

ดูดสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างตามท่อ
แก๊สชีวภาพ  

100,000 
งบ อบต. 

  
ปะชาชนได้ใช้แก๊ส
ราคาถูก 

ส่วนโยธา 

5 
ก่อสร้างคันดิน/หิน  
พนังกันน้ํา  หมู่ที่ 1,4,16 

เพื่อลดปัญหาความรุนแรง
ของกระแสน้ํา ป้องกัน 
น้ําท่วมบ้านเรือนเสียหาย 

ทําคันดิน/หิน พนังกันน้ําริม
ตลิ่งคลองท่าควาย  

200,000 
งบ อบต. / 

สถ. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ลดความเสียหายและ
ความรุนแรงของ
กระแสน้ํากัดเซาะ 
ริมตลิ่ง  

ส่วนโยธา 

6 
ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ําในพื้นที่ตําบล
ทุ่งปรัง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

ก่อสร้าง / ขยายขนาดท่อ
ระบายน้ําชนิดเหลี่ยม คสล. 

500,000 
งบ อบต. 

500,000 
งบ อบต. 

500,000 
งบ อบต. 

ระบายน้ําได้อย่าง
รวดเร็ว แก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 
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1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 1.2  แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และการโยธา 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

7 
ก่อสร้างประตูระบายน้ํา
คลองท่าควาย หมู่ที่ 2 

เพื่อควบคุมปริมาณน้ํา 
ก่อสร้างประตูระบายน้ํา
คลองท่าควาย 

500,000 
งบ อบต. 

  
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมและ 
ขาดแคลนน้ํา  

ส่วนโยธา 

8 
ปรับปรุงประตูระบายน้ํา
คลองควาย หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประตูระบายน้ํา
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงประตูระบายน้ํา
เพื่อป้องกันน้ําทะเลหนุน 

  
200,000 
งบ อบต. 

ประตูระบายน้ําใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ป้องกันน้ําทะเลหนุน 

ส่วนโยธา 

9 
ก่อสร้างสะพานน้ําล้น 
คลองท่าควาย หมู่ที่ 9 

เพื่อเปิดช่องทางให้น้ําไหล
ผ่าน 

ก่อสร้างสะพานน้ําล้นคลอง
ท่าควาย บริเวณหลังวัดกุม
แป 

  
2,000,000 
งบ อบต. 

น้ําสามารถไหลผ่าน 
ได้อย่างสะดวก 
ประชาชนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อน 

ส่วนโยธา 

10 
ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
ท่าน้อย 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
15  ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง  
3,000,000 
งบ อบต. / 

กรมป้องกันฯ 
 

การคมนาคม
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบล  สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 
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1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 1.2  แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และการโยธา 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

11 
ก่อสร้างฝายน้ําล้น / ฝาย
กันน้ํา  หมู่ที่ 2,3,8 

เพื่อเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร และเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์น้ํา 

ก่อสร้างฝายในแหล่งน้ํา
ต่างๆตามความเหมาะสม  

1,000,000 
งบ อบต. 

1,000,000 
งบ อบต. 

1,000,000 
งบ อบต. 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
การอุปโภค บริโภค 

ส่วนโยธา 

12 
ต่อเติม ซ่อมแซมฝายน้ํา
ล้น/ฝายกั้นน้ํา หมู่ที่ 12 

เพื่อเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร และเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์น้ํา 

ซ่อมแซม ต่อเติมสันฝายที่
ชํารุด หรือเสียหาย 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
การอุปโภค บริโภค 

ส่วนโยธา 

13 ซ่อมคอสะพาน หมู่ที่ 16 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
16 ได้ใช้เส้นทางสัญจรได้
อย่างสะดวก ปลอดภัย 

ซ่อมคอสะพานบริเวณบ่อ
ผู้ใหญ่นุ (ถนนรพช.) และ
บริเวณบ้านนายกล่อม ที่
ชํารุด เป็นหลุมบ่อ 

 
200,000 
งบ อบต. 

 
การคมนาคมมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

14 จัดทําป้ายแนะนําสถานที่ 
เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว และสถานที่สําคัญ
ต่างๆ ภายในตําบล 

จัดทําป้ายแนะนําสถานที่  
เช่น สถานที่ท่องเที่ยว , 
ศาสนสถานต่างๆ 

200,000 
งบ อบต. 

  
ได้ทราบถึงตําแหน่ง
ที่ตั้งของสถานที่
ต่างๆ 

สํานักปลัด 
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1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 1.2  แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และการโยธา 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

15 

ปรับปรุงและติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร  
สี่แยกจอมพิบูลย์  
หมู่ที่ 10 

เพื่อป้องกันและอํานวย
ความสะดวก และลด
อุบัติเหตุทางถนน 

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
แยกจอมพิบูลย์ 

  
2,000,000 
งบ อบต. /  

กรมทางหลวง 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน ตําบล 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

16 
ศูนย์จําหน่ายสินค้า
พื้นเมือง / ร้านค้าชุมชน 

เพื่อเป็นสถานที่จําหน่าย
สินค้าของประชาชน / 
สินค้าพื้นเมือง 

จัดตั้งศูนย์จําหน่ายสินค้า
พื้นเมือง / ร้านค้าชุมชน 

  
500,000 
งบ อบต. 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
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1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 1.3  แนวทางการพัฒนาการเกษตร 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

17 
ขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณะ
ต่างๆ ภายในตําบลทุ่งปรัง  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์น้ํา มีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกแหล่งน้ําต่างๆ 
ในตําบล เช่น สระน้ํา   
คูน้ํา  คลอง ห้วย  พรุน้ํา   

1,000,000 
งบ อบต. / 

สถ. 

1,000,000 
งบ อบต. 

1,000,000 
งบ อบต. 

ป้องกันน้ําท่วม และ
เป็นแหล่งน้ําใช้เพื่อ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

18 

การบริหารจัดการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
ประจําตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
ให้แก่ราษฎรในตําบล 

อบรมให้ความรู้ / การ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
ประจําตําบลทุ่งปรัง 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

ได้ส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ โดยเฉพาะ
อาชีพการเกษตร  

สํานักปลัด 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 

 2.1  แนวทางการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

19 
สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดกลุ่มต่างๆ 
ในตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไปได้ออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ และ
ห่างไกลจากยาเสพติด 

สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
กลุ่มต่างๆ ในตําบลทุ่งปรัง 

500,000 
งบ อบต. 

500,000 
งบ อบต. 

500,000 
งบ อบต. 

เด็กและเยาวชน 
ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปเข้าร่วม
โครงการ 

สํานักปลัด 

20 
สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
สีของกลุ่มโรงเรียน 
ในตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไปได้ออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ และ
ห่างไกลจากยาเสพติด 

สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
กลุ่มต่างๆ ในตําบลทุ่งปรัง 

250,000 
งบ อบต. 

250,000 
งบ อบต. 

250,000 
งบ อบต. 

เด็กและเยาวชน 
ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปเข้าร่วม
โครงการ 

สํานักปลัด 

21 

ปรับปรุง ซ่อมแซม ติดตั้ง
ระบบเสียงตามสาย /  
หอกระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2,4,5,7, 
8,9,12,15 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

จัดหา จัดสร้าง ซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสาย  
หอกระจายข่าว 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับทราบข้อมูล 
ข่าวสารต่างๆ 

สํานักปลัด 

22 พัฒนาระบบจราจร 
เพื่อความปลอดภัย 
ในการจราจร 

ติดตั้ง ซ่อมแซมสัญญาณ
ไฟจราจร ไฟกระพรบิเตือน 
กระจกโค้งบริเวณที่น่าจะ
เป็นอันตรายต่อการจราจร
และผู้ใช้ถนน 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

ประชาชนและผู้ที่
สัญจรมีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.1  แนวทางการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

23 

ก่อสร้าง ปรับปรุง  
สนามกีฬา/ลานกีฬา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 
1,3,4,9,11,12,13,16 

เพื่อให้ประชาชนในตําบลได้
มีสนามกีฬาสําหรับออก
กําลังกายและเล่นกีฬา 

ก่อสร้าง ปรับปรุง  
สนามกีฬา/ลานกีฬา
เอนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้านต่างๆ ในตําบล 

2,500,000 
งบ อบต. 

/ สถ. 

1,500,000 
งบ อบต. 

 

1,500,000 
งบ อบต. 

 

ประชาชนในพื้นที่ได้
มีสนามกีฬาสําหรับ
การออกกําลังกาย 

สํานักปลัด 

24 
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด/โรคเอดส์  

เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน 
ถึงโทษของยาเสพติด เป็น
แกนนําต่อต้านยาเสพติด 
และลดปัญหาอาชญากรรม
ต่างๆ ภายในตําบล 

จัดกิจกรรมบําบัด/ฟื้นฟู/
รณรงค์/ป้องกัน/อบรม/ 
ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อ
ป้องกันปัญหายาเสพติด
,อาชญากรรม 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

เยาวชนทราบถึงพิษ
ภัยของยาเสพติด , 
การใช้สารเสพติด
และอาชญากรรม
ลดลง  

สํานักปลัด 

25 
โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ในตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติการ
ป้องกันสาธารณภัยที่อาจ
เกิดขึ้นในตําบลทุ่งปรัง 

จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ เครื่องมือสื่อสาร 
/ จัดทําแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ประชาชนในตําบล
ทุ่งปรังได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงทีที่เกิด 
สาธารณภัยต่างๆ 

สํานักปลัด 

26 จัดตั้งศูนย์เตือนภัย 
เพื่อความพร้อมในการแจ้ง
เตือนภัยธรรมชาติ 

จัดตั้งศูนย์เตือนภัย  
400,000 
งบ อบต. 

 
ประชาชนได้ทราบ
กรณีจะเกิดภัย
ธรรมชาติ 

สํานักปลัด 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560     “ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง           หน้า 28 

 

 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.1  แนวทางการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

27 
อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาวอลเลย์บอล 
“วัดถ้ําคัพ” 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและ
ความสามารถในการเล่น
กีฬา 

อุดหนุนการจัดการแข่งขัน
กีฬาวอลเลย์บอล วัดถ้ําคัพ 

84,000 
งบ อบต. 

84,000 
งบ อบต. 

84,000 
งบ อบต. 

นักเรียนมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพ 
และออกกําลังกาย 

สํานักปลัด 

28 
อุดหนุนโครงการแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชน  
“หนองเต่าคัพ” 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและ
ความสามารถในการเล่น
กีฬา 

อุดหนุนการจัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล หนองเต่าคัพ 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

นักเรียนมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพ 
และออกกําลังกาย 

สํานักปลัด 

29 
โครงการขับขี่ปลอดภัย
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อความปลอดภัย 
ของผู้ขับขี่รถบนถนน 
ในเขตตําบลทุ่งปรัง 

การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
ช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
สงกรานต์ 

70,000 
งบ อบต. 

70,000 
งบ อบต. 

70,000 
งบ อบต. 

ได้ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

สํานักปลัด 

30 
สนับสนุนกิจกรรม 
การออกกําลังกาย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนได้ออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

สนับสนุนกิจกรรมการออก
กําลังกาย/เครื่องออกกําลัง
กาย/วัสดุและอุปกรณ์กีฬา 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

เด็กและประชาชนมี
สุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และการ
ออกกําลังกาย 

สํานักปลัด 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.1  แนวทางการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

31 
โครงการบริการ 
รถเคลื่อนที่เร็ว (EMS) 

เพื่อช่วยประชาชนกรณีเกิด
เหตุภัยสาธารณะ/หรือ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน/และใช้ใน
งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

จัดหารถยนต์ จํานวน  
๑ คัน พร้อมไฟฉุกเฉิน
และอุปกรณ์ประจํารถ 

800,000 
งบ อบต. 

  
ประชาชาชนได้รับ
การช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที 

สํานักปลัด 

32 รถดับเพลิง 
เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประชาชนในกรณีเกิด
อัคคีภัย 

จัดซื้อรถดับเพลิง จํานวน 
1 คัน พร้อมอุปกรณ์ 

3,800,000 
งบ อบต. 

  
ประชาชาชนได้รับ
การช่วยเหลือกรณี
เกิดอัคคีภัย 

สํานักปลัด 

33 รถบรรทุกขยะมูลฝอย 

เพื่อให้มีการจัดเก็บและ
กําจัดขยะอย่างถูกวิธี 
ป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
จํานวน 1 คัน พร้อมจัด 
ให้มีบริการจัดเก็บขยะ/
จัดสร้างเตาเผาขยะ 

 
2,300,000 
งบ อบต. 

 

มีความสะอาด ขยะ
ถูกกําจัดอย่างถูกวิธี 
ไม่เป็นแหล่งแพร่
เชื้อโรค 

สํานักปลัด 

34 จัดตั้งกองทุนฌาปนกิจศพ 
เพื่อช่วยเหลือครอบครัว
ของผู้เสียชีวิต 

สนับสนุนเงินทุนในการ
ฌาปนกิจศพผู้สูงอายุ 

  
100,000 
งบ อบต. 

ครอบครัวของ
ผู้เสียชีวิตได้รับเงิน
ช่วยเหลือค่าจัดงาน
ศพ 

สํานักปลัด 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.2  แนวทางการพัฒนาการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

35 
ส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการต่างๆ  
ในตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ 
ในตําบลทุ่งปรัง 

ส่งเสริม สนับสนุนชมรม
ผู้สูงอายุ/กลุ่มนันทนาการ
และการจัดกิจกรรม 
การประกวด/แข่งขันต่างๆ 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม  

สํานักปลัด 

36 
สนับสนุนการจัดอบรม
จริยธรรมเยาวชน 

เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
จริยธรรม ด้านศาสนา 
ศิลปะ จารีตประเพณี 

จัดอบรม,ทัศนศึกษา
เยาวชนในตําบลทุ่งปรัง 

80,000 
งบ อบต. 

80,000 
งบ อบต. 

80,000 
งบ อบต. 

เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรม       

สํานักปลัด 

37 
ส่งเสริมการศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนประเพณีให้
อยู่คู่กับสังคมไทยไปตลอด 

สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณี วัฒนธรรม 
แก่วัดในพื้นที่ตําบล 
ทุ่งปรัง/งานวันสงกรานต์/
งานประเพณีลอยกระทง 
เป็นต้น 

500,000 
งบ อบต. 

500,000 
งบ อบต. 

500,000 
งบ อบต. 

วัด / ประชาชน 
เข้าร่วมงาน
ประเพณี 
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

สํานักปลัด 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.2  แนวทางการพัฒนาการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

38 

อุดหนุนการจัดงาน 
พระราชพิธีวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 5 ธันวา
มหาราช 

เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณต่อพระประมุข
ของปวงชนชาวไทย 

อุดหนุนการจัดงาน 
พระราชพิธีวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 5 ธันวา
มหาราช ประจําปี 2558 

10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

พสกนิกรชาวไทยได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและสํานึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

สํานักปลัด 

39 
อุดหนุนการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ 12 สิงหา
พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และตอบแทนพระมหา
กรุณาธิคุณต่อสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 

อุดหนุนการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ 12 สิงหา
พระบรมราชินีนาถ 

10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

 
 

ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและ
สํานึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ 

สํานักปลัด 

40 
อุดหนุนการจัดงาน 
วันปิยมหาราช 

เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และตอบแทนพระมหา
กรุณาธิคุณ 

อุดหนุนการจัดงาน 
วันปิยมหาราช 

1,000 
งบ อบต. 

1,000 
งบ อบต. 

1,000 
งบ อบต. 

ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

สํานักปลัด 

41 
อุดหนุนการจัดงาน 
ชักพระอําเภอสิชล  

เพื่อสนับสนุนประเพณีให้
อยู่คู่กับสังคมไทยไปตลอด 

อุดหนุนการจัดงานชักพระ
อําเภอสิชล ประจําปี 
2558 

40,000 
งบ อบต. 

40,000 
งบ อบต. 

40,000 
งบ อบต. 

ได้อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นอัน
ดีงามให้คงอยู่สืบไป 

สํานักปลัด 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.2  แนวทางการพัฒนาการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

42 
อุดหนุนการจัดงาน 
สืบสานประเพณี 
แห่หมรับเดือนสิบ 

เพื่อสนับสนุนประเพณีให้
อยู่คู่กับสังคมไทยไปตลอด 

อุดหนุนการจัดงานสืบสาน
ประเพณีแห่หมฺรับเดือนสิบ 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ได้อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นอัน
ดีงามให้คงอยู่สืบไป 

สํานักปลัด 

43 
อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีมาฆบูชา 
แห่ผ้าขึ้นธาตุ 

เพื่อสนับสนุนประเพณีให้
อยู่คู่กับสังคมไทยไปตลอด 

อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า 
ขึ้นธาตุ 

3,000 
งบ อบต. 

3,000 
งบ อบต. 

3,000 
งบ อบต. 

ได้อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 

สํานักปลัด 

44 
อุดหนุนการพัฒนา 
กีฬาอําเภอสิชล  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
เล่นกีฬาให้แพร่หลายในหมู่
เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

อุดหนุนโครงการพัฒนา
กีฬาอําเภอสิชล  

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน ได้ร่วม
เล่นกีฬา ทําให้มี
สุขภาพร่างกาย 
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

45 

อุดหนุนกิจกรรม
เสริมสร้างภูมคิุ้มกันทาง
สังคมเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทาง
สังคม และสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

อุดหนุนการจัดโครงการ 
งามอย่างไทย คู่ใจวัยรุ่น 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนดําเนิน
ชีวิตได้ถูกต้อง
เหมาะสม  

สํานักปลัด 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.2  แนวทางการพัฒนาการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

46 
งานประเพณีวิสาขบูชา 
แห่ผ้าขึ้นถ้ํา (เขาพรง) 

เพื่อสนับสนุนประเพณีให้
อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป 

จัดงานประเพณี 
วิสาขบูชาแห่ผ้าขึ้นถ้ํา 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

ได้อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นอัน
ดีงามให้คงอยู่สืบไป 

สํานักปลัด 

47 
สนับสนุนงาน 
ปริวาสกรรมและ 
ปฏิบัติธรรมถ้ําเขาพรง 

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ 

สนับสนุนการจัดงาน
ปริวาสกรรมและปฏิบัติ
ธรรมถ้ําเขาพรง 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ได้อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นอัน
ดีงามให้คงอยู่สืบไป 

สํานักปลัด 

48 
ฟื้นฟูและสืบสานประเพณี
ขึ้นถ้ําเทียนถวาย 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี
ของท้องถิ่น ตลอดจนการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

จัดงานประเพณีขึ้นถ้ําเทียน
ถวาย ในวันแรม 1 ค่ํา 
เดือน 5 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ได้อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นอัน
ดีงามให้คงอยู่สืบไป 

สํานักปลัด 

49 
ห้องสมุดประจําหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

สนับสนุนหนังสือ เอกสาร 
วารสารสําหรับห้องสมุด
ประจําหมู่บ้าน 

 
5,000 
งบ อบต. 

 
ประชาชนได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.2  แนวทางการพัฒนาการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

50 
คอมพิวเตอร์ประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

สนับสนุนการติดตั้งเสา
สัญญาณ WIFI สําหรับจุด
บริการอินเตอร์เน็ตประจํา
หมู่บ้าน 

  
50,000 
งบ อบต. 

ประชาชนได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

51 จัดกิจกรรมวันเด็ก 
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ  
การเรียนรู้แก่เด็ก   

จัดงานวันเด็กให้กับเด็ก 
ในพื้นที่ตําบลทุ่งปรัง 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

เด็กได้ร่วมกิจกรรม สํานักปลัด 

52 
สนับสนุนการจัดงาน 
ฮารีรายอ 

เพื่อสนับสนุนประเพณี 
วัฒนธรรมของศาสนาต่างๆ 

สนับสนุนการจัดงาน 
ฮารีรายอ  

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม 

สํานักปลัด 

53 
สนับสนุนการบํารุงรักษา
พระธาตุประจําอําเภอสิชล 

เพื่อดูแลรักษาสถานที่ซึ่ง
เป็นที่เคารพสักการะ
ประจําอําเภอ 

สนับสนุนการประดับไฟ
ส่องสว่างบริเวณพระธาตุ
ประจําอําเภอ 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

สิ่งเคารพสักการะ
ได้รับการดูแล 

สํานักปลัด 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.3  แนวทางการพัฒนาการศึกษา 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

54 
จัดหาครุภัณฑ์สํานักงานและ
ครุภัณฑ์ทางการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ครุภัณฑ์สํานักงาน 
มีเพียงพอต่อการจัดเก็บ
อุปกรณ์และมีครุภัณฑ์ 
ทางการศึกษาเพียงพอ 

ซื้อโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้
สําหรับเด็กและซื้อตู้เก็บ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

400,000 
งบ อบต. 

400,000 
งบ อบต. 

400,000 
งบ อบต. 

มีครุภัณฑ์สํานักงาน
และครุภัณฑ์
ทางการศึกษาใช้งาน
เพียงพอ 

สํานักปลัด 

55 
จัดซื้อหนังสือ / 
ของเล่นเสริมพัฒนาการ 

เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ จัดซื้อหนังสือ/ของเล่น
เสริมพัฒนาการ 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

เด็กนักเรียนได้มี
หนังสือและของเล่น
เสริมพัฒนาการ
อย่างเพียงพอ 

สํานักปลัด 

56 
ส่งเสริมการศึกษา 
เพื่อพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตําบลทุ่งปรังได้เสริมสร้าง
ความรู้ทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิก 

อบรม/จัดนิทรรศการ 
ให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

500,000 
งบ อบต. 

500,000 
งบ อบต. 

500,000 
งบ อบต. 

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลทุ่งปรังมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

57 
บริหารจัดการสถานศึกษา/
สนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอน 

เพื่อสนับสนุนการเรียน  
การสอนของโรงเรียนและ 
ศพด.ในพื้นที่ตําบลทุ่งปรัง 

สถานศึกษาทุกสังกัด 
ในเขตพื้นที่ตําบลทุ่งปรัง 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

สถานศึกษามีความ
พร้อมในการเรียน 
การสอน 

สํานักปลัด 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.3  แนวทางการพัฒนาการศึกษา 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

58 

ก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม
อาคาร,รั้ว และปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ทุ่งปรัง 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีความพร้อมที่จะรองรับ 
เด็กเล็กเข้ามาศึกษา
พัฒนาการเรียนรู้ และปรับ
สภาพแวดล้อม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ 
ตามมาตรฐาน 

ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร / 
ก่อสร้างรั้ว ป้าย และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.
ทุ่งปรัง ทั้ง 5 ศูนย์ 

1,000,000 
งบ อบต. 

1,000,000 
งบ อบต. 

1,000,000 
งบ อบต. 

มีการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก , 
สภาพแวดล้อมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เอื้อต่อการเรียนรู้
ของเด็ก 

สํานักปลัด 

59 
ส่งเสริมการศึกษาของครู
ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กได้มี
การศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น และได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ จะได้มี
ความรู้เพิ่มเติมนํามาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการ
สอน   

สนับสนุนให้ทุนการศึกษา 
และทัศนศึกษาดูงาน 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ มีการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น 
รวมทั้งได้
ประสบการณ์ แนว
ทางการจัดการเรียน
การสอนให้ได้
มาตรฐาน 

สํานักปลัด 

60 
โครงการให้ทุนการศึกษา 
แก่เด็กด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ทางการศึกษาให้แก่เด็ก
เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

เยาวชนได้ศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น 

สํานักปลัด 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 

 2.3  แนวทางการพัฒนาการศึกษา 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

61 
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) ให้เด็กนักเรียน 
ในเขตตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 
ทางกาย และสุขภาพ
อนามัยให้แก่เด็กนักเรียน     

ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้เด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนต่างๆ 
ในเขตตําบลทุ่งปรัง 

2,000,000 
งบอุดหนุน 

2,000,000 
งบอุดหนุน 

2,000,000 
งบอุดหนุน 

เด็กนักเรียนได้มี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย และสุขภาพ
อนามัย ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

62 
โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้เด็กนักเรียน 
ในเขตตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 
ทางกาย และสุขภาพ
อนามัยให้แก่เด็กนักเรียน     

อุดหนุนการจัดบริการ
อาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก และโรงเรียนต่างๆ
ในเขตตําบลทุ่งปรัง 

3,000,000 
งบอุดหนุน 

3,000,000 
งบอุดหนุน 

3,000,000 
งบอุดหนุน 

เด็กนักเรียนได้มี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย และสุขภาพ
อนามัย ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

63 
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ/
ศักยภาพของเด็ก 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการแก่เด็ก 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

เด็กนักเรียนได้มี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

64 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
สายหนองคล้า 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล.  กว้าง 5 ม.   
ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50
ม.   

 
500,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

65 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
สายห้วยหลุมพงศ์ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
1,14  ได้มีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล.  กว้าง 4 ม.   
ยาว 1,800 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 

2,000,000 
งบ อบต. / 

อบจ. 
  

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

66 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
สายเขาดินทึง 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
1,9  ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล.  กว้าง 5 ม.   
ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50
ม. 

  
1,000,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

67 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
สายนายู 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล.  กว้าง 6 ม.   
ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 

   
1,200,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560     “ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง           หน้า 39 

 

 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

68 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
สายบ้านนางเกตุ – บ้าน
นายสุพร (สายริมคลอง) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล.  กว้าง 5 ม.   
ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 

   
3,000,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

69 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
สายบ้านนายสุรจ  เกตุ
แก้ว – บ้านนางฟอน 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล.  กว้าง 4 ม.   
ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50
ม. 

  
700,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

70 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
สายบ้านนายด่วน  – บ้าน
นายทวี 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม.  
ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  
0.50 ม. 

 
500,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

71 
ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัสติก หมู่ที่ 3  
สายทุ่งเรง – เขาเกียรติ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแอสฟัลติก 
กว้าง 6 ม.  ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 
หินคลุกข้างละ 0.30 ม. 

3,000,000 
งบ อบต. / 
งบ สถ. 

  

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560     “ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

72 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  
สายหน้า ร.ร.บ้านต้น
จันทน์ – โรงงาน  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม.  
ยาว 45 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  
0.50 ม. 

200,000 
งบ อบต. 

 

 

การคมนาคม
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบล  สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

73 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  
สายชายเขาเกียรติ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม.  
ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  
0.50 ม. 

  
1,200,000 
งบ อบต. 

การคมนาคม
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบล  สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

74 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  
สายในแพรก 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม.  
ยาว 1,400 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 

  
1,200,000 
งบ อบต. 

การคมนาคม
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบล  สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

75 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  
สายซอยรัตนอุทิศ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม.  
ยาว 1,700 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  
0.50 ม. 

  
2,500,000 
งบ อบต. 

การคมนาคม
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบล  สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560     “ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

76 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  
สายประปา – ถนนโยธา 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม.  
ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 

  
1,000,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

77 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
สายหน้า ศพด.ปัณณาราม 
– ถนนชื่นช้อย 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม.  
ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา 

 
1,200,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

78 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  
สายในไร่ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม.  
ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 

200,000 
งบ อบต. 

  

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

79 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สาย
บ้าน อ.วิสุทธิ์ – ขนส่ง 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม.  
ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 

  
700,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560     “ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

80 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สาย
บ้านนายถวิล – บ้านนาย
โอภาส 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม.  
ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 

  
400,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

81 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สาย
บ้านป้าแวว – บ้านป้า
เอียด 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
1,300 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 

1,200,000 
งบ อบต.  

  

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

82 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  สาย 
401 – บ้านในไร่ (บ้าน
นายเสรี – บ้านนาย
วิสุทธิ์) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
6,12 ได้มีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

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

1,200,000 
งบ อบต. /  

อบจ. 
  

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

83 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 7  สายบ้านนาย
สนิท – บ้านนายเหยบ  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว 
500 ม. หนา 0.05 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม. 

1,800,000 
งบ อบต. / 

สถ. 

  

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560     “ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

84 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 7  สายบ้านนาย
ฮากีม – สามแยก
พรสวรรค์ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว 
700 ม. หนา 0.05 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม. 

  
2,050,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

85 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 7  สายขนส่ง – 
บ้าน อ.วิสุทธิ์ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว 
700 ม. หนา 0.05 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม. 

2,050,000 
งบ อบต. / 

สถ. 
  

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

86 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สาย
เลียบพรุจระเข้ไข่  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

  
600,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

87 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สาย
บ่อทราย – ชายทะเล  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
500 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา 

 
800,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560     “ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

88 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สาย
ซอยแพปณชัย – บ้านนาง
บุปผา  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
800 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม.  

 
1,000,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

89 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  
สายสามแยกลุงมาก – 
บ้านหมอถิ่น หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
8,15 ได้มีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50  ม. 

 
700,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

90 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่  8  
สายสามแยก อ.จิตเจตน์ 
– สะพานคลองท่าน้อย 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
400 ม. หนา  0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 

 

 

800,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

91 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  
สายบ้านลุงมาก – สะพาน
ท่าน้อย (เรณู) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม.  
ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม.  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50  ม. 

  
300,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

92 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8   
สายบ้านนายจรูญ – บ้าน
นายสุชีพ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8  
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5  ม. 
ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 

  
800,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

93 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  
สายบ้านนายไพศาล – 
สามแยก รพช. 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 
700 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. พร้อมคูระบายน้ํา 

 
1,200,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

94 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  
สายบ้านนายขันชัย – เขต
ตําบลฉลอง 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
250 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 

  
700,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

95 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  
สายบ้านนายจรัญ – ชาย
เขาพรง 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
800 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 

  
700,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

96 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  
สายบ้านนายแฉล้ม – 
ถนน 401 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
10 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
400  ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  
0.50  ม. 

1,000,000 
งบ อบต. / 

สถ. 
  

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

97 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  
สายบ้าน อส.สมคิด อ่อน
แก้ว (อส.เนียง) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
10 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 6 ม. ยาว 
500  ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  
0.50  ม. 

1,000,000 
งบ อบต. / 

สถ. 
  

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

98 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11   
สายบ้านนายประพันธ์  
ไชยพงศ์ – บ้านนาย
อํานวย  ไชยชํานาญ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
400  ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. พร้อมก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล. บริเวณบ้าน
นายอํานวย 

1,200,000 
งบ อบต. / 

สถ. 
  

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

99 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
สายบ้านนายมณี   
พัฒนสงค์ – บ้านนาย
ฉวย  ดําแก้ว  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
350  ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  
0.50  ม.  

  
800,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560     “ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง           หน้า 47 

 

 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

100 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  
สายคลองพอ – เขากิว  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000  ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 

2,500,000 
งบ อบต. / 

อบจ. 
  

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

101 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  
สายบ้านผู้ใหญ่ศรี – บ้าน 
อ.จิตเจตน์ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
12 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
800 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50  ม.  

1,000,000 
งบ อบต. / 

สถ. 
  

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

102 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  
สายบ้านลุงสาย – บ้าน
นายหลัก 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
12 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 

 
1,500,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

103 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  
สายโรงเรียนวัดชนาราม 
– บ้านลุงไพร 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
8,12 ได้มีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
650 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  
0.50  ม. 

1,000,000 
งบ อบต. / 

อบจ. 
  

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

104 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  
สายบ้านหมอจ้วง – เขต
พื้นที่หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
8,12 ได้มีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
800 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 
ม. พร้อมวางท่อระบายน้ํา 
2 จุด 

  
1,500,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

105 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  
สายสมโชคพัฒนา 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
12 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
800 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  
0.50  ม. 

 
700,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

106 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13  
สายนครชัย – ถนน 401 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
13 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
500 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 

 
1,200,000 
งบ อบต. 

 การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

107 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13  
สายบ้านนายสวิส   
ทองมีขวัญ   

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
13 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

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

1,000,000 
งบ อบต. 

  

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

108 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 13  สายหลัง
โรงงานปลาป่น 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
13 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว 
1,500 ม. หนา 0.05 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.30 ม. 

3,500,000 
งบ อบต. / 

สถ. 
  

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

109 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 13 สายประปา
หมู่บ้าน - หลังโรงงาน
ปลาป่น 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
13 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว 
800 ม. หนา 0.05 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.30 ม. 

  
2,500,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

110 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14  
สายสุขสําราญ – รพช. 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
14 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

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

100,000 
งบ อบต. 

  

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

111 

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

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11,14 ได้มีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
150 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม.  

200,000 
งบ อบต. 

  

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

112 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14  
สาย รพช. – ห้วยหลุม
พงศ์   

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
14ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

 
800,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

113 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14  
สายสามแยก รพช. – บ้าน
นายสมคิด 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
14 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 6 ม. ยาว 
600 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม.  

 
800,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560     “ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง           หน้า 51 

 

 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

114 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14  
สายบ้านหมอสวัสดิ์ – 
บ้านนายเงิน 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
14  ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

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

  
3,500,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

115 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14  
สายสิชลฟาร์ม – ถนน 
รพช.  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
14 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

  
300,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

116 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14  
สายบ้านนายเจริญ – เขา
เหล็ก  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
14 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
2,000 ม.หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม.  

  
1,000,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

117 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14  
สาย รพช. – เขาเหล็ก  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
14 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

  
500,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560     “ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

118 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 15  สายบ้าน 
นายวรรณะ – วัดชนาราม 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
8,15 ได้มีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต กว้าง 5 ม. ยาว 
2,000 ม. ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.30 ม. 

2,000,000 
งบ อบต. / 
งบ สถ. 

  

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

119 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15  
สายบ้านนายณรงค์ – เขต
พื้นที่หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
8,15  ได้มีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 6 ม. ยาว 
600 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 
ม. พร้อมวางท่อระบายน้ํา 

 
800,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

120 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15  
สายบ้านนายสมชาย  
พงษ์เพชร – สามแยกบ้าน
นางเกลื่อม 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
15 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
600  ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 

  
800,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

121 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15  
สายบ้านนายเคลื่อน 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
15 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
800  ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 

 
1,000,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560     “ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

122 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15  
สายสามแยกโรงสี - บ้าน
นายเนือง – วดัชนาราม 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
15 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
800  ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 

  
1,000,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

123 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15  
สายเขาพรง – แยกทุ่งครั้ง 
ตําบลฉลอง  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
15 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
800  ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 

  
1,000,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

124 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 
สายบ้านลุงกล่อม 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
16 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
500 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 
ม. 

 
1,000,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

125 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16  
สายบ้านนางสมพร – 
บ้านนายกวี 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
16 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
550 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 

 
1,000,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560     “ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง           หน้า 54 

 

 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

126 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16  
สายพรุจระเข้ไข่ – บ้าน
นายสมพร 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
16 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
500 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 

  
1,000,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

127 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16  
สายเลียบชายทะเล (บ้าน
ลุงชอบ – บ่อผู้ใหญ่นุ)   

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
16 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

2,500,000 
งบ อบต. / 

สถ. 
  

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

128 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16  
สายสามแยกนางสมพร – 
บ้านนางเนย – บ้านนาง
ฉบับ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
16 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 
ม. 

  
800,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

129 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 1  สายบ้านนาย
จรัส – บ้านนายวินัย 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,000 ม.  

 
300,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560     “ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

130 

ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 2  สายทุ่งไม้เรียง 
จาก รพช. – คลอง
ชลประทาน 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,500 ม.  

 
400,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

131 

ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3  สายบ้านนาย
ปรีชา – บ้านนายสุวรรณ  
เชี่ยวชาญ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

  
200,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

132 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3  สายบ้านนายชม 
– วัดดอนนนท์ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

  
200,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

133 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3  สายซอยใน
แพรก – เขตหมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
3,9 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800  

  
200,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560     “ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

134 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3 สายบ้านนายเชย 
– ทุ่งเรง (ชายเขา) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

  
200,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

135 

ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3 สายบ้านนายชิง
ชัย รัญเวศ – บ้านนาย
นัทธี (เขาเกียรติ) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม. 

 
200,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน ตําบล 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

136 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3 สายบ้านนาย
สมนึก – บ้านนายจรัญ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม. 

  
200,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน ตําบล 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

137 

ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3 สายบ้านนาย
ถาวร – บ้านนาง
ฉวีวรรณ  ณ นคร (ถนน
เกษตร) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

  
200,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560     “ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง           หน้า 57 

 

 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

138 

ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3  สายบ้านนายวิชัย  
ใสสุวรรณ 
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

200,000 
งบ อบต. 

  

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

139 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3  สายซอยตาขอด 
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

  
200,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

140 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 5  สายบ้านนาย 
ดะนาน 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

 
200,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

141 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
ที่ 5  สายบ้านนายนิคม – 
พรุจระเข้ไข่ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

 

 
200,000 
งบ อบต. 

 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560     “ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง           หน้า 58 

 

 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

142 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 5 สายบ้านลุงสวัสดิ์ 
– บ้านนายพยุง 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง  
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

  
200,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

143 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 7 ซอยโรงเรียน 
ดารุลอะหม่าน  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

 
200,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

144 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 7 สายบ้านนาง
ละออ  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

  
200,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

145 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 7 สายสุขเจริญ  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม.  

 
120,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560     “ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง           หน้า 59 

 

 
 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

146 

ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 7 สายบ้านนาย
ถาวร – หมู่ที่ 5 ตําบล 
สิชล 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

  
200,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

147 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 7 สายหน้าขนส่ง – 
โรงปุ๋ย – ถนน 401  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

  
200,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

148 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 7 สายบ้านนาย
สงคราม – ถนน 401  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
7,10 ได้มีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

  
200,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

149 

ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 7 สายซอยบ้านนาง
ละออ จดสายบ้านนาย
สนิท-นายเหยบ  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม.  

 
200,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560     “ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง           หน้า 60 

 

 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

150 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 8 สายบ้านหมอจ้วง 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
8,12 ได้มีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิก ถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม.  

200,000 
งบ อบต. 

  

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

151 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 8 สายบ้านนาย
อนันต์ – บ้านนายนิพนธ์ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิก ถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,000 ม.  

 
200,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

152 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 9  สายบ้านนาย
วรรณ – คลองท่าควาย 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิก ถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม.  

200,000 
งบ อบต. 

  

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

153 

ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 9  สายบ้านพี่ดี – 
ทางเชื่อมสายบ้านนาย
ไพศาล 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม.  

  
200,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560     “ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง           หน้า 61 

 

 

 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

154 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 9  สายบ้านนายวิญ 
– บ้านนายบํารุง 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 4 ม. 
ยาว 650 ม. พร้อมวางท่อ 
ระบายน้ํา 

  
250,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

155 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 10  สายบ้านนาย
ฉลอง สิงห์สามารถ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
10 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 6 ม. 
ยาว 1,000 ม.  

  
300,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

156 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 10 สายบ้านนาย
ต้อย  บัวแย้ม 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
10 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 6 ม. 
ยาว 250 ม.  

 
100,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

157 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 10  สายบ้านนาย
ณรงค์ ช่างสลัก 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
10 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 6 ม. 
ยาว 600 ม.  

 
200,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560     “ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง           หน้า 62 

 

 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 

 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

158 

ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 11 สายบ้าน 
นางสุปราณี  ไชยพงศ์ – 
บ้านลุงพร้อม  สุจริต 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11  ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 200 ม.  

 
100,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

159 

ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 11 สายสวนปาล์ม
นายปราโมทย์  สิงห์สุ – 
หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11,14 ได้มีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม.  

 
100,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

160 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 11 สายบ้านนาย
สําเริง  ไชยพงษ์ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11  ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 200 ม.  

100,000 
งบ อบต. 

  

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

161 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 12 สายบ้านลุงตุด 
– บ้านหมอจ้วง 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
12 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 6 ม. 
ยาว 500 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา 2 จุด 

  
150,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560     “ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง           หน้า 63 

 

 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

162 

ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 12 สายริมคลอง
อินทนิน – บ้านนาย
สมชาย 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
12 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 700 ม.  

  
150,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

163 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 12 สายริมคลองชัย 
– คลองอินทนิน 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
12 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

  
150,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

164 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
ที่ 12 สายคูป้าดํา – บ้าน
หมอจ้วง 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
12 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

  
150,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

165 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 12 สายบ้านนาย
วิเชียร – วัดปัณณาราม 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
12 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 2,000 ม.  

 
250,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560     “ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง           หน้า 64 

 

 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

166 

ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 13  สายบ่อทราย
นายจรูญ – เขตหมู่ที่ 5  
ตําบลสิชล  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
13 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 6 ม. 
ยาว 600 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา 

 
150,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

167 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 13  สายนาเหม้า  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
13 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 6 ม. 
ยาว 1,500 ม.  

  
200,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

168 

ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 13  สายบ้านนาย
ประพันธ์  
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
13 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 6 ม. 
ยาว 700 ม.  

  
100,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

169 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 14  สายชายเขา
เหล็ก – หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11,14  ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 6 ม. 
ยาว 3,000 ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา 

 
600,000 
งบ อบต. 

 
 
 
 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560     “ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง           หน้า 65 

 

 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

170 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 14  สายบ้านหมอ
สวัสดิ์ – บ้านนายถม 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
14 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 6 ม. 
ยาว 3,000 ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา 

  
600,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

171 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 14  สายโยธา 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
14 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 900 ม.  

  
400,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

172 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 14  สายบ้านนาย
เจริญ – เขาเหล็ก 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
14 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 2,000 ม.  

  
800,000 
งบ อบต. 

การคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

173 
ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 16  สายบ้านนาง
ลํายอง  ชลสินธุ์ – เทพา 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ที่ 
16 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
ก า ร คมน า คม ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น  กว้ า ง  5 ม . 
ยาว 500 ม.  
 

 
200,000 
งบ อบต. 

 

การคมนาคมระหว่าง
ห มู่ บ้ า น   ตํ า บ ล  
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

174 
ติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะ   

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน  
ป้องกันอุบัติเหตุตามท้อง
ถนนให้ไ ด้รับแสงสว่ า ง
อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้ าส่ อ งส ว่ า งภ าย ใน
หมู่บ้านในตําบลทุ่งปรัง 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ร้ อ ย ล ะ  70 ข อ ง
พื้ น ที่ ของหมู่ บ้ าน
ได้รับการปรับปรุง
ร ะบบ ไฟฟ้ า ส่ อ ง
สว่างให้ดีขึ้น 

ส่วนโยธา 

175 
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 
3,8,11,12,14  

เพื่อให้ประชาชนในตําบลได้
มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ 

ข อ ข ย า ย เ ข ต ไ ฟ ฟ้ า ใ ห้
ครอบคลุมทั้งตําบล พร้อม
ปรับปรุงแนวเสาไฟฟ้า  
หมู่ที่ 2 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ภ าย ในครั ว เรื อน
อ ย่ า ง ทั่ วถึ ง  และ
เพียงพอ 

สํานักปลัด 

176 
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน /
ไหล่ทางถนนสายต่างๆ 
ขยายความกว้างของถนน 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย 

ปรับปรุ ง  ซ่อมแซม  ถม
หลุมบ่อถนนสายต่างๆใน
ตําบลทุ่งปรัง 

3,000,000 
งบ อบต. / 

สถ. 

1,500,000 
งบ อบต. 

1,500,000 
งบ อบต. 

ก า ร ค ม น า ค ม
ร ะห ว่ า ง หมู่ บ้ า น 
ตํ า บ ล  ส ะ ด ว ก 
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

177 
ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน    
หมู่ที่ 2,3,5,6,7,8,9, 
11,12,13,14,16 

เพื่อให้ประชาชนในตําบลได้มี
น้ําสําหรับอุปโภคและบริโภค
ที่สะอาด 

ก่อสร้างระบบประปา 
หมู่บ้าน 

2,000,000 
งบ อบต. 

2,000,000 
งบ อบต. 

2,000,000 
งบ อบต. 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
น้ําประปาสําหรับใช้
อุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 

178 

ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม
ระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 
2,3,5,8,9,10,11,12,14 

เพื่อให้ประชาชนในตําบลได้มี
น้ําสําหรับอุปโภคและบริโภค
ที่สะอาด และเพียงพอ 

ต่อเติมท่อเมนจ่ายน้ํา  
เปลี่ยนถังน้ําประปา และ
ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

1,000,000 
งบ อบต. 

1,000,000 
งบ อบต. 

1,000,000 
งบ อบต. 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง เพียงพอ 

ส่วนโยธา 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.5  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

179 

ดู แ ล คุณภ าพ ชี วิ ต เ ด็ ก  
ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คน
พิการ และสตรีมีครรภ์ 
ในตําบลทุ่งปรัง 

เ พื่ อ ใ ห้ ชี วิ ต  เ ด็ ก , 
ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คน
พิการ และสตรีมีครรภ์ ใน
ตําบลได้รับการดูแลในด้าน
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

อบรมอาส าส มัคร ดู แล
สุขภาพชีวิต ตรวจสุขภาพ 
และ จัดสวัส ดิก าร  เ ด็ ก 
ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คน
พิการ  และสตรีมีครรภ์ 
ตลอดถึงจ่ายเบี้ยยังชีพ 
ในตําบลทุ่งปรัง 

2,500,000 
งบ อบต. 

2,500,000 
งบ อบต. 

2,500,000 
งบ อบต. 

เด็ก ผู้ ด้อยโอกาส 
คนชรา  คนพิก าร 
และสตรีมีครรภ์ 
ในตําบลได้รับการ
ดูแลร้อยละ 90 

สํานักปลัด 

180 
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาควบคุม
โรคติดต่อสัตว์ 

เพื่อจัดหายาเวชภัณฑ์ใน
การป้องกันโรคติดต่อสัตว์ 
เช่น โค กระบือ แพะ แมว 
สุนัข 

มีการป้องกันโรคใน 
สัตว์เลี้ยง 

10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

สัตว์เลี้ยงปลอดจาก
โรคติดต่อร้อยละ 
20 

สํานักปลัด 

181 
โครงการห ลักประ กัน
สุขภาพ (สปสช.) 

เพื่อดูแลในด้านคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

ประชาชนในตําบลทุ่งปรัง 
200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต.. 

200,000 
งบ อบต. 

คุณภ าพ ชี วิ ต ขอ ง
ประชาชนดีขึ้น 

สํานักปลัด 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.5  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

182 ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
เพื่อป้องกันไข้เลือดออก
ของประชาชนในตําบล 
ทุ่งปรัง 

จัดหาเวชภัณฑ์ / ฉีดยาพ่น
กําจัดลูกน้ําและยุงลาย 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ประชากรในตําบล
ทุ่ ง ป รั ง ไ ด้ รั บ
เวชภัณฑ์ ป้อง กัน
โรค ไ ข้ เ ลื อดออก 
ร้อยละ 50 

สํานักปลัด 

183 

จัดหา ติดตั้ง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมระบบกรองน้ํา 
อุ ป กร ณ์กรอ งน้ํ า ดื่ ม /
เ ครื่ อ ง กรองน้ํ า  หมู่ ที่ 
2,3,4,911,12,14 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําดื่ม 
ที่สะอาด เพียงพอ ถูกหลัก
อนามัย และปลอดภัย 

ติดตั้งอุปกรณ์กรองน้ําดื่ม 
50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

ประชาชนได้ดื่มน้ํา
ส ะอ าดปลอดภั ย 
และเพียงพอ 

สํานักปลัด 

184 
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุข
มูลฐาน 

เพื่อดูแลในด้านคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

อุดหนุนงบประมาณ 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 

160,000 
งบ สถ. 

160,000 
งบ สถ. 

160,000 
งบ สถ. 

ไ ด้ บ ริ ก า ร ด้ า น
คุณภ าพ ชี วิ ต ขอ ง
ประชาชนให้ดีขึ้น  

สํานักปลัด 
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3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 3.1  แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

185 ปลูกต้นไม้ 

เ พื่ อ อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่ม
พื้นที่ป่าในเขตพื้นที่ตําบล
ทุ่งปรัง 

ปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่และ
ตามเส้นทางการคมนาคม 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน / เส้นทางการ
คมนาคม มีคว าม
สวยงาม ร่มรื่น  

สํานักปลัด 

186 

บู รณะปรับปรุ ง แห ล่ ง
โบราณสถาน เช่น ถ้ําเขา
พรง , ถ้ําทวดสุข , ถ้ําทวด
พริก , ถ้ํามืด , ถ้ําแจ้ง 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวโบราณสถานให้มี
ความพร้อมมากขึ้น 

ติด ตั้งระบบไฟฟ้ า / ป้ าย
แนะนําสถานที่ท่องเที่ยว/
และปรับปรุงภูมิทัศน์ 

2,000,000 
งบ อบต. / 
กรมการ
ท่องเที่ยว 

500,000 
งบ อบต. 

500,000 
งบ อบต. 

แหล่งท่องเที่ยวได้
พัฒนา ให้ มี คว าม
สะดวกเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

187 
ป รั บ ป รุ ง ฟื้ น ฟู แ น ว
ปะการัง 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ส ถ า น ที่
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ ห้ มี ค ว า ม
สวยงาม 

ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด แ น ว
ปะการั ง เ ดิม  และเสริม
ปะการังเทียมเพิ่มเติมแนว
เดิม 

  
100,000 
งบ อบต. 

แหล่งท่องเที่ยวได้
พัฒนา ให้ มี คว าม
สวยงามเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

188 
ดูแล/รักษาความสะอาด
ชายหาดปลายทอน 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ส ถ า น ที่
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ ห้ มี ค ว า ม
สวยงาม 

จัดทําป้ายเชิญชวนรักษา
ความสะอาด และปรับปรุง
ภู มิ ทั ศ น์ ช า ย ห า ด แ ล ะ
บริเวณโดยรอบ 

 
100,000 
งบ อบต. 

 
แหล่งท่องเที่ยวได้
พัฒนา ให้ มี คว าม
สวยงามเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

189 
พัฒนาและฟื้นฟูภูมิทัศน์
บริเวณพรุจระเข้ไข่ 

เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้มี
ความสวยงาม เป็นศูนย์
การเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ 

พัฒน า และฟื้ นฟู ร ะบบ
นิเวศพรุจระเข้ไข่ 

 
200,000 
งบ อบต. 

 
ส ถ า น ที่ มี ค ว า ม
สวยงาม เป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ 

สํานักปลัด 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560     “ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง           หน้า 71 

 

 

 
 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 4.1  แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

190 

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ใ น ก า ร ทํ า ง า น ใ ห้ กั บ
พนักงานส่วนตําบลและ
เจ้าหน้าที่  

เ พื่ อ ป ลู ก จิ ต สํ า นึ ก ใ ห้
บุ ค ล า ก ร ข อ ง อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วนตําบลมีความ
รับผิดชอบต่อหน้า ที่มาก
ยิ่งขึ้น 

การอบรมบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
1 ครั้งตลอดถึงการส่งเข้า
รับการศึกษาต่อ 

300,000 
งบ อบต. 

300,000 
งบ อบต. 

300,000 
งบ อบต. 

บุ ค ล า ก ร ใ น
ห น่ ว ย ง า น มี
จิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ต่ อ
หน้ า ที่ ของตนเอง
เพิ่มขึ้นร้อยละ  80 

สํานักปลัด 

191 
ศึกษาดูงานในหน่วยงาน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อให้บุคลากรในองค์กร
และผู้ ที่ เ กี่ ยว ข้อง ไ ด้รั บ
คว ามรู้ แ ล ะพัฒน าจ า ก
การศึกษาดูงาน 

บุคลากรในองค์กรและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในตําบล 

300,000 
งบ อบต. 

300,000 
งบ อบต. 

300,000 
งบ อบต. 

บุคลากรในองค์กร
และผู้ ที่ เ กี่ ยว ข้อง
ได้รับความรู้ และ
พั ฒ น า จ า ก
การศึกษาดูงาน 

สํานักปลัด 
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4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 4.2  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

192 

ป รั บ ป รุ ง เ ค รื่ อ ง มื อ 
เครื่องใช้ และจัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน
ให้เพียงพอ 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ 
มีประสิทธิภาพ เกิดความ
สะดวก และรวดเร็ว   

พัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือ
เครื่องใช้สํานักงาน / จัดทํา
ป้ายแนะนํ า ต่างๆภายใน
สาํนักงาน อบต.ทุ่งปรัง 

500,000 
งบ อบต. 

500,000 
งบ อบต. 

500,000 
งบ อบต. 

เครื่องมือในการใช้
งานมีสภาพพร้อม 
ที่จะใ ช้งานให้ เ กิด
ประสิทธิภาพได้ 

สํานักปลัด 

193 รถยนต์เอนกประสงค์ 
เพื่อใช้ในการดําเนินงาน
ตามภารกิจของ อบต. และ
ช่วยเหลือประชาชน 

จัดหารถยนต์กระบะตอน
เดียว จํานวน 1 คัน 

  
600,000 
งบ อบต. 

การดําเนินภารกิจ
ของ อบต.บรรลุ
ตามเป้าหมาย และ
เกิดประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 

สํานักปลัด 

194 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ใ น รู ป ข อ ง ก า ร จั ด ทํ า
ประชาคม 

เพื่อให้ประชาชนเข้ามา 
มีบทบาทในการกําหนด 
ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยตนเอง 

จัดทําประชาคมในระดับ
ตําบลและหมู่บ้าน จํานวน  
17  ครั้ง 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ร้อยละ 75 ของ
ราษฎรในตําบลและ
บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการทํา
ประชาคมของ อบต. 

สํานักปลัด 
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4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

 4.1  แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

195 
บริห าร จัดก าร กิจก าร
ประปา หมู่ที่ 1 - 16 

เพื่อให้มีระบบการจัดการ
ประปาที่ดีและสามารถเพิ่ม
รายได้ให้กิจการได้ 

จัดระบบการบริหารจัดการ
ที่ดีทั้งหมด 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

เ พิ่ ม ร า ย ไ ด้ ข อ ง
ท้องถิ่นให้มาก ขึ้น
ร้อยละ 15 

สํานักปลัด 

196 
ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน 

เพื่ อ ให้ มี สถาน ที่ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ มีพื้นที่
ร อ ง รั บ ป ร ะ ช า ช น ที่ ม า
ติดต่อราชการ 

ก่อสร้างอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล 
ทุ่งปรัง 

5,000,000 
งบ อบต. 

  

มีสถานที่ปฏิบัติงาน 
จั ด เ ก็ บ เ อ ก ส า ร 
เครื่องมือ เครื่องใช้
อย่างเ ป็นสัดส่วน 
และ เพี ย งพอ   มี
พื้ น ที่ ต้ อ น รั บ
สํ าหรับประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ 

ส่วนโยธา 

197 
จั ด ทํ า แ ผน ที่ ภ า ษี แ ล ะ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร
บริหารงานด้านจัดเก็บภาษี 

จั ด ทํ า แ ผ น ที่ ภ า ษี แ ล ะ
ท ะ เ บี ย น ท รั พ ย์ สิ น
ครอบคลุมพื้น ที่ ทั้งหมด
ของ อบต.ทุ่งปรัง 

500,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

มี ร า ย ไ ด้ จ ากก าร
จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 
แ ล ะ มี ร ะ บบก า ร
จั ด เ ก็ บ ภ า ษี ที่
แน่ น อน  ถู ก ต้ อ ง 
และเป็นธรรม 

ส่วนการคลัง 
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 5.3  บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

ลําดับที่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ รวม 

๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่๑  

สายห้วยหลุมพงศ์ 

๒,๖๐๐,๐๐๐ - - ๒,๖๐๐,๐๐๐ ส่วนโยธา / อบต.ทุ่งปรัง 

๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่๖  

สาย ๔๐๑ – บ้านในไร่ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ส่วนโยธา / อบต.ทุ่งปรัง 

รวมทั้งสิน้จํานวน  ๒  โครงการ ๔,๖๐๐,๐๐๐ - - ๔,๖๐๐,๐๐๐ ส่วนโยธา / อบต.ทุ่งปรัง 

 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560    “ท้องถิ่นไทย รักในหลวง” 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

หน้าท่ี 75 

ภาคผนวก 
การประเมนิคุณภาพของแผน 

 
 

การติดตาม   
การติดตามแผนพัฒนาตําบลสามปี ใช้เคร่ืองมือในการติดตามแบบ Gant Chart ซึ่งจะทําให้

หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดําเนินการตามแผนพัฒนาตําบลสามปีมีการดําเนินการในช่วงใด 
ตรงกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่ 

การประเมินผล 
การประเมินผลแผนพัฒนาตําบลสามปี ใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือเป็นกรอบในการ

ประเมินให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ  มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  ประกอบด้วยเกณฑ์ที่
สําคัญ ในระดับ  2  ระดับ  คือ  เกณฑ์การประเมินหน่วยงานและเกณฑ์การประเมินโครงการ  มี
รายละเอียดดังน้ี 

 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผลหน่วยงาน 
 

 
 เกณฑม์าตรฐาน ตัวช้ีวัด ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

1. สัมฤทธ์ิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

- ผลผลิต 
- ผลลัพธ์ 

- ผลต่ างระหว่างเป้ าหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

2. ความเสมอภาคและความ
เป็นธรรมในสังคม 

- การเข้าถึง 
- การจัดสรรทรัพยากร 
- การกระจายผลประโยชน์ 
- ความเสมอภาค 

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากร 
ที่ได้รับจัดสรรต่อคน 
- ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ แ ต่ ล ะ
กลุ่มเป้าหมายได้รับในแต่ละคร้ัง 
- การไม่เลือกปฏิบัติและการเลือก
ปฏิบัติที่เป็นคุณ 

3. ความสามารถและคุณภาพใน
การให้บริการ 

- สมรรถนะของหน่วยงาน 
- ความทั่วถึงและเพียงพอ 
- ความถี่ในการให้บริการ 
- ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ให้บริการ 

- พ้ืนที่ เป้ าหมายและประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ 
- จํานวนคร้ังในการให้บริการ 
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยนําเข้า 
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เกณฑม์าตรฐาน ตัวช้ีวัด ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

4 .  ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง  
หน่วยงาน 

- พันธกิจต่อสังคม 
- คว า ม รั บ ผิ ด ช อบต่ อ
สาธารณะ 
- การให้หลักประกันความ
เสี่ยง 
- การยอมรับข้อผิดพลาด 

- การจัดลําดับความสําคัญ 
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
- การตัดสินใจที่สะท้อนความ
รับผิดชอบ 

5 .  ก า ร ส น อ ง ต อ บ ค ว า ม
ต้องการของประชาชน 

- ก ารกํ า หนดประ เ ด็ น
ปัญหา 
- การรับฟังความคิดเห็น 
- มาตรการ/กลยุทธ์ในการ
แก้ไขปัญหา 
- ความรวดเร็วในการแก้ไข
ปัญหา 

- ระดับการมีส่วนร่วม 
- การปรึกษาหารือ 
- การสํารวจความต้องการ 

6. ความพึงพอใจของประชากร
กลุ่มเป้าหาย 

- ระดับความพึงพอใจ 
- การยอมรับ/คัดค้าน 

- สัดส่วนของประชากรกลุ่มเป้า
หายที่พอใจหรือไม่พอใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสะท้อนกลับ 

7. ผลเสียหายต่อสังคม - ผลก ร ะทบภ า ยนอ ก 
(ทางบวกและทางลบ) 
- ต้นทุนทางสังคม 
 

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- ค่าเสียโอกาส 
- ความขัดแย้งทางสังคม 

 
 

  เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลโครงการ  มีเกณฑ์และตัวช้ีวัดเพ่ือเป็นเคร่ืองมือกําหนดกรอบทิศทาง  
ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สําคัญ  8  เกณฑ์  คือ 

1.  เกณฑ์ความก้าวหน้า เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่
กําหนดตามแผน  ประกอบด้วยตัวช้ีวัด  4  ประการ คือ 

1.1 ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา 
1.2 จํานวนกิจกรรมแล้วเสร็จ 
1.3 ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา 
1.4 ระยะเวลาที่ใช้ไป 
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2.  เกณฑ์ประสิทธิภาพ   เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการ
ดําเนินงานประกอบด้วยตัวช้ีวัด  4  ประการ  คือ 

 2.1  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย 
 2.2  ผลิตภาพต่อกําลังคน 
 2.3  ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา 
 2.4 การประหยัดทรัพยากรการจัดการ 
3. เกณฑ์ประสิทธิผลเป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน 

ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ  คือ     
 3.1  ระดับการบรรลุเป้าหมาย 
 3.2  ระดับการมีส่วนร่วม 
 3.3  ระดับวามพึงพอใจ 
 3.4  ความเสี่ยงของโครงการ 
  4. เกณฑ์ผลกระทบ  เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย  

ชุมชน  สังคม และหน่วยงานในภาพรวม  ประกอบด้วยตัวช้ีวัด  3  ประการ  คือ 
  4.1  คุณภาพชีวิต 
  4.2  ทัศนคติและความเข้าใจ 
  4.3  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
5. เกณฑ์ความสอดคล้อง   เป็นการประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์

ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กําหนดไว้แต่ต้นหรือไม่  
ประกอบด้วยตัวช้ีวัด  3  ประการ  คือ 

   5.1  ประเด็นปัญหาหลัก 
   5.2  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 
   5.3  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
6.  เกณฑ์ความย่ังยืน   เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเน่ืองจากความสอดคล้อง 

ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 3 ประการ  คือ       
    6.1  ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ 
    6.2  สมรรถนะด้านสถาบัน 
    6.3  ความเป็นไปได้ในการขยายผล 

7.  เกณฑ์ความเป็นธรรม   เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม  โดยพิจารณา
ถึงผลลัพธ์และผลกระทบจากการดําเนินโครงการ  ประกอบด้วยตัวช้ีวัด  3  ประการ  คือ 

   7.1  ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ 
   7.2  ความเป็นธรรมระหว่างเพศ 
   7.3  ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและอนาคต 
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 8.  เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ   เป็นเกณฑ์ที่สําคัญในการประเมินโครงการ
เพ่ือเป็นหลักประกันว่าการดําเนินโรงการจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อสังคม  
ประกอบด้วยตัวช้ีวัด  3  ประการ  คือ 

    8.1  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
    8.2  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
    8.3  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม 

  
 


