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  1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี  
  แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้า 
ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี  แผนพัฒนาสามปีเป็นการ
แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่ึงๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหน่ึงแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหน่ึง จะมี
โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหน่ึงโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนํามาดําเนินการเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน  นอกจากนี้ แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้ใช้การวางแผน
พัฒนาเป็นเคร่ืองมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยนําโครงการ/กิจกรรมจาก
แผนพัฒนาสามปีไปจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ทั้งน้ี เพ่ือให้กระบวนการจัดทํางบประมาณ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ครบถ้วน และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  
 1) เพ่ือกําหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาของ อบต. 
  ตามความต้องการของประชาชน 
 2) เพ่ือกําหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนา และแก้ไขปัญหา 
  ความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนา 
 3) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร และงบประมาณของ อบต.  
  ได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเป็นไปตามลําดับความจําเป็น เร่งด่วน 
 4) เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการประสานการปฏิบัติ การพัฒนากับหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ 
 5) เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย  ประหยัด  ลดความไม่แน่นอน  และเป็นการควบคุม 
 1.3  ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
  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. 2560 - 
2562 ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังต่อไป 1.4  ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

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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  2.1  การสรุปสถานการณ์พัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ได้พัฒนาตําบลปีที่ผ่านมาในหลายด้านพร้อมๆกัน 
เนื่องจากเป็นปัญหาหลากหลายที่ต้องดําเนินการแก้ไขปัญหา โดยยึดหลักของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา และแผนพัฒนาตําบล 3 ปี  ซึ่งสามารถนําโครงการจากแผนพัฒนาดังกล่าวมาปฏิบัติ  ทั้งน้ี 
สามารถวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ได้ดังน้ี  
  2.1.1  จุดแข็ง (Strength) 
   (1)  ระบบการบริหาร 
 -  การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
 -  การมอบอํานาจ หรือมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
 -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปประชาคม 
   (2)  ระบบข้อมูลข่าวสาร 
 -  มีระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมในการใช้งาน 
   (3)  อัตรากําลัง 
 -  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัด
อย่างต่อเน่ือง 
 -  แผนอัตรากําลังบุคลากรเหมาะสมกับโครงสร้างและอํานาจหน้าที่  
   (4)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -  มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทําการเกษตร และมีพ้ืนที่ติดกับ
ทะเล จึงมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย 
  2.1.2  จุดอ่อน (Weakness) 
   (1)  ระบบการบริหาร 
 -  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทําให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสน ขาดความชัดเจน  
   (2)  การเงิน งบประมาณ 
 -  งบประมาณในการดําเนินการ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีอยู่
จํากัด จึงทําให้การพัฒนาเกิดความล่าช้า 
   (3)  สถานที่ปฏิบัติงาน 
 -  อาคารสถานที่ปฏิบัติงานค่อนข้างคับแคบ ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน
และการมาติดต่อราชการของประชาชน 
  2.1.3   โอกาส  (Opportunity)  
 -  พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์  มีการปลูกพืชพันธุ์และผลผลิตทางการเกษตรที่
หลากหลาย  พ้ืนที่ติดกับทะเลจึงมีประชาชนบางส่วนประกอบอาชีพประมง 
 -  มีสถานที่ท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ชายฝ่ังทะเล  
 -  เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการสําคัญของอําเภอสิชล และเป็นเส้นทางสาย
หลักในการเดินทางไปยังอําเภอและจังหวัดอ่ืนๆ 
  2.1.4  อุปสรรค (Threat) 

ส่วนท่ี 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 
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 -  การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ความ
รับผิดชอบจึงเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการของประชาชนมีมากขึ้น แต่ไม่
สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เน่ืองจากข้อจํากัดด้านอํานาจหน้าที่และข้อจํากัดด้านงบประมาณ 
 -  ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มองค์กรที่มีการดําเนินกิจการต่างๆใน
ตําบล  ขาดการประสานงานระหว่างประชาชนกับองค์กร ประชาคมท้องถิ่นยังไม่กล้าแสดงความรู้ 
ความคิดเห็นของตนอย่างเต็มที่  
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2.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  และการประเมิน        ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ตามแผนพัฒนาปีที่ผ่านมา 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ตามแผนพัฒนาปีที่ผ่านมา 

โครงการ
ทั้งหมด 

ดําเนินการได้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์ 
   ด้านเศรษฐกิจ 

11 โครงการ 
 

2 โครงการ 
 

100% 
 

18.18% 
 

2. ยุทธศาสตร์ 
   ด้านการบริการชุมชน 
   และสังคม 

75 โครงการ 43 โครงการ 100% 57.33% 

3. ยุทธศาสตร์ 
   ด้านสิ่งแวดล้อมและ   
   ทรัพยากรธรรมชาติ       

2 โครงการ 
 
 

1 โครงการ 
 
 

100% 
 
 

50% 
 
 

4. ยุทธศาสตร์ 
   ด้านการบริหาร             
   จัดการองค์กร 

7  โครงการ 4 โครงการ 
 

100% 
 

57.14% 

รวม 95 โครงการ 50 โครงการ 100% 52.63% 
 

แผนภูมิแสดงโครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558  ทั้งหมดและท่ีได้ดําเนินการ 
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมา (ปี 2558) 

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 4 - - - - 9 81.82 - - 11 11.58

2.ด้านการ
บริการ 
ชุมชนและ
สังคม 

43 86 - - - - 32 42.67 - - 75 78.95

3.ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

1 2 - - - - 1 50.00 - - 2 2.11 

4.ด้านการ
บริหาร
จัดการ
องค์กร 

4 8 - - - - 3 42.86 - - 7 7.37 รวม 50 52.63 - - - - 45 47.37 - - 95 100 
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 3.1  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

  วิสัยทัศน์ (Vision) 
   “ตําบลทุ่งปรัง  คุณภาพชีวิตดี  ชุมชนเข้มแข็ง  ราษฎรอยู่ดีมีสุข” 
 

  พันธกิจ ((MMiissssiioonn)) 
   1. พัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์ OTOP   
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 
   2. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   3. พัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ 
   4. ขจัดปัญหาความยากจน 
   5. พัฒนาองค์กร และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพฒันา 
1. ด้านเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1) การพัฒนาอาชีพ

แนวทางที่ 2)  การพัฒนาการเกษตร 
แนวทางที่ 3)  การพัฒนาและส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 
 

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม แนวทางที่ 1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางที่ 2)  การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
แนวทางที่ 3)  การพัฒนาการศึกษา 
แนวทางที่ 4)  การพัฒนาการศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 
แนวทางที่ 5)  การพัฒนาการสาธารณสุข 
 

3. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางที่ 1) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ
แนวทางที่ 2)  การพัฒนาพลังงานทดแทน 
 

4. ด้านการบริหารจัดการองค์กร แนวทางที่ 1) การพัฒนาบุคลากร
แนวทางที่ 2)  การพัฒนาการบริหารจัดการ 
 

  
  
 

ส่วนที่ 3การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
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      3.2  บัญชีโครงการพัฒนา  และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 

      3.2.1  แบบ ผ. 01 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
      3.2.2  แบบ ผ. 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      3.2.3  แบบ ผ. 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การพัฒนาสงัคมแห่งการเรียนรู้และภูมปิัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ...1 (การพฒันาเศรษฐกิจ)     1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ              1.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริม/อุดหนุนกลุ่ม
อาชีพในตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ให้มีความเข้มแข็ง 

กลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในตําบล
ทุ่งปรัง 

100,000 
(พ.ศ.2558/ 
60,000 , 
พ.ศ.2559/ 
60,000) 

 100,000 100,000 จํานวนกลุ่มอาชีพ
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็งในการ
บริหารกลุ่ม และ
มีเงินทุน
หมุนเวียน 
 

สํานักงานปลัด 

2 ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนสามารถนําความรู้
ไปปรับใช้ และมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

100,000 
(พ.ศ.2558/ 
100,000 ,
พ.ศ.2559/ 
80,000) 

 

 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ และมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 
 

สํานักงานปลัด 

 
 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 : การบริหารจดัการการเกษตรแบบครบวงจร  
                              เป็นเกษตรสขุภาพ เกษตรคุณภาพ และนวัตกรรมเกษตรมาใช้เพื่อสร้างมูลคา่เพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ...1 (การพฒันาเศรษฐกิจ)     1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ              1.2 แนวทางการพัฒนาการเกษตร ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

3 ขุดลอกแหล่งน้ํา
สาธารณะต่างๆ ในตําบล
ทุ่งปรัง  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์น้ํา มีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตร 
 

ขุดลอกแหล่งน้ําต่างๆ 
ในตําบล เช่น สระน้ํา   
คูน้ํา  คลอง ห้วย  พรุน้ํา   

200,000  200,000 200,000 จํานวนแหล่งน้ํา
สาธารณะ 

ป้องกันน้ําท่วม 
และเป็นแหล่งน้ํา
ในการเกษตร 

กองช่าง 

4 การบริหารจัดการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
ประจําตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
ให้แก่ราษฎรในตําบล 

อบรมให้ความรู้ , การดําเนิน
กิจกรรมต่างๆของศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
ประจําตําบลทุ่งปรัง 
 
 
 
 
 
 

20,000  20,000 20,000 เกษตรกรได้รับ
การส่งเสริม
ความรู้ 

ได้ส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ 
โดยเฉพาะอาชีพ
การเกษตร  

สํานักงานปลัด 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 : การบริหารจดัการการเกษตรแบบครบวงจร  
                              เป็นเกษตรสขุภาพ เกษตรคุณภาพ และนวัตกรรมเกษตรมาใช้เพื่อสร้างมูลคา่เพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ...1 (การพฒันาเศรษฐกิจ)     1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ              1.2 แนวทางการพัฒนาการเกษตร ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

5 โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์
ทางการเกษตร 

เพื่อลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกร 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดโครงการซ่อมแซมอุปกรณ์
ทางการเกษตรเบื้องต้น 

30,000  30,000 30,000 จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนใช้
เครื่องมือ 
อุปกรณ์ เพื่อ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ...1 (การพฒันาเศรษฐกิจ)     1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ              1.3 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

6 จัดทําป้ายแนะนําสถานที่ 
 

เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว , สถานที่สําคัญ
ต่างๆ ภายในตําบล  
 

จัดทําป้ายแนะนําสถานที่  
เช่น สถานที่ท่องเที่ยว , 
ศาสนสถานต่างๆ  

100,000  100,000 100,000 จํานวนแหล่ง
ท่องเที่ยว ศาสน
สถาน และสถานที่
สําคัญต่างๆ 
 

ได้ทราบถึง
ตําแหน่งที่ตั้งของ
สถานที่ต่างๆ 
 

สํานักงานปลัด 

7 ศูนย์จําหน่ายสินค้า
พื้นเมือง  ร้านค้าชุมชน 

เพื่อเป็นสถานที่จําหน่าย
สินค้าพื้นเมือง , สินค้า
ของประชาชน   
 

สนับสนุนศูนย์จําหน่าย
สินค้าพื้นเมือง , ร้านค้า
ชุมชน 

100,000  100,000 100,000 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

มีสถานที่จําหน่าย
สินค้าเพื่อเพิ่ม
รายได้ 
 

สํานักงานปลัด 

8 ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
หาดปลายทอน 

เพื่อส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ ทําให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

- จัดกิจกรรม/รณรงค์ดูแล
รักษาความสะอาดชายหาด
ปลายทอน 
- ก่อสร้างห้องน้ําสาธารณะ 
 

  300,000  ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น  
มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 

สํานักงานปลัด 

 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562    องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง หน้า 16 
  

 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
สายห้วยหลุมพงศ์ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล.  กว้าง 4 ม.   
ยาว 1,300 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 ม.
 

2,400,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
สายนายู 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล.  กว้าง 6 ม.   
ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 ม.
 

  2,000,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2   
สาย รพช. จากบ้านนาง
ฟอง – เขตตําบลสิชล 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล.  กว้าง 5 ม.   
ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 ม.
 

1,200,000 
(พ.ศ.2559/ 
282,000) 

   ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
สายบ้านนายอุดร – บ้าน
นายเงิน 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

   1,900,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
สายดอนขี้เหล็ก 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล.  กว้าง 4 ม.   
ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 ม.
 

   1,500,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  
สายทุ่งเรง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

   1,900,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  
สายซอยวัดเขาเกียรติ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม.  
ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5ม.

380,000     ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  
สายชายเขาเกียรติ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

   2,400,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  
สายในแพรก 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

   1,000,000 
(พ.ศ.2559/ 
393,000) 

ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  
สายประปา – ถนนโยธา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม.  
ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5ม.
 

500,000 
(พ.ศ.2558/ 
497,000 
พ.ศ.2559/ 
394,000) 

 

   ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
สายหน้า ศพด.ปัณณา
ราม – ถนนชื่นช้อย 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม.  
ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ํา 
 

700,000 
(พ.ศ.2559/ 
494,000) 

   ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  
สายบ้าน อ.วิสุทธิ์ – 
ขนส่ง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

   1,900,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
 
 
 

กองช่าง 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
สายในไร่ (บ้านป้าแวว – 
บ้านป้าเอียด) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5ม.
 

2,400,000 
(พ.ศ.2559/ 
394,000) 

 

   ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,12  
สายในไร่ (บ้านนายเสรี – 
ถนน 401) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5ม.

1,900,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 7  สายบ้านนาย
สนิท – บ้านนายเหยบ  
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

  1,800,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562    องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง หน้า 21 
  

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

24 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 7  สายบ้านนาย
ฮากีม – สามแยก
พรสวรรค์ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

   1,800,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 7 สายซอยร่มเย็น 
(ขนส่ง – บ้าน อ.วิสุทธิ์) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 0.05 ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม. 
 

2,000,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  
สายเลียบพรุจระเข้ไข่  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

  750,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
 
 
 

กองช่าง 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  
สายบ่อทราย – ชายทะเล 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

  700,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  
สายซอยแพปณชัย – 
บ้านนางบุปผา  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

1,900,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
สายบ้านนายมิดีน – หน้า
ขนส่ง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

  1,000,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่  8  
สายสามแยก อ.จิตเจตน์ 
– สะพานคลองท่าน้อย 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

900,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8   
สายบ้านนายจรูญ – บ้าน
นายสุชีพ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

570,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่  8  
สายสามแยกบ้านลุงมาก 
– หมอถิ่น หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

   600,000 
(พ.ศ.2559/ 
499,000) 

ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  
สายแยกบ้านนายวรรณ – 
คลองท่าควาย 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

700,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  
สายซอยในฝัน – ตลาด
พุธ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

700,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  
สายซอยราษฎรอุทิศ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

700,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  
สายบ้านนายไพศาล – 
สามแยก รพช. 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

   1,300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  
สายบ้านนายจรัญ – ชาย
เขาพรง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

   800,000 
(พ.ศ.2559/ 
494,000) 

ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  
สายบ้าน อส.สมคิด อ่อน
แก้ว  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

700,000 
(พ.ศ.2559/ 
500,000) 

   ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  
สายบ้านนายแฉล้ม – 
ถนน 401 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

1,500,000 
 

   ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  
สายคลองพอ – เขากิว  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000  ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5ม.

1,200,000 
(พ.ศ.2559/ 
485,000) 

   ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11   
สายบ้านนายประพันธ์  
ไชยพงศ์ – บ้านนาย
อํานวย  ไชยชํานาญ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

  960,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
สายบ้านนายมณี   
พัฒนสงค์ – บ้านนาย
ฉวย  ดําแก้ว  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

   840,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 
สายโรงเรียนวัดชนาราม 
– บ้านลุงไพร 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

1,200,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  
สายบ้านผู้ใหญ่ศรี – บ้าน 
อ.จิตเจตน์ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

1,900,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  
สายบ้านลุงสาย – บ้าน
นายหลัก 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5ม.
 
 

   2,400,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  
สายบ้านหมอจ้วง – หมู่ที่ 
8 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

   1,900,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  
สายสมโชคพัฒนา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

   800,000 
(พ.ศ.2559/ 
400,000) 

ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 
 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13  
สายนครชัย  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

1,200,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13  
สายบ้านนายสวัส   
ทองมีขวัญ   
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

200,000 
(พ.ศ.2559/ 
384,000) 

   ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
หมู่ที่13 สายหลังโรงงาน
ปลาป่น 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว 
1,500 ม. หนา 0.05 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.3ม.

3,500,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13  
สายซอยเมตตา 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

  500,000 
 

 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 
 

กองช่าง 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562    องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง หน้า 30 
  

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14  
สาย รพช. – ห้วยหลุม
พงศ์   
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

800,000 
(พ.ศ.2559/ 
384,000) 

   ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14  
สายสามแยก รพช. – 
บ้านนายสมคิด 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

200,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14  
สายบ้านหมอสวัสดิ์ – 
บ้านนายเงิน 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

  1,700,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14  
สายสิชลฟาร์ม – ถนน 
รพช.  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

360,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14  
สาย รพช. – เขาเหล็ก  
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

   1,200,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14  
สาย รพช. – บ้านนาย
บํารุง  
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

   1,900,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 
สายบ้านนายวรรณะ – 
วัดชนาราม หมู่ที่ 8   

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5ม. 
 

1,200,000 
(พ.ศ.2559/ 
500,000) 

   ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15  
สายบ้านนายณรงค์ – หมู่
ที่ 8 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

800,000 
(พ.ศ.2558/ 
497,000) 

   ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15  
สายบ้านนายสมชาย  
พงษ์เพชร – สามแยก
บ้านนางเกลื่อม 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

1,400,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15  
สายบ้านนายเคลื่อน 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

  1,900,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 
 

กองช่าง 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15  
สายสามแยกโรงสี – บ้าน
นายเนือง 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

   1,900,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15  
สายเขาพรง – ตลาดพุธ 
ช่วงสะพานคลองท่าน้อย  
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

   1,200,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16  
สายพรุจระเข้ไข่ – บ้าน
นายสมพร 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

1,000,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 
สายบ้านนายกล่อม 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

700,000 
(พ.ศ.2558/ 
497,000) 

   ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16  
สายเลียบชายทะเล (บ้าน
ลุงชอบ – บ่อผู้ใหญ่นุ)  
  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

  2,800,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16  
สายสามแยกบ้านนาง 
สมพร-นางเนย–นายฉบับ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

  720,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 1  สายบ้านนาย
จรัส – บ้านนายวินัย 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม.  

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 2  สายทุ่งไม้เรียง 
จาก รพช. – คลอง
ชลประทาน 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
2,500 ม.  

450,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

70 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 2  สายออกเขาวัด
ถ้ํา – เขาวัดถ้ํา 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 6 ม. ยาว 
300 ม.  

200,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 2  สายคลอง 
ชลประทาน – บ้านนาย
ด่วน 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 4 ม. ยาว 
800 ม.  
 

200,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3  สายบ้านนาย
ปรีชา – บ้านนายสุวรรณ  
เชี่ยวชาญ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
800 ม.  

  300,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3  สายบ้านนายชม 
– วัดดอนนนท์ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
800 ม.  
 

  300,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

74 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3  สายในแพรก – 
เขตหมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
800  

  300,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3 สายบ้านนายเชย 
– ทุ่งเรง  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม.  
ยาว 800 ม.  
พร้อมวางท่อระบายน้ํา 
 

300,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3 สายบ้านนายชิง
ชัย – บ้านนายนัทธี (เขา
เกียรติ) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
800 ม. 

  300,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3 สายบ้านนาย
สมนึก – บ้านนายจรัญ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
800 ม. 

  300,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

78 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3 สายบ้านนาย
ถาวร – บ้านนางฉวีวรรณ  
ณ นคร (ถนนเกษตร) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
800 ม.  

  300,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

79 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3  สายบ้านนาย
วิชัย  ใสสุวรรณ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
800 ม.  

  300,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

80 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3  สายซอยตาขอด 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
800 ม.  
 

  300,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3  ซอยพังยาว 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
800 ม. ทะลุซอยโรงงาน 
 
 
 

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

82 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3  ซอยบ้านนายคุ้ง  
เห็นแจ้ง 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
800 ม.  

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 4  สายหลังโรงงาน
ปาล์ม 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ยกระดับถนน ถมหินคลุก 
กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.  
 

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 5  สายบ้านนาย 
นิคม ศรีสุข – พรุจระเข้
ไข่ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
800 ม.  

   200,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

85 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 5  สายบ้านลุง
สวัสดิ์ ฉิมเรือง – บ้าน
นายพยุง เพชรเศรษฐ์ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง  
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

   200,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

86 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 5  สายหลัง
โรงเรียนสิชลคุณาธาร
วิทยา – สนามกีฬา อบจ. 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง  
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

   200,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

87 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 5  สายพรุจระเข้ไข่ 
– บ้านนางหีด 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง  
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

   200,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

88 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 5  สายถนนออก – 
พรุจระเข้ไข่ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง  
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

   200,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

89 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 6 สายที่นานาย
ประเทือง ขําแก้ว – บ้าน
นายวิโรจน์ ณ นคร 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

300,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

90 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 7 สายบ้านนาย
ถาวร – หมู่ที่ 5 ตําบล 
สิชล 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
800 ม.  

   200,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

91 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 7 สายหน้าขนส่ง – 
โรงปุ๋ย – ถนน 401  
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
800 ม.  

   200,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

92 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 7,10 สายบ้านนาย
สงคราม – ถนน 401  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
800 ม.  
 

   200,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

93 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 8  สายบ้านนาย
อนันต์ – บ้านนายนิพนธ์ 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิก ถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม.  

300,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

94 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 8  สายบ้านหมอ
จ้วง 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิก ถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม.  

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

95 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 8  สายนาลึก – 
หมอจ้วง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิก ถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. พรอ้มวางท่อ
ระบายน้ําขนาด 80 ซม. 
จํานวน 2 จุด จุดละ 7 ท่อน 
 

400,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

96 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 9  สายบ้านพี่ดี –
เชื่อมสายบ้านนายไพศาล 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. 
 

250,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

97 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 9  สายบ้านนายวิญ 
– บ้านนายบํารุง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
650 ม. พร้อมท่อระบายน้ํา 
 

   200,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

98 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 10  สายบ้านนาย
ณรงค์ ช่างสลัก 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 6 ม. ยาว 
600 ม.  

200,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

99 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 10  สายบ้านนาย
ฉลอง สิงห์สามารถ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 6 ม. ยาว 
1,000 ม.  

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

100 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 10  สายซอยหน้า
ห้องแถว 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 6 ม. ยาว 
1,000 ม.  

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

101 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 11  สายบ้าน 
นางสุปราณี  ไชยพงศ์ – 
บ้านลุงพร้อม  สุจริต 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
200 ม.  

  100,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

102 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 11 สายสวนปาล์ม
นายปราโมทย์  สิงห์สุ – 
หมู่ที่ 14 

 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
400 ม.  

  200,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

103 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 11  สายบ้านนาย
สําเริง  ไชยพงษ์ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
200 ม.  

   100,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

104 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 11  สาย รพช. – 
หมู่ที่ 4 ตําบลสิชล 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
300 ม. พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา ขนาด 80 ซม. 
 

  300,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 12  สายบ้านนาย
วิเชียร – วัดปัณณาราม 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
2,000 ม.  

400,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

106 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 12 สายบ้านลุงตุด 
– บ้านหมอจ้วง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 6 ม. ยาว 
500 ม. พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา 2 จุด 
 

  200,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

107 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 12  สายริมคลอง
อินทนิน – บ้านนาย
สมชาย 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
700 ม.  

  300,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

108 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 12  สายริมคลอง
ชัย – คลองอินทนิน 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
800 ม.  

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

109 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 12  สายคูป้าดํา – 
บ้านหมอจ้วง 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
800 ม.  

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

110 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 12  สายบ้านนาย
มรกต – คูป้าดํา 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
800 ม.  

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

111 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 12  สายสามแยก
บ้านนายสุวิทย์ – บ้านป้า
เจียก 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
800 ม.  

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

112 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 13  สายบ่อทราย
นายจรูญ – หมู่ที่ 5  
ตําบลสิชล  
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 6 ม. ยาว 
600 ม. พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา (ท่อคู่ ขนาด 1.20 เมตร) 

200,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

113 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 13  สายบ้านนาย
ประพันธ์  
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 6 ม. ยาว 
700 ม.  

   200,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562    องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง หน้า 46 
  

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

114 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 14  สายบ้านนาย
เจริญ – เขาเหล็ก 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
2,000 ม.  

   500,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก 

กองช่าง 

115 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 14  สายชายเขา
เหล็ก – หมู่ที่ 11 เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้

สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 6 ม. ยาว 
3,000 ม. พรอ้มวางท่อ
ระบายน้ํา 
 

  600,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

116 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 14  สายบ้านหมอ
สวัสดิ์ – บ้านนายถม เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้

สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 6 ม. ยาว 
3,000 ม.  พรอ้มวางท่อ
ระบายน้ํา 
 

  300,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก 

กองช่าง 

117 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 14  สายโยธา  เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้

สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
900 ม.  
 

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

118 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 14  สายห้วยหลุม
พงศ์ – ถนนโยธา 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 6 ม. ยาว 
1,000 ม.  

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก 

กองช่าง 

119 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 16  สายเลียบ
ชายทะเล – ปากน้ําเทพา 
ระยะที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
3,000 ม.  
 

1,000,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

120 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 16  สายบ้านนาง
ลํายอง  ชลสินธุ์ – เทพา 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 5 ม. ยาว 
500 ม.  

  200,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

121 ขยายความกว้างของถนน 
 สายวัดถ้ํา – ตลาดพุธ
หมู่ที่ 1 
 เส้นทางไปวัดถ้ําเขา
พรง หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขยาย ต่อเติมความกว้างของ
ถนน 
 

500,000  500,000 500,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

122 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน /
ไหล่ทางถนนสายต่างๆ 
และยกระดับถนน 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกปลอดภัย 

- ปรับปรุง ซ่อมแซม ถม
หลุมบ่อถนน 
- ยกระดับถนน 

2,000,000  2,000,000 2,000,000 ประชาชน
สัญจรสะดวก
ขึ้น 

การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

123 ติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะ   

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะได้อย่างทั่วถึง
ปลอดภัย และลดปัญหา
อาชญากรรม 
 

จัดซื้อวัสดุสําหรับติดตั้งและ
ซ่อมแซมไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน 
 

200,000 
(พ.ศ.2559/ 
200,000) 

 200,000 200,000 16 หมู่บ้าน ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

124 ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่
ตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง  

- ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้
ครอบคลุมทั้งตําบล  
- แก้ไขแนวเสาไฟฟ้า หมู่ที่ 2 
 

300,000  300,000 300,000 ระยะเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

125 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน    
หมู่ที่ 1-16 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 
 
 

ก่อสร้างระบบประปา 
หมู่บ้าน 

1,000,000 
(พ.ศ.2559/ 
967,000) 

 1,000,000 1,000,000 ครัวเรือนที่มี 
น้ําประปาใช้ 
ร้อยละ 90 

ประชาชนได้ใช้น้ํา 
อุปโภค บริโภคที่
ทั่วถึง 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

126 ปรับปรุง ซ่อมแซมประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภคที่สะอาด
และเพียงพอ 

ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม 
ขยายเขต ขยายท่อประปา 
เจาะบ่อบาดาล ขุดบ่อน้ําตื้น  
ติดตั้งเครื่องกรองน้ํา แก้ 
ปัญหาน้ําประปาขุ่นเป็นสนิม 
 

300,000 
 

 300,000 300,000 ครัวเรือนที่มี 
น้ําประปาใช้ 
ร้อยละ 90 

ประชาชนได้ใช้น้ํา 
อุปโภค บริโภคที่
สะอาด และทั่วถึง 

กองช่าง 

127 ซ่อมแซมคอสะพาน  
 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ซ่อมแซมคอสะพานที่ชํารุด  
 หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านลุง
เจริญ 
 หมู่ที่ 4 ช่วงรอยต่อหมู่ที่ 
4 – หมู่ที่ 1  
และหมู่ที่ 4 –หมู่ที่ 2 
 หมู่ที่ 16 บริเวณบ่อ
ผู้ใหญ่นุ และบริเวณบ้าน
นายกล่อม 
 
 

200,000  200,000 200,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

128 ก่อสร้างราวสะพาน 
นาแขก หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสัญจรอย่าง
ปลอดภัย 

ก่อสร้างราวสะพานข้ามคลอง   200,000  การใช้งาน
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

129 ก่อสร้างสะพานน้ําล้น/
ทางน้ําล้น 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสัญจรอย่าง
สะดวก ปลอดภัย 

ก่อสร้างสะพานน้ําล้น / ทาง
น้ําล้น 

  300,000  สะพานน้ําล้น/
ทางน้ําล้น 

การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และได้ระบายน้ํา
ป้องกันน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

130 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. 
หมู่ที่ 1-16 

เพื่อระบายน้ําท่วมขัง 
ประชาชนสามารถ
คมนาคมได้สะดวก 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
ในพื้นที่ตําบลทุ่งปรัง 

300,000  300,000 300,000 ท่อลอด
เหลี่ยม คสล. 

ระบายน้ําได้ดี  
ประชาชนสัญจร 
สะดวก แก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง 
 

กองช่าง 

131 ปรับปรุงระบบระบายน้ํา
ในพื้นที่ตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อระบายน้ําและป้องกัน
น้ําท่วมขัง 

- ปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไข 
เปลี่ยนขนาดท่อระบายน้ํา 
- ปรับปรุงระบบคลองส่งน้ํา
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 
 

200,000  200,000 200,000 ท่อลอด,ท่อ
ระบายน้ํา 
 

ระบายน้ําได้อย่าง
รวดเร็ว แก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 
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132 ก่อสร้างเขื่อนคลอง 
ท่าเชี่ยว หมู่ที่ 16 

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ํา ประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการก่อสร้างเขื่อน
กักเก็บน้ําคลองท่าเชี่ยว  
 

   3,500,000 เขื่อนกักเก็บ
น้ํา 

ได้กักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง และรองรับ
ปริมาณน้ําในฤดูฝน 

กองช่าง 

133 ก่อสร้างคันดิน/หิน 
 

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ 
ของน้ํา ป้องกันตลิ่งพัง 

- ถมหินริมตลิ่งคลองท่าควาย 
หมู่ที่ 1 
- สร้างคันดิน/หินริมตลิ่ง
คลองท่าควาย หมู่ที่ 4 จาก 
สะพานบ้านนายเจริญ – วัด
ดอนนนท์ 
 

200,000  200,000 200,000 ป้องกันตลิ่ง
พังได้มากขึ้น 

ลดความเสียหาย
และความรุนแรง
ของกระแสน้ํา 
กัดเซาะริมตลิ่ง  
 

กองช่าง 

134 ก่อสร้างฝายน้ําล้น / พนัง
กั้นน้ํา 

เพื่อกักเก็บน้ํา - พนังกั้นน้ําคลองท่าควาย  
หมู่ที่ 2 
- ฝายน้ําล้นคลองท่าควาย  
หมู่ที่ 3 
- ฝายคลองนาแขก หมู่ที่ 5 
- ฝายน้ําล้นคลองต้นอ้อ  

300,000  300,000 300,000 ฝายน้าล้น/
พนังกั้นน้ํา 

ได้กักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง และรองรับ
ปริมาณน้ําในฤดูฝน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 
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หมู่ที่ 6 
- ฝายกั้นน้ําคลองท่าน้อย  
หมู่ที่ 8 
- พนังกั้นน้ําคลองต้นอ้อ  
หมู่ที่ 16 
- พนังกั้นน้ําคลองท่าเชี่ยว  
หมู่ที่ 16 
- ฝายคลองท่าเชี่ยว หมู่ที่ 16 
- ฝายคลองท่าควาย หมู่ที่ 16
 

135 ต่อเติม ซ่อมแซมฝาย 
น้ําล้น หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ฝายน้ําล้นใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ซ่อมหูฝายหลังบ้านนาย
สามารถ 
- ซ่อมหูฝายบ้านนายเผือก 
- ซ่อมฝายกั้นน้ําคลองชัย 
- ต่อเติมยกระดับฝายกักเก็บ
น้ําบ้านนายสถิต ศรีจันทร์ 

200,000  200,000 200,000 จํานวนฝายที่
ได้รับการ
ปรับปรุง  
ซ่อมแซม 

ได้มีฝายที่มี 
ประสิทธิภาพไว้ 
กักเก็บน้ําไว้ใช้ใน 
ฤดูแล้ง และรองรับ
ปริมาณน้ําในฤดูฝน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 : การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...3 (การพัฒนาสงัคม และคณุภาพชีวิต)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.2 แนวทางการพัฒนาและสร้างความเขม้แข็งชุมชน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

136 สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดกลุ่มต่างๆ
ในตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชนได้
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
และห่างไกลยาเสพติด 

สนับสนุน/จัดการแข่งขันกีฬา
ในตําบลทุ่งปรัง และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่างๆ 
 

600,000 
(พ.ศ.2558/ 
600,000 
พ.ศ.2559/ 
1,000,000) 

 600,000 600,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

เด็กและประชาชน
ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านกีฬา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

137 สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
สีของกลุ่มโรงเรียนใน
ตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชนได้
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
และห่างไกลยาเสพติด 

สนับสนุนการแข่งขันกีฬาของ
กลุ่มโรงเรียนในตําบล 
ทุ่งปรัง 

500,000 
(พ.ศ.2558/ 
500,000 
พ.ศ.2559/ 
500,000) 

 500,000 
 

500,000 
 

จํานวน
งบประมาณที่ 
อุดหนุน 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง และใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

138 อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาวอลเลย์บอล  
“วัดถ้ําคัพ” 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
และความสามารถในการ
เล่นกีฬา 

อุดหนุนการจัดการแข่งขัน
กีฬาวอลเลย์บอลวัดถ้ําคัพ 

80,000 
(พ.ศ.2558/ 

80,000 
พ.ศ.2559/ 
80,000) 

 
 
 
 
 

 80,000 80,000 จํานวน
งบประมาณที่ 
อุดหนุน 

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 
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139 อุดหนุนโครงการแข่งขัน 
ฟุตบอลเยาวชน 
“หนองเต่าคัพ” 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
และความสามารถในการ
เล่นกีฬา 
 

อุดหนุนการจัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลหนองเต่าคัพ 

40,000 
(พ.ศ.2559/ 
40,000) 

 40,000 40,000 จํานวน
งบประมาณที่ 
อุดหนุน 

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

140 อุดหนุนการพัฒนา 
กีฬาอําเภอสิชล  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
เล่นกีฬาให้แพร่หลายใน
หมู่เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป 

อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬา
อําเภอสิชล  

20,000 
(พ.ศ.2559/ 
20,000) 

 20,000 20,000 จํานวน
งบประมาณ 
ที่อุดหนุน 

นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน ได้ร่วม
เล่นกีฬา ทําให้มี
สุขภาพร่างกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี 
 

สํานักงานปลัด 

141 ก่อสร้าง สนามกีฬา/ลาน
กีฬาประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1,3,4,9,16 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
สนามกีฬาสําหรับออก
กําลังกายและเล่นกีฬา 

ก่อสร้างสนามกีฬา/ลานกีฬา
เอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน 

300,000  300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มาใช้
บริการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง และได้ทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

142 ปรับปรุงสนามกีฬา/ลาน
กีฬาประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 
11,13,14 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
สนามกีฬาสําหรับออก
กําลังกายและเล่นกีฬา 

ก่อสร้าง ปรับปรุงสนาม
กีฬา/ลานกีฬาเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน 

300,000  300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มาใช้
บริการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง และได้ทํา
กิจกรรมร่วมกัน 
 
 
 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 
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143 สนับสนุนกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชนได้
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
 

สนับสนุนการออกกําลังกาย 
เครื่องออกกําลังกาย วัสดุ
และอุปกรณ์กีฬา  
 

100,000 
(พ.ศ.2558/ 
50,000) 

 

 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ได้พบปะ
และทํากิจกรรม
ร่วมกัน 

สํานักงานปลัด 

144 ส่งเสริมโครงการ/
กิจกรรมนันทนาการ
ต่างๆ ในตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมนันทนาการ
ต่างๆ ในตําบลทุ่งปรัง 

- ส่งเสริม สนับสนุนชมรม
ผู้สูงอายุ , กลุ่มสตรีตําบล 
ทุ่งปรัง , กลุ่มนันทนาการ 
- การจัดโครงการ/กิจกรรม  
การประกวด/การแข่งขัน 
- สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ถนนคนเดิน สายหน้า
โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม 
 
 
 

100,000 
(พ.ศ.2558/ 

70,000 
พ.ศ.2559/ 
80,000) 

 100,000 100,000 จํานวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดี ได้พบปะกัน
มากขึ้น 

สํานักงานปลัด 
/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 
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145 จัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
การเรียนรู้แก่เด็ก   

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 150,000 
(พ.ศ.2558/ 
200,000 
พ.ศ.2559/ 
150,000) 

 

 150,000 150,000 จํานวนเด็กที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กมีความสนุก
และได้ทํากิจกรรม
วันเด็ก 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

146 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โรคเอดส์  
และปัญหาอาชญากรรม 

เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน
ถึงโทษของยาเสพติด 
เป็นแกนนําต่อต้านยาเสพ
ติด และลดปัญหา 
อาชญากรรมต่างๆ 
ภายในตําบล 
 

- จัดกิจกรรมบําบัด ฟั้นฟู 
รณรงค์ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  
และอาชญากรรม 
- ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคเอดส์ 
- สนับสนุนการจัดชุด
ลาดตระเวนภายในหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 

50,000  50,000 50,000 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ปัญหายาเสพติด 
อาชญากรรม และ
การติดเชื้อ HIV 
ลดลง 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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147 ติดตั้งระบบเสียงตามสาย 
หอกระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12,13,15 
 

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเป็นไป
อย่างทั่วถึง  

ติดตั้งระบบเสียงตามสาย 
หอกระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน 

200,000  200,000 200,000 ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 
ร้อยละ 90 

ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

148 ซ่อมแซมระบบเสียงตาม
สาย หอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,7 

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเป็นไป
อย่างทั่วถึง ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ 
 

ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย 
หอกระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน 

200,000  200,000 200,000 ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 
ร้อยละ 90 

ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
ต่างๆอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

149 พัฒนาระบบจราจร เพื่อความปลอดภัยใน
การจราจร 

ติดตั้ง ซ่อมแซมสัญญาณไฟ
จราจร ไฟกระพริบเตือน 
กระจกโค้งบริเวณที่น่าจะ
เป็นอันตรายต่อการสัญจร
ของประชาชนและตีเส้น
จราจร 
 
 
 
 

100,000  100,000 100,000 จํานวนอุบัติเหตุ
ลดลง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน
มากขึ้น 

กองช่าง 
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150 โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่อาจ
เกิดขึ้นในตําบลทุ่งปรัง 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือสื่อสาร และ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
บรรเทาสาธารณภัย 
- จัดทําแผนป้องกันและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- ฝึกอบรมทบทวนความรู้
ให้กับ อปพร. 
 

200,000 
(พ.ศ.2559/ 
120,000) 

 200,000 200,000 - จํานวนวัสดุ
อุปกรณ์ที่จัดซื้อ 
- ร้อยละของ
จํานวน อปพร. 
ต่อจํานวน
ประชาชน 

ประชาชนในตําบล
ทุ่งปรังได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงทีที่เกิด 
สาธารณภัยต่างๆ 

สํานักงานปลัด 

151 โครงการขับขี่ปลอดภัย
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

ตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์ 

60,000 
(พ.ศ.2559/ 
60,000) 

 60,000 
 

60,000 
 

จุดตรวจ 1 จุด ช่วยลดอุบัติเหตุ
ในการใช้รถใช้
ถนน 
 

สํานักงานปลัด 

152 โครงการจัดซื้อรถ 
เคลื่อนที่เร็ว (EMS) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการเมื่อยามเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

จัดซื้อรถพยาบาลและวัสดุ
ครุภัณฑ์การช่วยเหลือผู้ป่วย
ฉุกเฉิน จํานวน 1 ชุด 

800,000    จํานวนครั้งในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วย/
ผู้ประสบภัย 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
ทันทีเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 
 
 
 
 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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153 โครงการจัดซื้อ
รถดับเพลิง 

เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประชาชนในกรณีเกิด
อัคคีภัย 

จัดซื้อรถดับเพลิง จํานวน 1 
คัน พร้อมอุปกรณ์ 

3,000,000    จํานวนครั้งในการ
ช่วยเหลือกรณี
เกิดอัคคีภัย 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ 
ทันที่เมื่อเกิด
อัคคีภัย 
 

สํานักงานปลัด 

154 โครงการจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ 

เพื่อให้มีการจัดเก็บและ
กําจัดขยะอย่างถูกวิธี 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย 
จํานวน 1 คัน 

2,300,000    รถบรรทุกขยะ 
จํานวน 1 คัน 

ความสะอาดของ
พื้นที่ ขยะถูกกําจัด
อย่างถูกวิธี 
 

สํานักงานปลัด 

155 ก่อสร้างศูนย์เตือนภัย  
(สึนามิ) 

เพื่อแจ้งเตือนภัย
ธรรมชาติ 

ก่อสร้างศูนย์เตือนภัยสึนามิ
ประจําหมู่บ้าน  
บ้านปลายทอน 

   500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในพื้นที่
เสี่ยงภัย 

ประชาชนได้ทราบ
และเตรียมพร้อม
ป้องกันกรณีเกิด
ภัยธรรมชาติ  
 

สํานักงานปลัด 

156 ก่อสร้าง ปรับปรุงเมรุวัด
เขาเกียรติ และวัดถ้ําเทียน
ถวาย  

เพื่อสนับสนุนวัดในการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ฌาปนสถาน 

ก่อสร้าง ปรับปรุงเมรุ
สําหรับปฏิบัติศาสนกิจ , 
จัดตั้งกองทุนฌาปนกิจศพ 
สําหรับผู้สูงอายุ 
 
 

500,000    ฌาปนสถาน 
จํานวน 1 แห่ง 

ได้รองรับความ 
จําเป็นสําหรับใช้
ประโยชน์ในชุมชน 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 
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157 ก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน/ 
ที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 13 

เพื่อมีสถานที่จัด
กิจกรรม/ประชุม
ประชาคมประจําหมู่บ้าน 
 

ก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน 
จํานวน 1 แห่ง 

500,000    จํานวนประชาชนที่
ใช้บริการ 

ประชาชนด้มี
สถานที่ประชุม/ทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

158 ห้องสมุดประจําหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านให้กับเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 
 

จัดตั้งห้องสมุดประจํา
หมู่บ้าน พร้อมสนับสนุน
หนังสือ วารสารต่างๆ 

   50,000 ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ 

เยาวชนและ
ประชาชนสนใจ
การอ่านมากขึ้น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

159 คอมพิวเตอร์ประจํา
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

สนับสนุนการติดตั้งเสา
สัญญาณ WIFI , เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับจุด
บริการอินเตอร์เน็ตประจํา
หมู่บ้าน 
 

   100,000 ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 
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160 จัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน
และครุภัณฑ์ทางการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ครุภัณฑ์สํานักงาน 
มีเพียงพอต่อการจัดเก็บ
อุปกรณ์และมีครุภัณฑ์ 
ทางการศึกษาเพียงพอ 
 

ซื้อโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้
สําหรับเด็กและซื้อตู้เก็บ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

400,000  400,000 400,000 จํานวนครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อ 

มีครุภัณฑ์
เพียงพอต่อการใช้
งาน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

161 จัดซื้อหนังสือ / 
ของเล่นเสริมพัฒนาการ 

เพื่อใช้เป็นสื่อในการ
เรียนรู้ 

จัดซื้อหนังสือ ของเล่น
เสริมพัฒนาการ 

200,000  200,000 200,000 จํานวนหนังสือ, 
ของเล่นที่จัดซื้อ 

นักเรียนมีหนังสือ
และของเล่นเสริม
พัฒนาการ 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

162 ส่งเสริมการศึกษา 
 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ/
ศักยภาพของเด็ก 
 

จัดอบรม จัดนิทรรศการ 
จัดการประกวด/แข่งขัน ให้
ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 

50,000  50,000 50,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

เด็กนักเรียนได้มี
ทักษะและ
พัฒนาการความรู้
ความสามารถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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163 บริหารจัดการสถานศึกษา
สนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอน 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน
ของ ศพด. และโรงเรียน 
ในพื้นที่ตําบลทุ่งปรัง 
 

สถานศึกษาทุกสังกัด 
ในเขตพื้นที่ตําบลทุ่งปรัง 

100,000  100,000 100,000 จํานวนครั้งที่ 
สนับสนุน 

สถานศึกษา 
มีความพร้อม 
ในการจัด 
การเรียนการสอน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

164 ก่อสร้างอาคาร ต่อเติม
โรงอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดกุมแป 

เพื่อให้มีความพร้อมที่จะ
รองรับเด็กเข้ามาศึกษา
เรียนรู้ และปรับ
สภาพแวดล้อม 
ให้ได้ตามมาตรฐาน 
 

ก่อสร้างอาคาร หรือต่อ
เติมโรงอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดกุมแป 

  500,000  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 1 แห่ง 

ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้
มีสภาพแวดล้อม
เอื้อต่อการเรียนรู้
ของเด็ก 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

165 ต่อเติมหลังคาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งไม้
เรียง 

เพื่อให้มีความพร้อมที่จะ
รองรับเด็กเข้ามาศึกษา
เรียนรู้ และปรับ
สภาพแวดล้อม 
ให้ได้ตามมาตรฐาน 
 
 
 
 
 

ต่อเติมหลังคาทางเดิน/ทาง
เชื่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งไม้เรียง 

  200,000  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 1 แห่ง 

ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้
มีสภาพแวดล้อม
เอื้อต่อการเรียนรู้
ของเด็ก 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562    องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง หน้า 63 
  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การพัฒนาสงัคมแห่งการเรียนรู้และภูมปิัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...3 (การพัฒนาสงัคม และคณุภาพชีวิต)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.3 แนวทางการพัฒนาการศึกษา ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

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

เพื่อให้มีความพร้อมที่จะ
รองรับเด็กเข้ามาศึกษา
พัฒนาเรียนรู้ และปรับ
สภาพแวดล้อม 
ให้ได้ตามมาตรฐาน 

ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี
อาคาร / ก่อสร้างรั้ว ป้าย 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.ทุ่งปรัง ทั้ง 5 ศูนย์ 
 

500,000  500,000 500,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 5 แห่ง 

ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้
มีสภาพแวดล้อม
เอื้อต่อการเรียนรู้
ของเด็ก 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

167 ส่งเสริมการศึกษาของครู
ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กได้
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
และได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู้
นํามาใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอน   
 

สนับสนุนให้ทุนการศึกษา 
และทัศนศึกษาดูงาน 

200,000  200,000 200,000 ร้อยละของครู/
ผู้ดูแลเด็กที่ได้รับ
ส่งเสริมการศึกษา
หรือดูงาน 

ครูผู้ดูแลเด็กได้
ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น และได้ 
แนวทางการจัด 
การเรียนการสอน 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

168 โครงการให้ทุนการศึกษา 
แก่เด็กด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 
 

ให้ทุนการศึกษาแก่
นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 
 
 

100,000  100,000 100,000 จํานวนผู้ได้รับ 
ทุนการศึกษา 

เยาวชนได้ศึกษา
ต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การพัฒนาสงัคมแห่งการเรียนรู้และภูมปิัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...3 (การพัฒนาสงัคม และคณุภาพชีวิต)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.3 แนวทางการพัฒนาการศึกษา ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

169 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) ให้เด็กนักเรียน 
ในเขตตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 
ทางกาย และสุขภาพ
อนามัยให้แก่เด็กนักเรียน  

ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้
เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียนต่างๆ 
ในเขตตําบลทุ่งปรัง 

2,000,000  2,000,000 2,000,000 - จํานวนโรงเรียน
ประถมศึกษาใน
พื้นที่ 
- จํานวนนักเรียน
ใน ศพด. 

เด็กนักเรียนได้มี
พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย 
และสุขภาพ
อนามัย ที่ดีขึ้น 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

170 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้เด็กนักเรียน 
ในเขตตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 
ทางกาย และสุขภาพ
อนามัยให้แก่เด็กนักเรียน  

อุดหนุนการจัดบริการ
อาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนในเขต
ตําบลทุ่งปรัง 

3,000,000  3,000,000 3,000,000 - จํานวนโรงเรียน
ประถมศึกษาใน
พื้นที่ 
- จํานวนนักเรียน
ใน ศพด. 
 

เด็กนักเรียนได้มี
พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย 
และสุขภาพ
อนามัย ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

171 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ/
ศักยภาพของเด็ก 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการแก่เด็ก 

30,000  30,000 30,000 จํานวนเด็กที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กนักเรียนได้มี
พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย 
ที่ดีขึ้น 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การพัฒนาสงัคมแห่งการเรียนรู้และภูมปิัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...3 (การพัฒนาสงัคม และคณุภาพชีวิต)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.4 แนวทางการพัฒนาการศาสนา ประเพณีวฒันธรรม ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

172 ส่งเสริมการศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนประเพณี
และวัฒนธรรมให้อยู่คู่
กับสังคมไทยตลอดไป 

- สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณี วัฒนธรรม 
แก่วัดในพื้นที่ตําบล 
ทุ่งปรัง/วันเข้าพรรษา/งาน
วันสงกรานต์/งานประเพณี
ลอยกระทง  เป็นต้น 
- พัฒนา บูรณะปรับปรุง 
ศาสนสถานในเขตพื้นที่ 
- สนับสนุนงานปริวาสกรรม
และปฏิบัติธรรมถ้ําเขาพรง 
- บรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 
(พ.ศ.2559/ 
180,000) 

 300,000 300,000 จํานวนวัดและ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมงาน 

ได้ทํานุบํารุง
ศาสนา และ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การพัฒนาสงัคมแห่งการเรียนรู้และภูมปิัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...3 (การพัฒนาสงัคม และคณุภาพชีวิต)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.4 แนวทางการพัฒนาการศาสนา ประเพณีวฒันธรรม ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

173 อุดหนุนการจัดงาน 
พระราชพิธีวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 5 ธันวา
มหาราช 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณต่อ
พระประมุขของปวงชน
ชาวไทย 
 

อุดหนุนการจัดงาน 
พระราชพิธีวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 5 ธันวา
มหาราช  

10,000 
(พ.ศ.2559/ 
10,000) 

 10,000 10,000 จํานวน
งบประมาณ 
ที่อุดหนุน 

พสกนิกรชาวไทย
ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
และสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 

สํานักงานปลัด 

174 อุดหนุนการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ 12 สิงหา
พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและตอบ
แทนพระมหา
กรุณาธิคุณต่อสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 
 

อุดหนุนการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ 12 สิงหา
พระบรมราชินีนาถ 

10,000 
(พ.ศ.2559/ 

5,000) 

 10,000 10,000 จํานวน
งบประมาณ 
ที่อุดหนุน 

ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
และสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 
 

สํานักงานปลัด 

175 อุดหนุนการจัดงาน 
วันปิยมหาราช 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและตอบ
แทนพระมหา
กรุณาธิคุณ 

อุดหนุนการจัดงาน 
วันปิยมหาราช 

1,000 
(พ.ศ.2559/ 

1,000) 

 1,000 1,000 จํานวน
งบประมาณ 
ที่อุดหนุน 

ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
และสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การพัฒนาสงัคมแห่งการเรียนรู้และภูมปิัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...3 (การพัฒนาสงัคม และคณุภาพชีวิต)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.4 แนวทางการพัฒนาการศาสนา ประเพณีวฒันธรรม ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

176 อุดหนุนการจัดงาน 
ชักพระอําเภอสิชล  

เพื่อสนับสนุนประเพณี
ให้อยู่คู่กับสังคมไทยไป
ตลอด 

อุดหนุนการจัดงานชักพระ
อําเภอสิชล  

40,000 
(พ.ศ.2559/ 
20,000) 

 40,000 40,000 จํานวน
งบประมาณ 
ที่อุดหนุน 

ได้อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

177 อุดหนุนการจัดงาน 
สืบสานประเพณี 
แห่หมรับเดือนสิบ 

เพื่อสนับสนุนประเพณี
ให้อยู่คู่กับสังคมไทยไป
ตลอด 

อุดหนุนการจัดงานสืบสาน
ประเพณีแห่หมฺรับเดือนสิบ 

20,000 
(พ.ศ.2559/ 
10,000) 

 20,000 20,000 จํานวน
งบประมาณ 
ที่อุดหนุน 

ได้อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

178 อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีมาฆบูชา 
แห่ผ้าขึ้นธาตุ 

เพื่อสนับสนุนประเพณี
ให้อยู่คู่กับสังคมไทยไป
ตลอด 

อุดหนุนการจัดงานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 

3,000 
(พ.ศ.2559/ 

3,000) 

 3,000 3,000 จํานวน
งบประมาณ 
ที่อุดหนุน 

ได้อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การพัฒนาสงัคมแห่งการเรียนรู้และภูมปิัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...3 (การพัฒนาสงัคม และคณุภาพชีวิต)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.4 แนวทางการพัฒนาการศาสนา ประเพณีวฒันธรรม ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

179 อุดหนุนงานประเพณี 
วิสาขบูชาแห่ผ้าขึ้นถ้ํา  
(เขาพรง) 

เพื่อสนับสนุนประเพณี
ให้อยู่คู่กับสังคมไทย
ตลอดไป 

จัดงานประเพณีวิสาขบูชา 
แห่ผ้าขึ้นถ้ํา 

100,000 
(พ.ศ.2559/ 
100,000) 

 100,000 100,000 จํานวน
งบประมาณ 
ที่อุดหนุน 

ได้อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

180 สนับสนุนการจัดอบรม
จริยธรรมเยาวชน 

เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
จริยธรรมด้านศาสนา 
ศิลปะ จารีตประเพณี 
 

จัดอบรม,ทัศนศึกษาเยาวชน
ในตําบลทุ่งปรัง 

80,000 
(พ.ศ.2559/ 
80,000) 

 80,000 80,000 จํานวนเยาวชน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม   

เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจด้าน
ศาสนา จริยธรรม 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

181 สนับสนุนการจัดงาน 
ฮารีรายอ 

เพื่อสนับสนุนประเพณี 
วัฒนธรรม 

สนับสนุนการจัดงาน 
ฮารีรายอ  

50,000 
(พ.ศ.2559/ 
50,000) 

 50,000 50,000 จํานวนประชาชน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ได้อนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 : การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ...3 (การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.5 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสขุ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

182 ดูแลคุณภาพชีวิตเด็ก  
ผู้ป่วยโรคเอดส์ คนชรา 
คนพิการ และสตรีมี
ครรภ์ ในตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อให้ชีวิตเด็ก ผู้ป่วย
โรคเอดส์ คนชรา คน
พิการ และสตรีมีครรภ์ 
ในตําบลได้รับการดูแล
ในด้านคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

- อบรมอาสาสมัครดูแล
สุขภาพชีวิต จัดสวัสดิการ 
เด็ก ผู้ป่วยโรคเอดส์ คนชรา 
คนพิการ และสตรีมีครรภ์  
- เยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพ
คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยยากไร้ 
- การจ่ายเบี้ยยังชีพในพื้นที่
ตําบลทุ่งปรัง 
- จัดทัศนศึกษาผู้สูงอายุ 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
การแพร่กระจายโรคเอดส์
และยาเสพติด 
- จัดสร้างศูนย์พื้นฟูคน
พิการ/ศูนย์สุขภาพชุมชน 
 
 
 
 

2,500,000  2,500,000 2,500,000 จํานวนกิจกรรมที่
ดําเนินการ 

เด็ก ผู้ป่วยโรค
เอดส์ คนชรา คน
พิการ และสตรีมี
ครรภ์ในตําบล
ได้รับการดูแล
ร้อยละ 90 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 : การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ...3 (การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ)     2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม              2.5 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสขุ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

183 จัดซื้อเวชภัณฑ์ควบคุม
โรคติดต่อสัตว์ 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ
ในสัตว์ 

จัดหาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน
โรคติดต่อสัตว์ เช่น โค 
กระบือ แพะ แมว สุนัข 
 

20,000 
(พ.ศ.2559/ 
50,000) 

 

 20,000 20,000 16 หมู่บ้าน ทําให้พื้นที่ปลอด
โรคติดต่อจาก
สัตว์ 

สํานักงานปลัด 

184 ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในตําบล 
ทุ่งปรัง 

จัดหาเวชภัณฑ์ / ฉีดยาพ่น
กําจัดลูกน้ําและยุงลาย 

20,000 
(พ.ศ.2559/ 
20,000) 

 20,000 20,000 16 หมู่บ้าน ลดการแพร่
ระบาดของยุงลาย 
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 

สํานักงานปลัด 

185 โครงการหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณสุข 
มูลฐานอย่างทั่วถึง 
 

ประชาชนทุกครัวเรือน
สามารถเข้าถึงบริการ 
สาธารณสุขมูลฐาน 

300,000 
(พ.ศ.2559/ 
300,000) 

 300,000 300,000 16 หมู่บ้าน คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 

186 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุข
มูลฐาน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณสุข 
มูลฐานอย่างทั่วถึง 
 

อุดหนุนงบประมาณ 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 

240,000 
(พ.ศ.2559/ 
240,000) 

 240,000 240,000 จํานวน
งบประมาณ 
ที่อุดหนุน 

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดล้อม และพลังงานมีประสิทธิภาพ เพื่อพื้นที่สีเขยีว และการใช้พลังงานสะอาด            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ...2 (การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน)     3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ              3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

187 ปลูกต้นไม้และปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ํา 

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์น้ําและป่าไม้ไม่ให้
สูญพันธุ์ 

- ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ
และเส้นทางคมนาคม 
- ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้าข้าง
ทางถนน 
- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา 
ในแหล่งน้ําสาธารณะ 
 

50,000 
(พ.ศ.2559/ 

20,000 

 50,000 50,000 ร้อยละของพื้นที่
อนุรักษ์เพิ่มขึ้น 

ลดปัญหาภาวะ
โลกร้อน / 
เส้นทางการ
คมนาคมมีความ
สวยงาม ร่มรื่น  

สํานักงานปลัด 

188 บูรณะปรับปรุงแหล่ง
โบราณสถาน เช่น ถ้ํา
เขาพรง,ถ้ําทวดสุข,ถ้ํา
ทวดพริก,ถ้ํามืด,ถ้ําแจ้ง 
 

เพื่อปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวโบราณสถานให้
มีความพร้อมมากขึ้น 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า/ป้าย
แนะนําสถานที่ท่องเที่ยว/
และปรับปรุงภูมิทัศน์ 

100,000  100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มา 
ท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวได้
พัฒนาให้มีความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 

189 ปรับปรุงฟื้นฟู 
แนวปะการัง 

เพื่อปรับปรุงสถานที่
ท่องเที่ยวให้มีความ
สวยงาม 

ทําความสะอาดแนวปะการัง
เดิม และเสริมปะการังเทียม
เพิ่มเติมแนวเดิม 
 
 
 
 
 
 

   100,000 ร้อยละของแนว
ปะการังเพิ่มขึ้น 

แหล่งท่องเที่ยวได้
พัฒนาให้มีความ
สวยงามเพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดล้อม และพลังงานมีประสิทธิภาพ เพื่อพื้นที่สีเขยีว และการใช้พลังงานสะอาด            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ...2 (การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน)     3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ              3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

190 พัฒนาและฟื้นฟู 
ภูมิทัศน์บริเวณ 
พรุจระเข้ไข่ 

เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้มี
ความสวยงาม เป็นศูนย์
การเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ 
 

พัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศ
พรุจระเข้ไข่ 

   200,000 ร้อยละของพื้นที่
อนุรักษ์เพิ่มขึ้น 

สถานที่มีความ
สวยงาม เป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้ 

สํานักงานปลัด 

191 กําจัดขยะ เพื่อให้มีการจัดเก็บและ
ทําลายขยะป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค 

- ให้บริการจัดเก็บขยะ/
จัดสร้างเตาเผาขยะ 
- จัดให้มีถังขยะสําหรับ
ครัวเรือน 
 

  200,000 200,000 พื้นที่มีความ
สะอาดปราศจาก
ขยะ 

บ้านเรือนมีความ
สะอาด ไม่เป็น
แหล่งแพร่เชื้อโรค 

สํานักงานปลัด 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดล้อม และพลังงานมีประสิทธิภาพ เพื่อพื้นที่สีเขยีว และการใช้พลังงานสะอาด            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ...2 (การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน)     3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ              3.2 แนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

192 ก่อสร้างระบบบ่อแก๊ส
ชีวภาพ หมู่ที่ 14 
 

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน 

ก่อสร้างระบบบ่อแก๊สชีวภาพ    500,000 จํานวนครัวเรือน
ที่ใช้แก๊สชีวภาพ 

ประชาชนได้ใช้
แก๊สที่มีราคาถูก 
 

กองช่าง 

193 ปรับปรุงบ่อแก๊ส
ชีวภาพ หมู่ที่ 2 
 

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน 

ปรับปรุงบ่อแก๊สชีวภาพ   200,000  จํานวนครัวเรือน
ที่ใช้แก๊สชีวภาพ 

ประชาชนได้ใช้
แก๊สที่มีราคาถูก 
 

กองช่าง 

194 ติดตั้งระบบโซลาเซลล์ เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน 
 
 

ประสาน กฟภ. เรื่องการ
ติดตั้งระบบโซลาเซลล์ 

   500,000 จํานวนครัวเรือน
ที่ใช้บริการ 

ประชาชนได้ใช้
พลังงานทดแทน 
 

กองช่าง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 : การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ...5 (การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี)     4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการองค์กร              4.1  แนวทางการพัฒนาบุคลากร ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

195 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานให้กับ
พนักงานส่วนตําบลและ
เจ้าหน้าที่  

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ด้านกฎหมาย 
ระเบียบในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 
 

ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมตลอด
ถึงการส่งเข้ารับการศึกษาต่อ 

300,000 
 

 300,000 
 

300,000 
 

จํานวนผู้เข้ารับ
การอบรมหรือ
ศึกษาต่อ 

เจ้าหน้าที่มีทักษะ 
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน 

สํานักงานปลัด 

196 ศึกษาดูงานประจําปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ในการทํางาน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปฏิบัติงานระหว่าง 
องค์กร 
 

จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน 300,000 
 

 300,000 
 

300,000 
 

จํานวนผู้เข้ารับ
การศึกษาดูงาน 

เจ้าหน้าที่ได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์ 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 : การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ...5 (การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี)     4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการองค์กร              4.2  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

197 ปรับปรุงเครื่องมือ 
เครื่องใช้ และจัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ 
มีประสิทธิภาพ เกิดความ
สะดวก และรวดเร็ว   

จัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ 
อุปกรณ์สํานักงาน 
ตามความจําเป็น เหมาะสม

500,000 
 

 500,000 
 

500,000 
 

จํานวนและ
ประเภทของวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

การทํางานมีความ
คล่องตัว เกิด 
ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน
ราชการ 

198 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในรูปของการจัดทํา
ประชาคม 

เพื่อให้ประชาชนเข้ามา 
มีบทบาทในการกําหนด 
ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยตนเอง 
 

จัดทําประชาคมในระดับ
หมู่บ้านและตําบล  
จํานวน  17  ครั้ง 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วม 

ได้รับฟังข้อเสนอ 
ปัญหา ความ
ต้องการมาจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี 

สํานักงานปลัด 

199 ติดตามประเมินผล อบต.
ด้านการให้บริการแก่
ประชาชน 

เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน 

ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อผลการ
ดําเนินงาน อบต.ทุ่งปรัง 

25,000  25,000 25,000 ร้อยละของ 
ผลความพึงพอใจ 

นําผลการประเมิน
มาปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ 
ส่งเสริมให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 : การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ...5 (การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี)     4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการองค์กร              4.2  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

200 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาศูนย์รวมข้อมูล 
ข่าวสารการจัดซื้อหรือ
การจัดจ้างของ อปท. 
ระดับอําเภอ 
 

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารฯ 

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ  
มีความพร้อมให้บริการ 
แก่ผู้มารับบริการ 

20,000  20,000 20,000 ทําให้ประชาชนมีที่
ตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสาร 

ทําให้ประชาชนมีที่
ตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสาร 

สํานักงานปลัด 

201 ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน 

เพื่อให้มีสถานที่
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ  
มีพื้นที่รองรับประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ 

ก่อสร้างอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล 
ทุ่งปรัง 

5,000,000 
 

 300,000 
 

300,000 
 

ขนาดพื้นที่
เพียงพอต่อการใช้
งานเพิ่มขึ้น 

มีสถานที่
ปฏิบัติงานเป็น
สัดส่วน มีพื้นที่
รองรับประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562    องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง หน้า 77 
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องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 : การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง            -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ...5 (การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี)     4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการองค์กร              4.2  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560  2561 2562 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

202 ปรับปรุงพื้นที่ ถมดินปรับระดับพื้นที่
บริเวณสํานักงาน 

ถมดิน ปรับระดับพื้นที่
เพื่อเตรียมความพร้อมการ
ก่อสร้างอาคารสํานักงาน 
และสิ่งก่อสร้างอื่นๆภายใน
บริเวณที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

400,000    พื้นที่มีความ
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

มีสถานที่
ปฏิบัติงานที่
เหมาะสม เป็น
สัดส่วน มีพื้นที่
รองรับประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ 
 

กองช่าง 

203 จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อประโยชน์ในการ
จัดเก็บภาษีที่เป็นระบบ 
สามารถตรวจสอบได้ 

สํารวจแผนที่ภาษีในพื้นที่ 
16 หมู่บ้าน 

500,000 
 

 200,000 
 

200,000 
 

16 หมู่บ้าน มีรายได้จากภาษี
เพิ่มขึ้น และมี
ระบบการจัดเก็บที่
ถูกต้อง เป็นธรรม 
 
 
 

กองคลัง 

ผ 01 
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บัญชีประสานโครงการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลติกคอนกรีต  
สายหลังโรงงานปลาป่น หมูท่ี่ 13 

7,141,000 - - 7,141,000 อบจ.นครศรีฯ ,
อบต.ทุ่งปรัง 

รวมทั้งสิน้  1  โครงการ 7,141,000 - - 7,141,000  

ผ 02 
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 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ         
1.1  แนวทางการพัฒนาอาชีพ 2 200,000 2 200,000 2 200,000 6 600,000 
1.2  แนวทางการพัฒนาการเกษตร 3 250,000 3 250,000 3 250,000  9 750,000 

  1.3  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 200,000 3 500,000 2 200,000 7 900,000 รวม 7 650,000 8 950,000 7 650,000 22 2,250,000 

2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม         
2.1 แนวทางการโครงสร้างพื้นฐาน 54 43,710,000 41 25,630,000 56 42,940,000 151 112,280,000 

2.2  แนวทางการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งชุมชน 21 10,100,000 16 3,000,000 19 3,650,000 56 16,750,000 

2.3  แนวทางการพัฒนาการศึกษา 10 6,580,000 12 7,280,000 10 6,580,000 32 20,440,000 

2.4  แนวทางการพัฒนาการศาสนา ประเพณี 
       วัฒนธรรม 

10 614,000 10 614,000 10 614,000 30 1,842,000 

   2.5  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข 5 3,080,000 5 3,080,000 5 3,080,000 15 9,240,000 รวม 100 64,080,000 84 39,604,000 100 56,864,000 284 160,552,000 

 

ผ 03 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562    องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง หน้า 79 
  

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 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 

2 150,000 3 350,000 5 650,000 10 1,150,000 

    3.2 แนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทน - - 1 200,000 2 1,000,000 3 1,200,000 รวม 2 150,000 4 550,000 7 1,650,000 13 2,350,000 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
    องค์กร 

        

4.1  แนวทางพัฒนาบุคลากร 2 600,000 2 600,000 2 600,000 6 1,800,000 
   4.2  แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ 7 6,465,000 6 1,065,000 6 1,065,000 19 9,085,000 รวม 9 7,065,000 8 1,665,000 8 1,665,000 25 10,885,000 รวมทั้งหมด 118 71,949,000 104 42,769,000 122 60,829,000 344 175,547,000 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

   4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
 แบบที่ 1  แบบกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 คําช้ีแจง  : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆคร้ัง หลังจากทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 ช่ือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช    ประเด็นการประเมิน มี การดําเนินงาน ไม่ม ีการดําเนินงานส่วนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ   
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา 
  ส่วนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น    

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน   
13. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล 
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การวัดและการนําเสนอ  -  โดยความถี่ที่ใช้วัด  :  หลังจากที่ อบต.จัดทําแผนเสร็จสมบูรณ์และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
 -  เกณฑ์การพิจารณา :  พิจารณาจาก มี/ไม่ม ีการดําเนินการน้ัน    4.2  ระเบยีบวิธี และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล       ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร ์  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้าน.....                                                                                      
 1) ความพึงพอใจของผู้เกีย่วข้อง สํารวจความคิดเหน็.....คน ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ /กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม  ภาพรวม  

 เกณฑ์การพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ไม่ประสบความสําเร็จ  หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผล
การดําเนินงานในยุทธศาสตร์น้ันๆประสบความสําเร็จปานกลาง  และหากค่าคะแนนเท่ากับ 10 หรือ
ใกล้เคียง แสดงว่าผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท.ในยุทธศาสตร์น้ันๆประสบผลสําเร็จ
มากที่สุด 
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 แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ประเด็นการพิจารณา คะแนน1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60  5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5  5.2 กําหนดวัตถปุระสงคส์อดคล้องกบัโครงการ 5  5.3 จํานวนวตัถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ 3  5.4 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูก่ารตั้งงบประมาณได้ถกูต้อง 5  5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเน่ืองกับระยะเวลาปี (3 ปี) 3  5.6 งบประมาณ มีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4  5.7 มีการประมาณราคาถกูต้องตามหลกัวิธกีารงบประมาณ 5  5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง 3  5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลมุระยะเวลา 3 ปี ทกุโครงการ 5  5.10 มีการกาํหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถปุระสงคแ์ละผลที่คาดว่าจะได้รับ 5  5.11 ตัวช้ีวดั (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลกัของการจัดทําโครงการ 4  5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ 5  5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 5  5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับแบบ ยท.03 และ ยท.04 3 รวม 100 
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 ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้
1. สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการ
วิเคราะห์สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคท่ีอาจส่งผลต่อการ
ดําเนินงาน ประเด็นท่ีต้องมีการวิเคราะห์ ได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) , W-Weakness (จุดอ่อน) , O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการสําคัญก็คือการ
วิเคราะห์โดยการสํารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ 
สภาพการณ์ภายใน และสภาพการณ์ภายนอกเพื่อให้รู้จัก
ตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการ
กิจการสาธารณะ  
 

10  

2. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อนํามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็
คือ ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ 
จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได้กําหนดไว้เท่าไหร่ จํานวนท่ี
ไม่สามารถดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอํานาจหน้าท่ีท่ีได้กําหนดไว้ 
 

10  

3. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ 
การนําเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ี
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ การ
ดําเนินการต่างๆมีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ี
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 

10  

4. แนวทางการพัฒนาและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติด้านต่างๆ 
จนนําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis  และหลักการบูรณาการ (integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน 
 

10  

5. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
 

60  

    5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดําเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีกําหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5  

    5.2 กําหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objection) โครงการต้อง
กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต้อง

5  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

    5.3 จํานวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคํานึงถึง  
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการ
ดําเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5  

    5.4 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึง
เป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ีดําเนินงาน 
และระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทําท่ี
ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5  

    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องต่อเนื่อง 
กับระยะเวลาปี (3 ปี) 

การกําหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการ
ต่อเนื่องสามปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ 
(Quantity)  เชิงคุณภาพ (Quality)  ค่าใช้จ่าย (Cost)  เวลา 
(Time) 

3  

    5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 
ประการในการจัดทําโครงการ ได้แก่ 
1) ความประหยัด (Economy) 
2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
4) ความยุติธรรม (Equity)  และ 
5) ความโปร่งใส (Transparency) 

4  

    5.7 มีการประมาณ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

5  

    5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตาม
ความเป็นจริง 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังตามหลัก
ความเป็นจริง กรณีมี 2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี  กรณีมี 1 ปี ก็ให้
แสดง 1 ปี  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับ
โครงการท่ีต้ังข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตท่ีกําหนดระยะเวลา
ได้ 3 ปี 

3  

    5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดทําไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมท้ัง 3 
ปี ทุกโครงการ 

5  

    5.10 มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ (measurable)  ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness)  ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ 

5  

    5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด ตัวช้ีวัด (KPI) ท่ีกําหนดท่ีเกิดจากวัตถุประสงค์และผลท่ีคาด 4  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้
ได้ถูกต้องตามหลักของการ
จัดทําโครงการ 

ว่าจะได้รับ กําหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นร้อยละ จํานวน เป็นต้น 

    5.12 ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
โครงการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ีเกิดข้ึนจากวัตถุประสงค์ท่ีตอบผลว่า
ดําเนินการได้ตามโครงการ ผลเกิดข้ึนตามช่ือของโครงการท่ี
ได้ต้ังไว้ 

5  

    5.13 ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้จริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การ
ได้ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ 

5  

    5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักสอดคล้อง
กับแบบ ยท.03 และแบบ 
ยท.04 

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแบบ ยท.03  แบบ ยท.04 และ
แบบ ผ.01 จะต้องถูกต้อง ตรงกันทุกยุทธศาสตร์ แนว
ทางการพัฒนาโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3  

รวมคะแนน  100  
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