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คํานํา 
 

  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้จัดทําขึ้นจากพื้นฐานความต้องการของประชาชนใน
ตําบลทุ่งปรังโดยแท้จริง ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง และ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้สํารวจ
ปัญหาความต้องการ  ตลอดจนแนวทางแก้ไขร่วมกับชุมชนผ่านการประชุมประชาคมใน
ตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้นําแผนงานของประชาชนจากแผนชุมชนมา
เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาครั้งนี้  ซ่ึงเป็นแผนชุมชนที่แต่ละหมู่บ้านได้จัดทําขึ้นมา
เพื่อให้ครอบคลุมปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง 

  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้กําหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยการ
จัดบริการสาธารณะ พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน  
สนับสนุนให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน  บํารุง รักษา ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ซ่ึงได้
กําหนดไว้ครอบคลุมทุกด้านแล้ว  ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ  ประชาคม
หมู่บ้าน  ประชาคมตําบล  และหน่วยงานราชการ  จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสน้ี 
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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 

ส่วนท่ี 1 
บทนํา 
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  2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
รวบรวมข้อมูลที่ได้จาการประชุม  พร้อมข้อมูลจากสํานัก/กอง/ส่วนอ่ืนๆ มาทําการวิเคราะห์และจัดทํา
ร่างแผนพัฒนาสามปี เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
  3)  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาสามปี  แล้วนําเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
  4)  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบ  แล้วจึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 
2561 ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังต่อไป 

1.4  ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีน้ันมีประโยชน์ คือ ใช้เป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการ
ดําเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้
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 

ส่วนท่ี 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 
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  2.1.3   โอกาส  (Opportunity)  
 -  พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์  มีการปลูกพืชพันธุ์และผลผลิตทางการเกษตรที่
หลากหลาย  พ้ืนที่ติดกับทะเลจึงมีประชาชนบางส่วนประกอบอาชีพประมง 
 -  มีสถานที่ท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ชายฝ่ังทะเล  
 -  เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการสําคัญของอําเภอสิชล และเป็นเส้นทางสาย
หลักในการเดินทางไปยังอําเภอและจังหวัดอ่ืนๆ 
  2.1.4  อุปสรรค (Threat) 
 -  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 

10 โครงการ 
 

4 โครงการ 
 

100% 
 

40% 
 

2. ยุทธศาสตร์ 
   ด้านการบริการชุมชน 
   และสังคม 

80 โครงการ 53 โครงการ 100% 66.25% 

3. ยุทธศาสตร์ 
   ด้านสิ่งแวดล้อมและ   
   ทรัพยากรธรรมชาติ       

5 โครงการ 
 
 

2 โครงการ 
 
 

100% 
 
 

40% 
 
 

4. ยุทธศาสตร์ 
   ด้านการบริหาร             
   จัดการองค์กร 

6  โครงการ 3 โครงการ 
 

100% 
 

50% 

รวม 101 โครงการ 62 โครงการ 100% 61.39% 
 

แผนภูมิแสดงโครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 ทั้งหมดและทีไ่ด้ดําเนินการ 
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมา (ปี 2557) 

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 

4 40 - - - - 6 60 - - 10 9.90 

2.ด้านการ
บริการ 
ชุมชนและ
สังคม 

53 66.25 - - - - 27 33.75 - - 80 79.21 

3.ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

2 40 - - - - 3 60 - - 5 4.95 

4.ด้านการ
บริหาร
จัดการ
องค์กร 

3 50 - - - - 3 50 - - 6 5.94 

รวม 62 61.39 - - - - 39 38.61 - - 101 100 
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3.1  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

  3.1.1  วิสัยทัศน์ (Vision) 
   ““ตําบลทุ่งปรัง  คุณภาพชีวิตดี  ชุมชนเข้มแข็ง ราษฎรอยู่ดีมีสุขตําบลทุ่งปรัง  คุณภาพชีวิตดี  ชุมชนเข้มแข็ง ราษฎรอยู่ดีมีสุข”” 
  3.1.2  พันธกิจ ((MMiissssiioonn)) 
   11..    พัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ พัฒนาเศรษฐกจิด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ OOTTOOPP    
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวฒันธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวฒันธรรม  
    22.  .  พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดลอ้มและสิ่งแวดลอ้ม  
      33.  .  พัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ  
      44.  .  ขจัดปัญหาความยากจนขจัดปัญหาความยากจน  
      55.  .  พัฒนาองค์กร และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพัฒนาองค์กร และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
    33..11..3  3  ยุทธศาสตร์การพฒันายุทธศาสตร์การพฒันา  
      11..    ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
         2  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม 

        3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    4  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

  3.1.4  แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
  1.  การพัฒนาอาชีพ 
  2.  การพัฒนาอุตสาหกรรม และโยธา 
  3.  การพัฒนาด้านการเกษตร 
  4.  การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
  5.  การพัฒนาการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
  6.  การพัฒนาการศึกษา 
  7.  การพัฒนาการสาธารณสุข 
  8.  การพัฒนาด้านเคหะ และชุมชน 
  9.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  10. การพัฒนาบุคลากร 
  11. การพัฒนาการบริหารจัดการ 

  
 

ส่วนที่ 3 
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
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3.2  บัญชีโครงการพัฒนา  
และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ...1 (การพฒันาเศรษฐกิจ) 
    1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
             1.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
1 ส่งเสริม/อุดหนุนกลุ่ม

อาชีพในตําบลทุ่งปรัง 
เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ให้มีความเข้มแข็ง 

กลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในตําบล
ทุ่งปรัง 

100,000  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  10 0,000 100,000 จํานวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ และมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 
 

สํานักงานปลัด 

 
 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ...3 (การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ) 
    1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
             1.2 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
3 ก่อสร้างระบบบ่อแก๊ส

ชีวภาพ หมู่ที่ 2,14,15 
เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน 

ก่อสร้างระบบบ่อแก๊ส
ชีวภาพ 

500,000  500,000 500,000 จํานวนครัวเรือน
ที่ใช้แก๊สชีวภาพ 

ประชาชนได้ใช้
แก๊สที่มีราคาถูก 
 

ส่วนโยธา 

4 ติดตั้งระบบโซลาเซลล์ เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน 

ประสาน กฟภ. เรื่องการ
ติดตั้งระบบโซลาเซลล์ 

   500,000 จํานวนครัวเรือน
ที่ใช้บริการ 

ประชาชนได้ใช้
พลังงานทดแทน 
 

ส่วนโยธา 

5 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. เพื่อระบายน้ําท่วมขัง 
ประชาชนสามารถคมนาคม
ได้สะดวก 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
ในพื้นที่ตําบลทุ่งปรัง 

300,000  300,000 300,000 ท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. 

ระบายน้ําได้ดี  
ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
 

ส่วนโยธา 

6 ปรับปรุงระบบระบายน้ํา
ในพื้นที่ตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อระบายน้ําและป้องกัน
น้ําท่วมขัง 

- ปรับปรุง ซ่อมแซม 
เปลี่ยนขนาดท่อระบายน้ํา 
- ปรับปรุงระบบคลองส่ง
น้ําเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 
 

200,000  200,000 200,000 ท่อลอด,ท่อระบาย
น้ํา 
 

ระบายน้ําได้อย่าง
รวดเร็ว แก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง 
 

ส่วนโยธา 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ...3 (การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ) 
    1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
             1.2 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
7 ก่อสร้างคันดิน/หิน 

ถมหินริมตลิ่ง  
 

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ 
ของน้ํา ป้องกันตลิ่งพัง 

สร้างคันดิน/หิน , ถมหินริม
ตลิ่งคลองท่าควาย  
หมู่ที่ 1,2,3,4 
และคลองท่าเชี่ยว หมู่ที่ 16 

200,000  200,000 200,000 ป้องกันตลิ่งพังได้
มากขึ้น 

ลดความเสียหาย
และความรุนแรง
ของกระแสน้ํา 
กัดเซาะริมตลิ่ง  
 

ส่วนโยธา 

8 ก่อสร้างสะพาน คสล. 
คลองท่าบอด หมู่ที่ 3 , 
และสะพาน หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสัญจรอย่าง
สะดวก ปลอดภัย 

ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม
คลองท่าบอด / สะพานน้ํา
ล้น / ทางน้ําล้น 

600,000  3,000,000 3,000,000 สะพานข้ามคลอง 
/ สะพานน้ําล้น 

การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และได้ระบายน้ํา
ป้องกันน้ําท่วมขัง 
 

ส่วนโยธา 

9 ก่อสร้างเขื่อนคลอง 
ท่าเชี่ยว 

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ํา ก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ํา
คลองท่าเชี่ยว 

   3,500,000 เขื่อนกักเก็บน้ํา ได้กักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง และรองรับ
ปริมาณน้ําในฤดูฝน 
 

ส่วนโยธา 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 15 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ...3 (การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ) 
    1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
             1.2 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
10 ก่อสร้างฝายน้ําล้น , พนัง

กั้นน้ํา  หมู่ที่ 
2,3,8,9,11,14,15,16 

เพื่อเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร และเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา 

ก่อสร้างฝาย , พนังกั้นน้ําใน
แหล่งน้ําต่างๆ  

300,000  300,000 300,000 สามารถกักเก็บน้ํา
ได้ในฤดูแล้ง 

ประชาชนมีน้ําใช้
อุปโภค บริโภคใน
ปริมาณที่เพียงพอ 
 

ส่วนโยธา 

11 ต่อเติม ซ่อมแซมฝายน้ํา
ล้น , พนังกั้นน้ํา  
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ฝายสามารถกัก
เก็บน้ําได้ดังเดิม 

ซ่อมแซม ต่อเติม ยกระดับ
ฝายที่ชํารุดเสียหาย 

200,000  200,000 200,000 สภาพการใช้งาน
ได้ตามเดิม 

ประชาชนมีน้ําใช้
อุปโภค บริโภคใน
ปริมาณที่เพียงพอ 
 

ส่วนโยธา 

12 ซ่อมแซมสะพาน  
หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสัญจรอย่าง
สะดวก ปลอดภัย 

ซ่อมคอสะพานบริเวณบ่อ
ผู้ใหญ่นุ (ถนน รพช.) และ
บริเวณบ้านนายกล่อม ที่
ชํารุด เป็นหลุมบ่อ 
 

  200,000  สภาพการใช้งาน
ได้ตามเดิม 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

13 ก่อสร้างราวสะพาน 
นาแขก หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสัญจรอย่าง
ปลอดภัย 

ก่อสร้างราวสะพานข้าม
คลอง 

  200,000  การใช้งานมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

ส่วนโยธา 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 16 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ...3 (การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ) 
    1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
             1.2 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
14 ปรับปรุงบ่อน้ําสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ํา

สําหรับอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงเปลี่ยนขนาดท่อ 
บ่อน้ําวัดเขาเกียรติ 

200,000    ครัวเรือนมีแหล่ง
น้ําใช้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้น้ํา 
อุปโภค บริโภคที่
ทั่วถึง 
 

ส่วนโยธา 

15 จัดทําป้ายแนะนําสถานที่ , 
ป้ายแสดงเขตพื้นที่ตําบล 
ทุ่งปรัง 

เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว , สถานที่สําคัญ
ต่างๆ ภายในตําบล และ
ป้ายแสดงอาณาเขตพื้นที่ 
 

จัดทําป้ายแนะนําสถานที่  
เช่น สถานที่ท่องเที่ยว , 
ศาสนสถานต่างๆ และป้าย
แสดงเขตพื้นที่ตําบลทุ่งปรัง 

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

ได้ทราบถึง
ตําแหน่งที่ตั้งของ
สถานที่ต่างๆ 
 

สํานักงานปลัด 

16 ศูนย์จําหน่ายสินค้า
พื้นเมือง  ร้านค้าชุมชน 

เพื่อเป็นสถานที่จําหน่าย
สินค้าของประชาชน , 
สินค้าพื้นเมือง 
 

สนับสนุนศูนย์จําหน่าย
สินค้าพื้นเมือง , ร้านค้า
ชุมชน 

100,000  100,000 100,000 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

มีสถานที่จําหน่าย
สินค้าเพื่อเพิ่ม
รายได้ 
 

สํานักงานปลัด 

 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 17 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 : การบริหารจดัการการเกษตรที่มีคุณภาพและครบวงจร 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ...1 (การพฒันาเศรษฐกิจ) 
    1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
             1.3 แนวทางการพัฒนาการเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
17 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 

ส่วนโยธา 

18 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 

19 จัดหาเมล็ดพันธุ์พืช,กล้าไม้ 
และวัสดุทางการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมการปลูกและ 
ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพ 
ในการเพาะปลูก 

จัดหาเมล็ดพันธุ์ กล้าไม้ และ
วัสดุทางการเกษตรให้
ประชาชน 
 

20,000  20,000 20,000 จํานวนผู้เข้าร่วม
การส่งเสริม 

ประชาชนมีวัสดุ 
ทางการเกษตรที่มี
คุณภาพ 

สํานักงานปลัด 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 18 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...3 (การพัฒนาสงัคม และคณุภาพชีวิต) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างความเขม้แข็งชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
20 สนับสนุนการแข่งขันกีฬา

ต้านยาเสพติดกลุ่มต่างๆ 
ในตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปได้ออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ และห่างไกล
จากยาเสพติด 
 

สนับสนุนการแข่งขันกีฬา 
ในตําบลทุ่งปรัง และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่างๆ 

500,000  500,000 500,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

เด็ก และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
และใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

21 สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
สีของกลุ่มโรงเรียน 
ในตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชนได้
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
ห่างไกลจากยาเสพติด 
 

สนับสนุนการแข่งขันกีฬาของ
กลุ่มโรงเรียนในตําบล 
ทุ่งปรัง 

500,000  500,000 500,000 จํานวน
งบประมาณ 
ที่อุดหนุน 

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬา 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

22 อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาวอลเลย์บอล 
“วัดถ้ําคัพ” 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
และความสามารถในการ
เล่นกีฬา 
 

อุดหนุนการจัดการแข่งขัน
กีฬาวอลเลย์บอล วัดถ้ําคัพ 

80,000  80,000 80,000 จํานวน
งบประมาณ 
ที่อุดหนุน 

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬา 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 19 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...3 (การพัฒนาสงัคม และคณุภาพชีวิต) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างความเขม้แข็งชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
23 อุดหนุนโครงการแข่งขัน

ฟุตบอลเยาวชน  
“หนองเต่าคัพ” 
 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
และความสามารถในการ
เล่นกีฬา 

อุดหนุนการจัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล หนองเต่าคัพ 

40,000  40,000 40,000 จํานวน
งบประมาณ 
ที่อุดหนุน 

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬา 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

24 ก่อสร้าง ปรับปรุง  
สนามกีฬา/ลานกีฬา
ประจําหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1,3,4,6,9,10,11, 
13,14,16 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
สนามกีฬาสําหรับออก
กําลังกายและเล่นกีฬา 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง  
สนามกีฬา/ลานกีฬา
เอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน 
 

350,000  350,000 350,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มาใช้
บริการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง และได้ทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

ส่วนโยธา 

25 สนับสนุนกิจกรรม 
การออกกําลังกายและ
นันทนาการ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชนได้
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
 

สนับสนุนการออกกําลังกาย
,เครื่องออกกําลังกาย,วัสดุ
และอุปกรณ์กีฬา และ
กิจกรรมนันทนาการ เช่น  
เต้นแอโรบิค  รําทับยาว 

100,000  100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ได้พบปะ
และทํากิจกรรม
ร่วมกัน 

สํานักงานปลัด 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 20 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...3 (การพัฒนาสงัคม และคณุภาพชีวิต) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างความเขม้แข็งชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
26 ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด,โรคเอดส์ และ
ปัญหาอาชญากรรม 

เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน 
ถึงโทษของยาเสพติด 
เป็นแกนนําต่อต้านยาเสพ
ติด และลดปัญหา
อาชญากรรมต่างๆ 
ภายในตําบล 

- จัดกิจกรรมบําบัด ฟื้นฟู
รณรงค์ ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และ
อาชญากรรม 
- ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคเอดส์ 
- จัดทําป้ายปลอดยาเสพติด 
- สนับสนุนการจัดชุด 
ลาดตระเวนภายในหมู่บ้าน 
 

50,000  50,000 50,000 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ปัญหายาเสพติด 
อาชญากรรม 
 และการติดเชื้อ 
HIV ลดลง  

สํานักงานปลัด 

27 ติดตั้ง ซ่อมแซม 
หอกระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน  
 
 

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดตั้ง ซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสาย หอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้าน 

200,000  200,000 200,000 ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 
ร้อยละ 90 

ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 21 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...3 (การพัฒนาสงัคม และคณุภาพชีวิต) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างความเขม้แข็งชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
28 ติดตั้ง ซ่อมแซมระบบ

กรองน้ํา อุปกรณ์กรอง
น้ําดื่ม เครื่องกรองน้ํา 
หมู่ที่ 2,4,12,14 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําดื่ม 
ที่สะอาด ราคาถูก และ
ถูกหลักอนามัย  

ติดตั้งอุปกรณ์ , เครื่องกรอง
น้ําดื่ม , สนับสนุนตู้น้ําดื่ม
หยอดเหรียญติดตั้งในวัด
ดอนนนท์ 

50,000  50,000 50,000 ร้อยละครัวเรือน
ที่ใช้บริการ 

ประชาชนได้
อุปโภคบริโภค 
น้ําที่สะอาด 
ปลอดภัย และ
แก้ปัญหา
น้ําประปาขุ่น 
เป็นสนิมเหล็ก 
 

สํานักงานปลัด 

29 พัฒนาระบบจราจร เพื่อความปลอดภัย 
ในการจราจร 

ติดตั้ง ซ่อมแซมสัญญาณไฟ
จราจร ไฟกระพริบเตือน 
กระจกโค้งบริเวณที่น่าจะ
เป็นอันตรายต่อการจราจร 
และตีเส้นถนน 
 

100,000  100,000 100,000 จํานวนอุบัติเหตุ
ลงลง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 22 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...3 (การพัฒนาสงัคม และคณุภาพชีวิต) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างความเขม้แข็งชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
30 โครงการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
ในตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่อาจ
เกิดขึ้นในตําบลทุ่งปรัง 

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

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

ประชาชนในตําบล
ทุ่งปรังได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงทีที่เกิด 
สาธารณภัยต่างๆ 

สํานักงานปลัด 

31 ก่อสร้างศูนย์เตือนภัย 
 (สึนามิ) 

เพื่อแจ้งเตือนภัย
ธรรมชาติ 

ก่อสร้างศูนย์เตือนภัยสึนามิ
ประจําหมู่บ้าน 

   400,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในพื้นที่
เสี่ยงภัย 

ประชาชนได้ทราบ
กรณีเกิดภัย
ธรรมชาติ 
 

สํานักงานปลัด 

32 โครงการขับขี่ปลอดภัย
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

ตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ และสงกรานต์ 

70,000  70,000 70,000 จุดตรวจ 1 จุด ช่วยลดอุบัติเหตุ 
ในการใช้รถใช้
ถนน 

สํานักงานปลัด 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 23 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...3 (การพัฒนาสงัคม และคณุภาพชีวิต) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างความเขม้แข็งชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
33 โครงการจัดซื้อ 

รถเคลื่อนที่เร็ว (EMS) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการเมื่อยามเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

จัดซื้อรถพยาบาลและวัสดุ
ครุภัณฑ์การช่วยเหลือผู้ป่วย
ฉุกเฉิน จํานวน 1 ชุด 

800,000    จํานวนครั้งในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วย/
ผู้ประสบภัย 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
ทันทีเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 
 

สํานักงานปลัด 

34 รถดับเพลิง เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประชาชนในกรณีเกิด
อัคคีภัย 

จัดซื้อรถดับเพลิง จํานวน 1 
คัน พร้อมอุปกรณ์ 

3,000,000    จํานวนครั้งในการ
ช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอัคคีภัย 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
ทันทีเมื่อเกิด
อัคคีภัย 
 

สํานักงานปลัด 

35 รถบรรทุกขยะมูลฝอย เพื่อให้มีการจัดเก็บและ
กําจัดขยะอย่างถูกวิธี  

- จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
จํานวน 1 คัน  
 

  2,000,000  รถบรรทุกขยะ 
จํานวน 1 คัน 

ความสะอาด ขยะ
ถูกกําจัดถูกวิธี  

สํานักงานปลัด 

36 ก่อสร้างเมรุวัดถ้ําเทียน
ถวาย 

เพื่อสนับสนุนวัดในการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ฌาปนสถาน 

ก่อสร้าง ปรับปรุงเมรุวัดถ้ํา
เทียนถวาย , จัดตั้งกองทุน
ฌาปนกิจศพสําหรับผู้สูงอายุ 

500,000    เมรุวัดถ้ําเทียน
ถวาย จํานวน 1 
แห่ง 

ได้รองรับความ 
จําเป็นสําหรับใช้
ประโยชน์ในชุมชน 

สํานักงานปลัด 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 24 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...3 (การพัฒนาสงัคม และคณุภาพชีวิต) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างความเขม้แข็งชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
37 อุดหนุนกลุ่มสตรีตําบล

ทุ่งปรัง 
เพื่อสนับสนุนบทบาท
สตรี 

อุดหนุนกลุ่มสตรีตําบล 
ทุ่งปรัง 

30,000  30,000 30,000 จํานวน
งบประมาณที่
สนับสนุน 

ทําให้สตรีมี
กิจกรรมพัฒนา
กลุ่มให้มีความ 
เข้มแข็งขึ้น 
 

สํานักงานปลัด 

38 สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ถนนคนเดิน 

เพื่อเป็นสถานที่จําหน่าย
สินค้า ผลผลิตทาง
การเกษตร 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ถนนคนเดินสายหน้า
โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม 

100,000  100,000 100,000 จํานวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมี
สถานที่จําหน่าย
สินค้าเพื่อเพิ่ม
รายได้  
 

สํานักงานปลัด 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 25 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 : การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพอเพียง 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...3 (การพัฒนาสงัคม และคณุภาพชีวิต) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.2 แนวทางการพัฒนาการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
39 ส่งเสริมกิจกรรม

นันทนาการต่างๆ  
ในตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมนันทนาการ
ต่างๆ ในตําบลทุ่งปรัง 

- ส่งเสริม สนับสนุนชมรม
ผู้สูงอายุ , กลุ่มนันทนาการ 
- การจัดโครงการ/กิจกรรม  
การประกวด/การแข่งขัน 
 

100,000  100,000 100,000 จํานวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดี ได้พบปะกัน
มากขึ้น 

สํานักงานปลัด 
/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

40 สนับสนุนการจัดอบรม
จริยธรรมเยาวชน 

เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
จริยธรรมด้านศาสนา 
ศิลปะ จารีตประเพณี 
 

จัดอบรม,ทัศนศึกษาเยาวชน
ในตําบลทุ่งปรัง 

80,000  80,000 80,000 จํานวนเยาวชน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม   

เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจด้าน
ศาสนา จริยธรรม 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 26 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 : การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพอเพียง 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...3 (การพัฒนาสงัคม และคณุภาพชีวิต) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.2 แนวทางการพัฒนาการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
41 ส่งเสริมการศาสนา 

ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนประเพณี
ให้อยู่คู่กับสังคมไทยไป
ตลอด 

- สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณี วัฒนธรรม 
แก่วัดในพื้นที่ตําบล 
ทุ่งปรัง/วันเข้าพรรษา/งาน
วันสงกรานต์/งานประเพณี
ลอยกระทง  เป็นต้น 
- พัฒนา ปรับปรุงวัดเขาเกียรต ิ
- สนับสนุนงานประจําปีวัด
ดอนนนท์ 
- ปรับปรุงซ่อมแซมวัดกุมแป 
- สนับสนุนงานปริวาสกรรม
และปฏิบัติธรรมถ้ําเขาพรง 
- บรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน 
 

500,000  500,000 500,000 จํานวนวัดและ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมงาน 

ได้ทํานุบํารุง
ศาสนา และ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 27 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 : การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพอเพียง 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...3 (การพัฒนาสงัคม และคณุภาพชีวิต) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.2 แนวทางการพัฒนาการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
42 อุดหนุนการจัดงาน 

พระราชพิธีวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 5 ธันวา
มหาราช 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณต่อ
พระประมุขของปวงชน
ชาวไทย 
 

อุดหนุนการจัดงาน 
พระราชพิธีวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 5 ธันวา
มหาราช  

10,000  10,000 10,000 จํานวน
งบประมาณ 
ที่อุดหนุน 

พสกนิกรชาวไทย
ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
และสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 

สํานักงานปลัด 

43 อุดหนุนการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ 12 สิงหา
พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและตอบแทน
พระมหากรุณาธิคุณต่อ
สมเด็จระบรมราชินีนาถ 

อุดหนุนการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ 12 สิงหา
พระบรมราชินีนาถ 

10,000  10,000 10,000 จํานวน
งบประมาณ 
ที่อุดหนุน 

ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
และสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 
 

สํานักงานปลัด 

44 อุดหนุนการจัดงาน 
วันปิยมหาราช 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและตอบแทน
พระมหากรุณาธิคุณ 

อุดหนุนการจัดงาน 
วันปิยมหาราช 

1,000  1,000 1,000 จํานวน
งบประมาณ 
ที่อุดหนุน 

ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
และสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 28 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 : การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพอเพียง 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...3 (การพัฒนาสงัคม และคณุภาพชีวิต) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.2 แนวทางการพัฒนาการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
45 อุดหนุนการจัดงาน 

ชักพระอําเภอสิชล  
เพื่อสนับสนุนประเพณี
ให้อยู่คู่กับสังคมไทยไป
ตลอด 

อุดหนุนการจัดงานชักพระ
อําเภอสิชล  

40,000  40,000 40,000 จํานวน
งบประมาณ 
ที่อุดหนุน 

ได้อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

46 อุดหนุนการจัดงาน 
สืบสานประเพณี 
แห่หมรับเดือนสิบ 

เพื่อสนับสนุนประเพณี
ให้อยู่คู่กับสังคมไทยไป
ตลอด 

อุดหนุนการจัดงานสืบสาน
ประเพณีแห่หมฺรับเดือนสิบ 

20,000  20,000 20,000 จํานวน
งบประมาณ 
ที่อุดหนุน 

ได้อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

47 อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีมาฆบูชา 
แห่ผ้าขึ้นธาตุ 

เพื่อสนับสนุนประเพณี
ให้อยู่คู่กับสังคมไทยไป
ตลอด 

อุดหนุนการจัดงานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 

3,000  3,000 3,000 จํานวน
งบประมาณ 
ที่อุดหนุน 

ได้อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 29 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 : การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพอเพียง 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...3 (การพัฒนาสงัคม และคณุภาพชีวิต) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.2 แนวทางการพัฒนาการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
48 อุดหนุนการพัฒนา 

กีฬาอําเภอสิชล  
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
เล่นกีฬาให้แพร่หลายใน
หมู่เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป 

อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬา
อําเภอสิชล  

20,000  20,000 20,000 จํานวน
งบประมาณ 
ที่อุดหนุน 

นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน ได้ร่วม
เล่นกีฬา ทําให้มี
สุขภาพร่างกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี 
 

สํานักงานปลัด 

49 อุดหนุนงานประเพณี 
วิสาขบูชาแห่ผ้าขึ้นถ้ํา  
(เขาพรง) 

เพื่อสนับสนุนประเพณี
ให้อยู่คู่กับสังคมไทย
ตลอดไป 

จัดงานประเพณีวิสาขบูชา 
แห่ผ้าขึ้นถ้ํา 

100,000  100,000 100,000 จํานวน
งบประมาณ 
ที่อุดหนุน 

ได้อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

50 ห้องสมุดประจําหมู่บ้าน  
 

เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านให้กับเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 
 

จัดตั้งห้องสมุดประจํา
หมู่บ้าน พร้อมสนับสนุน
หนังสือ วารสารต่างๆ 

50,000  50,000 50,000 ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ 

เยาวชนและ
ประชาชนสนใจ
การอ่านมากขึ้น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 30 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 : การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพอเพียง 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...3 (การพัฒนาสงัคม และคณุภาพชีวิต) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.2 แนวทางการพัฒนาการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
51 คอมพิวเตอร์ประจํา

หมู่บ้าน  
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 
 

สนับสนุนการติดตั้งเสา
สัญญาณ WIFI , เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับจุด
บริการอินเตอร์เน็ตประจํา
หมู่บ้าน 

100,000  100,000 100,000 ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

52 จัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
การเรียนรู้แก่เด็ก   

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000  100,000 100,000 จํานวนเด็กที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กมีความสนุก
และได้ทํากิจกรรม
วันเด็ก 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

53 สนับสนุนการจัดงาน 
ฮารีรายอ 

เพื่อสนับสนุนประเพณี 
วัฒนธรรม 

สนับสนุนการจัดงาน 
ฮารีรายอ  

20,000  20,000 20,000 จํานวนประชาชน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ได้อนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 31 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 : การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพอเพียง 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...3 (การพัฒนาสงัคม และคณุภาพชีวิต) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.3 แนวทางการพัฒนาการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
54 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 

 

55 จัดซื้อหนังสือ / 
ของเล่นเสริมพัฒนาการ 

เพื่อใช้เป็นสื่อในการ
เรียนรู้ 

จัดซื้อหนังสือ ของเล่น
เสริมพัฒนาการ 

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

นักเรียนมีหนังสือ
และของเล่นเสริม
พัฒนาการ 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

56 ส่งเสริมการศึกษา 
เพื่อพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน 

เพื่อให้เยาวชน,ประชาชน
ได้เสริมสร้างความรู้
ทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
 

อบรม/จัดนิทรรศการ 
ให้ความรู้แก่เยาวชนและ
ประชาชน 

50,000  50,000 50,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่
ตําบลทุ่งปรังมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 32 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 : การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพอเพียง 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...3 (การพัฒนาสงัคม และคณุภาพชีวิต) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.3 แนวทางการพัฒนาการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
57 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 

 

58 ปรับปรุงศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดปัณณาราม 

เพื่อให้มีความพร้อมที่จะ
รองรับเด็กเข้ามาศึกษา
เรียนรู้ และปรับ
สภาพแวดล้อม 
ให้ได้ตามมาตรฐาน 
 

รื้อศาลา ย้ายเสาธงหน้า
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

100,000  100,000 100,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 1 แห่ง 

ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้
มีสภาพแวดล้อม
เอื้อต่อการเรียนรู้
ของเด็ก 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

59 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 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 33 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 : การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพอเพียง 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...3 (การพัฒนาสงัคม และคณุภาพชีวิต) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.3 แนวทางการพัฒนาการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
60 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 

 

61 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 

 

62 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 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 34 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 : การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพอเพียง 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...3 (การพัฒนาสงัคม และคณุภาพชีวิต) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.3 แนวทางการพัฒนาการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
63 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 

 

64 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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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 35 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
65 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
สายหนองคล้า 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

300,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
สายห้วยหลุมพงศ์ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

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

ส่วนโยธา 

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,9 
สายเขาดินทึง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

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

ส่วนโยธา 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 36 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
68 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
สายนายู 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

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

ส่วนโยธา 

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
สายดอนขี้เหล็ก 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

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

ส่วนโยธา 

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  สาย
รพช. จากบ้านนางฟอง – 
เขตตําบลสิชล 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

  700,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 37 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
71 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  
สายทุ่งเรง – เขาเกียรติ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

  3,000,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  
สายในแพรก 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

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

ส่วนโยธา 

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  
สายชายเขาเกียรติ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

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

ส่วนโยธา 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 38 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
74 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  
สายประปา – ถนนโยธา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

  500,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

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

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

700,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

76 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  
สายในไร่ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม.  
ยาว 100 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 
 

  200,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 39 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
77 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  
สายบ้าน อ.วิสุทธิ์ – 
ขนส่ง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

   800,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  
สายบ้านนายถวิล – บ้าน
นายโอภาส 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

600,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

79 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  
สายสนามกีฬา อบจ. 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

1,200,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 40 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
80 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  
สายบ้านป้าแวว – บ้านป้า
เอียด 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

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

ส่วนโยธา 

81 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,12  
สาย 401 – บ้านในไร่ 
(บ้านนายเสรี – บ้านนาย
วิสุทธิ์) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 ม. 

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

ส่วนโยธา 

82 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 7  สายบ้านนาย
สนิท – บ้านนายเหยบ  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

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

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 41 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
83 ก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัลติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 7  สายบ้านนาย
ฮากีม – สามแยก
พรสวรรค์ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

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

ส่วนโยธา 

84 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 7  สายหน้าขนส่ง – 
บ้าน อ.วิสุทธิ์ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

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

ส่วนโยธา 

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  
สายเลียบพรุจระเข้ไข่  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

   600,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 42 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
86 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  
สายบ่อทราย – ชายทะเล  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

  700,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  
สายซอยแพปณชัย – 
บ้านนางบุปผา  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

   800,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
สายบ้านนายมิดีน – หน้า
ขนส่ง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 6 ม. 
ยาว 400 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม.  
 

   700,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 43 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
89 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่  8  
สายบ้านลุงมาก – หมอ
ถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

   600,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่  8  
สายสามแยก อ.จิตเจตน์ 
– สะพานคลองท่าน้อย 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

600,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  
สายบ้านลุงมาก – 
สะพานท่าน้อย (เรณู) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

100,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 44 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
92 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8   
สายบ้านนายจรูญ – บ้าน
นายสุชีพ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

  700,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  
สายซอยราษฎรอุทิศ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

800,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  
สายบ้านนายไพศาล – 
สามแยก รพช. 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

   700,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 45 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
95 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  
สายบ้านนายจรัญ – ชาย
เขาพรง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

   800,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  
สายบ้านนายแฉล้ม – 
ถนน 401 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

700,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  
สายบ้าน อส.สมคิด อ่อน
แก้ว  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

  700,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 46 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
98 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11   
สายบ้านนายประพันธ์  
ไชยพงศ์ – บ้านนาย
อํานวย  ไชยชํานาญ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 400  ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. พร้อมก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณ
บ้านนายอํานวย 

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

ส่วนโยธา 

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
สายบ้านนายมณี   
พัฒนสงค์ – บ้านนาย
ฉวย  ดําแก้ว  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

   800,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

100 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  
สายคลองพอ – เขากิว  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

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

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 47 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
101 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 
สายโรงเรียนวัดชนาราม 
– บ้านลุงไพร 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

800,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

102 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  
สายบ้านผู้ใหญ่ศรี – บ้าน 
อ.จิตเจตน์ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

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

ส่วนโยธา 

103 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  
สายบ้านลุงสาย – บ้าน
นายหลัก 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

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

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 48 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
104 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  
สายบ้านหมอจ้วง – เขต
พื้นที่หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

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

ส่วนโยธา 

105 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  
สายสมโชคพัฒนา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

   800,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

106 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  
สายบ้านนายประนอม – 
บ้านผู้ใหญ่นิคม 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

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

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 49 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
107 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13  
สายนครชัย – ถนน 401 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

800,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

108 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13  
สายบ้านนายสวัส   
ทองมีขวัญ   

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

  700,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

109 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13  
สายซอยบ้าน อ.สุนันท์ฯ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

300,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 50 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
110 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่13 
สายหลังโรงงานปลาป่น 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

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

ส่วนโยธา 

111 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 13  สายประปา
หมู่บ้าน - หลังโรงงาน
ปลาป่น 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

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

ส่วนโยธา 

112 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14  
สาย รพช. – ห้วยหลุม
พงศ์   

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

  800,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 51 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
113 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14  
สายสามแยก รพช. – 
บ้านนายสมคิด 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 6 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม.  
 

  200,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14  
สายบ้านหมอสวัสดิ์ – 
บ้านนายเงิน 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

   800,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14  
สายสิชลฟาร์ม – ถนน 
รพช.  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

  200,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 52 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
116 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14  
สายบ้านนายเจริญ – เขา
เหล็ก  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

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

ส่วนโยธา 

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14  
สาย รพช. – เขาเหล็ก  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

  700,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

118 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15,8  
สายบ้านนายวรรณะ – 
วัดชนาราม 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

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

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 53 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
119 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15  
สายบ้านนายณรงค์ – 
เขตพื้นที่หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

800,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

120 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15  
สายบ้านนายสมชาย  
พงษ์เพชร – สามแยก
บ้านนางเกลื่อม 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

  700,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

121 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15  
สายบ้านนายเคลื่อน 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

  800,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 54 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
122 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15  
สายสามแยกโรงสี - บ้าน
นายเนือง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

   800,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

123 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16  
สายพรุจระเข้ไข่ – บ้าน
นายสมพร 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

   700,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

124 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 
สายบ้านนายกล่อม 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

  700,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 55 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
125 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16  
สายบ้านนางสมพร – 
บ้านนายกวี 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

   500,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

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

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

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

ส่วนโยธา 

127 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16  
สายบ้านนางเนย – บ้าน
นางฉบับ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

   500,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 56 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
128 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  

หมู่ที่ 1  สายบ้านนาย
จรัส – บ้านนายวินัย 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

129 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 2  สายทุ่งไม้เรียง 
จาก รพช. – คลอง
ชลประทาน 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 6 ม. 
ยาว 2,800 ม.  

  350,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

130 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 2 สายบ้านนาย
สมนึก แจ้งอรุณ – บ้าน
นายด่วน – นางฟื้น 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. ลักษณะ
เป็นรูปตัวยู พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา 
 
 

  300,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 57 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
131 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  

หมู่ที่ 2  สายคลอง 
ชลประทาน – ถนน รพช. 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 4 ม. 
ยาว 800 ม.  

 

   200,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

132 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3  สายบ้านนาย
ปรีชา – บ้านนายสุวรรณ  
เชี่ยวชาญ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

133 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3  สายบ้านนายชม 
– วัดดอนนนท์ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  
 

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

134 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3  สายในแพรก – 
เขตหมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800  

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 58 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
135 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  

หมู่ที่ 3 สายบ้านนายเชย 
– ทุ่งเรง  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

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

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม. 

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

137 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3 สายบ้านนาย
สมนึก – บ้านนายจรัญ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม. 
 

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

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

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 59 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
139 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  

หมู่ที่ 3  สายบ้านนาย
วิชัย  ใสสุวรรณ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  
 

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

140 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3  สายซอยตาขอด 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  
 

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

141 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3  ซอยวัดเขา
เกียรติ – บ้านลุงเปลี่ยน 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  
 

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

142 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3  ซอยพังยาว 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม. ทะลุซอย
โรงงาน 

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 60 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
143 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  

หมู่ที่ 3  ซอยบ้านนายคุ้ง  
เห็นแจ้ง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

 

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

144 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 3  ซอยบ้านนาง 
สุจิตรา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  
 

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

145 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 4  สายหลังโรงงาน
ปาล์ม 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ยกระดับถนน ถมหิน
คลุก กว้าง 5 ม. ยาว 
800 ม.  
 

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

146 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 5  สายบ้านนาย 
นิคม ศรีสุข – พรุจระเข้
ไข่ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

   200,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 61 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
147 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  

หมู่ที่ 5  สายบ้านลุง
สวัสดิ์ ฉิมเรือง – บ้าน
นายพยุง เพชรเศรษฐ์ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง  
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

   200,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

148 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 5  สายหลัง
โรงเรียนสิชลคุณาธาร
วิทยา – สนามกีฬา อบจ. 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง  
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

  200,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

149 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 7 ซอยโรงเรียน 
ดารุลอะหม่าน  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  
 

  200,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

   
 

        

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 62 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
150 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  

หมู่ที่ 7 สายสุขเจริญ  
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม.  
 

   150,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

151 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 7 สายบ้านนาย
ถาวร – หมู่ที่ 5 ตําบล 
สิชล 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

   200,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

152 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 7,10 สายบ้านนาย
สงคราม – ถนน 401  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  
 

   200,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

153 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 8  สายบ้านนาย
อนันต์ – บ้านนายนิพนธ์ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 63 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
154 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  

หมู่ที่ 9  สายบ้านพี่ดี –
เชื่อมสายบ้านนายไพศาล 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

   200,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

155 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 9  สายบ้านนายวิญ 
– บ้านนายบํารุง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 4 ม. 
ยาว 650 ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา 
 

  200,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

156 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 10  สายบ้านนาย
ณรงค์ ช่างสลัก 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 6 ม. 
ยาว 600 ม.  
 

  200,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

157 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 10  สายบ้านนาย
ฉลอง สิงห์สามารถ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

300,000    ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 64 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
158 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  

หมู่ที่ 11  สายบ้าน 
นางสุปราณี  ไชยพงศ์ – 
บ้านลุงพร้อม  สุจริต 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 200 ม.  

  100,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

159 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 11 สายสวนปาล์ม
นายปราโมทย์  สิงห์สุ – 
หมู่ที่ 14 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม.  

  200,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

160 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 11  สายบ้านนาย
สําเริง  ไชยพงษ์ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 200 ม.  

   100,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

    
 

       

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 65 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
161 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  

หมู่ที่ 12 สายบ้านลุงตุด 
– บ้านหมอจ้วง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 6 ม. 
ยาว 500 ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา 2 จุด 
 

   200,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

162 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 12  สายริมคลอง
อินทนิน – บ้านนาย
สมชาย 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 700 ม.  

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

163 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 12  สายริมคลอง
ชัย – คลองอินทนิน 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

    
 

       

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 66 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
164 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  

หมู่ที่ 12  สายคูป้าดํา – 
บ้านหมอจ้วง 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  

  300,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

165 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 12  สายบ้านนาย
วิเชียร – วัดปัณณาราม 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

  500,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

166 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 13  สายบ่อทราย
นายจรูญ – หมู่ที่ 5  
ตําบลสิชล  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 6 ม. 
ยาว 600 ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา 
 

   200,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

167 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 13  สายนาเหม้า  
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

  300,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 67 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
168 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  

หมู่ที่ 13  สายบ้านนาย
ประพันธ์  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 6 ม. 
ยาว 700 ม.  
 

   200,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

169 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 14  สายชายเขา
เหล็ก – หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 6 ม. 
ยาว 3,000 ม. พร้อม
วางท่อระบายน้ํา 
 

  600,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

170 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 14  สายโยธา – 
ห้วยหลุมพงศ์ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

  300,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก 

ส่วนโยธา 

171 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 14  สายโยธา – 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก 

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 68 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
172 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  

หมู่ที่ 14  สายบ้านนาย
เจริญ – เขาเหล็ก 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

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

  500,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก 

ส่วนโยธา 

173 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 14  สายโยธา  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 900 ม.  
 

   300,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก 

ส่วนโยธา 

174 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ 16  สายบ้านนาง
ลํายอง  ชลสินธุ์ – เทพา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม.  
 

  200,000  ถนน 1 เส้น การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

175 ติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะ   

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัย 

จัดซื้อวัสดุสําหรับติดตั้ง
และซ่อมแซมไฟฟ้าทุก
หมู่บ้าน 
 

200,000  200,000 200,000 16 หมู่บ้าน ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง และ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 69 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
176 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 

3,8,11,12,14  
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง  

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้
ครอบคลุมทั้งตําบล  
พร้อมปรับปรุงแนวเสา
ไฟฟ้า หมู่ที่ 2 
 

300,000  300,000 300,000 ระยะเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

177 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน /
ไหล่ทางถนนสายต่างๆ 
ขยายความกว้างของถนน
และยกระดับถนน 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย 

- ปรับปรุง ซ่อมแซม ถม
หลุมบ่อถนน 
- ขยายความกว้างถนน 
- ยกระดับถนน 
- ปรับปรุง แก้ไขแนวลูก
ระนาดบนพื้นถนน 
 

2,000,000  2,000,000 2,000,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกขึ้น 

การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

178 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน    
หมู่ที่ 1,2,5,7,8,9,10, 
12,16 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา 
หมู่บ้าน 

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

ประชาชนได้ใช้น้ํา 
อุปโภค บริโภคที่
ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 70 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ...4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.4 แนวทางการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
179 ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม

ระบบประปาหมู่บ้าน  
เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภคที่สะอาด 
และเพียงพอ 

- ต่อเติมท่อเมนจ่ายน้ํา  
- เปลี่ยนถังน้ําประปา – 
- ปรับปรุง ซ่อมแซม และ
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
- ขุดเจาะบ่อบาดาล 
 

500,000  500,000 500,000 ครัวเรือนที่มี 
น้ําประปาใช้ 
ร้อยละ 90 

ประชาชนได้ใช้น้ํา 
อุปโภค บริโภคที่ 
สะอาด และทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

ผ 01 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 71 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ...3 (การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.5 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
180 ดูแลคุณภาพชีวิตเด็ก  

ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คน
พิการ และสตรีมีครรภ์ 
ในตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อให้ชีวิตเด็ก 
ผู้ด้อยโอกาส คนชรา 
คนพิการ และสตรีมี
ครรภ์ ในตําบลได้รับ
การดูแลในด้าน
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

- อบรมอาสาสมัครดูแล
สุขภาพชีวิต จัดสวัสดิการ 
เด็ก ผู้ด้อยโอกาส คนชรา 
คนพิการ และสตรีมีครรภ์  
- เยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพ
คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยยากไร้ 
- การจ่ายเบี้ยยังชีพในพื้นที่
ตําบลทุ่งปรัง 
- จัดทัศนศึกษาสําหรับ
ผู้สูงอายุ 
 

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

เด็ก ผู้ด้อยโอกาส 
คนชรา คนพิการ 
และสตรีมีครรภ์ 
ในตําบลได้รับการ
ดูแลร้อยละ 90 

สํานักงานปลัด 

181 จัดซื้อเวชภัณฑ์ควบคุม
โรคติดต่อสัตว์ 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ
ในสัตว์ 

จัดหาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน
โรคติดต่อสัตว์ เช่น โค 
กระบือ แพะ แมว สุนัข 

20,000  20,000 20,000 16 หมู่บ้าน ทําให้พื้นที่ปลอด
โรคติดต่อจาก
สัตว์ 

สํานักงานปลัด 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 72 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ...3 (การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ) 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.5 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
182 ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อป้องกันโรค

ไข้เลือดออกในตําบล 
ทุ่งปรัง 

จัดหาเวชภัณฑ์ / ฉีดยาพ่น
กําจัดลูกน้ําและยุงลาย 

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

สํานักงานปลัด 

183 โครงการหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณสุข 
มูลฐานอย่างทั่วถึง 
 

ประชาชนทุกครัวเรือน
สามารถเข้าถึงบริการ 
สาธารณสุขมูลฐาน 

200,000  200,000 200,000 16 หมู่บ้าน คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 

184 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุข
มูลฐาน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณสุข 
มูลฐานอย่างทั่วถึง 
 

อุดหนุนงบประมาณ 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 

160,000  160,000 160,000 จํานวน
งบประมาณ 
ที่อุดหนุน 

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 73 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ...2 (การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน) 
    3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
             3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
185 ปลูกต้นไม้และปล่อย

พันธุ์สัตว์น้ํา 
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์น้ําและป่าไม้ไม่ให้
สูญพันธุ์ 

- ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ
และเส้นทางคมนาคม 
- ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้าข้าง
ทางถนน 
- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา 
ในแหล่งน้ําสาธารณะ 
 

200,000  200,000 200,000 ร้อยละของพื้นที่
อนุรักษ์เพิ่มขึ้น 

ลดปัญหาภาวะ
โลกร้อน / 
เส้นทางการ
คมนาคมมีความ
สวยงาม ร่มรื่น  

สํานักงานปลัด 

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

เพื่อปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวโบราณสถานให้
มีความพร้อมมากขึ้น 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า/ป้าย
แนะนําสถานที่ท่องเที่ยว/
และปรับปรุงภูมิทัศน์ 

200,000  200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มา 
ท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวได้
พัฒนาให้มีความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 

187 ปรับปรุงฟื้นฟูแนว
ปะการัง 

เพื่อปรับปรุงสถานที่
ท่องเที่ยวให้มีความ
สวยงาม 

ทําความสะอาดแนวปะการัง
เดิม และเสริมปะการังเทียม
เพิ่มเติมแนวเดิม 

   100,000 ร้อยละของแนว
ปะการังเพิ่มขึ้น 

แหล่งท่องเที่ยวได้
พัฒนาให้มีความ
สวยงามเพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 74 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ...2 (การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน) 
    3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
             3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
188 ดูแลรักษาความสะอาด

ชายหาดปลายทอน 
เพื่อปรับปรุงสถานที่
ท่องเที่ยวให้มีความ
สวยงาม 

จัดทําป้ายเชิญชวนรักษา
ความสะอาด และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ชายหาดและบริเวณ
โดยรอบ 
 

  100,000  พื้นที่ชายหาด
ปราศจากขยะ
ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น 

แหล่งท่องเที่ยวได้
พัฒนาให้มีความ
สวยงามเพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 

189 พัฒนาและฟื้นฟู 
ภูมิทัศน์บริเวณ 
พรุจระเข้ไข่ 

เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้มี
ความสวยงาม เป็นศูนย์
การเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ 
 

พัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศ
พรุจระเข้ไข่ 

  100,000  ร้อยละของพื้นที่
อนุรักษ์เพิ่มขึ้น 

สถานที่มีความ
สวยงาม เป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้ 

สํานักงานปลัด 

190 กําจัดขยะ เพื่อให้มีการจัดเก็บขยะ
ป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค 

- จัดให้มีบริการจัดเก็บขยะ/
จัดสร้างเตาเผาขยะ 
- จัดซื้อถังขยะสําหรับ
ครัวเรือน 
 

  200,000 200,000 พื้นที่มีความ
สะอาดปราศจาก
ขยะ 

บ้านเรือนมีความ
สะอาด ไม่เป็น
แหล่งแพร่เชื้อโรค 

สํานักงานปลัด 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 75 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 : การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพอเพียง 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ...5 (การพฒันาการบริหารจดัการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล) 
    4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการองค์กร 
             4.1  แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
191 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางานให้กับ
พนักงานส่วนตําบลและ
เจ้าหน้าที่  

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ด้านกฎหมาย 
ระเบียบในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 
 

ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมตลอด
ถึงการส่งเข้ารับการศึกษาต่อ 

300,000 
 

 300,000 
 

300,000 
 

จํานวนผู้เข้ารับ
การอบรมหรือ
ศึกษาต่อ 

เจ้าหน้าที่มีทักษะ 
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน 

สํานักงานปลัด 

192 ศึกษาดูงานประจําปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ในการทํางาน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปฏิบัติงานระหว่าง 
องค์กร 
 

จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน 300,000 
 

 300,000 
 

300,000 
 

จํานวนผู้เข้ารับ
การศึกษาดูงาน 

เจ้าหน้าที่ได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์ 

สํานักงานปลัด 
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 76 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ...5 (การพฒันาการบริหารจดัการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล) 
    4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการองค์กร 
             4.2  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
193 ปรับปรุงเครื่องมือ 

เครื่องใช้ และจัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ 
มีประสิทธิภาพ เกิดความ
สะดวก และรวดเร็ว   

จัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ 
อุปกรณ์สํานักงาน 
ตามความจําเป็นและ
เหมาะสม 

500,000 
งบ อบต. 

 500,000 
งบ อบต. 

500,000 
งบ อบต. 

จํานวนและ
ประเภทของวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

การทํางานมีความ
คล่องตัว เกิด 
ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน
ราชการ 

194 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในรูปของการจัดทํา
ประชาคม 

เพื่อให้ประชาชนเข้ามา 
มีบทบาทในการกําหนด 
ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยตนเอง 
 

จัดทําประชาคมในระดับ
หมู่บ้านและตําบล  
จํานวน  17  ครั้ง 

20,000 
งบ อบต. 

 20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วม 

ได้รับฟังข้อเสนอ
และได้นําความ
ต้องการมาจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี 

สํานักงานปลัด 

195 ติดตามประเมินผล อบต.
ด้านการให้บริการแก่
ประชาชน 

เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน 

ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนตําบลทุ่งปรังที่มี
ต่อผลการดําเนินงานของ 
อบต.ทุ่งปรัง 
 

25,000  25,000 25,000 ร้อยละของ 
ผลความพึงพอใจ 

นําผลการประเมิน
มาปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ 
ส่งเสริมให้ดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข 
           -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ...5 (การพฒันาการบริหารจดัการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล) 
    4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการองค์กร 
             4.2  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2559  2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
196 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 

197 ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน 

เพื่อให้มีสถานที่
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ  
มีพื้นที่รองรับประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ 
 

ก่อสร้างอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล 
ทุ่งปรัง 

5,000,000 
งบ อบต. 

 300,000 
งบ อบต. 

300,000 
งบ อบต. 

ขนาดพื้นที่
เพียงพอต่อการใช้
งานเพิ่มขึ้น 

มีสถานที่
ปฏิบัติงานเป็น
สัดส่วน มีพื้นที่
รองรับประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ 

ส่วนโยธา 

198 จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อประโยชน์ในการ
จัดเก็บภาษีที่เป็นระบบ 
สามารถตรวจสอบได้ 

สํารวจแผนที่ภาษีในพื้นที่ 
16 หมู่บ้าน 

500,000 
งบ อบต. 

 200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

16 หมู่บ้าน มีรายได้จากภาษี
เพิ่มขึ้น และมี
ระบบการจัดเก็บที่
ถูกต้อง เป็นธรรม 

ส่วนการคลัง 

ผ 01 
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

โดยองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลติกคอนกรีต  
สายหลังโรงงานปลาป่น หมูท่ี่ 13 

8,000,000 - - 8,000,000 อบจ.นครศรีฯ , 
อบต.ทุ่งปรัง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านลุงมาก – 
หมอถิ่น  หมู่ที ่8,15 

4,000,000 - - 4,000,000 อบจ.นครศรีฯ , 
อบต.ทุ่งปรัง 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่ศร ี– 
อ.จิตเจตน์  หมู่ที่ 12 

2,400,000 - - 2,400,000 อบจ.นครศรีฯ , 
อบต.ทุ่งปรัง 

รวมทั้งสิน้  3  โครงการ 14,400,000 - - 14,400,000  

ผ 02 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ         
1.1  แนวทางพัฒนาอาชีพ 2 200,000 2 200,000 2 200,000 6 600,000 
1.2  แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมและการโยธา 9 1,900,000 11 5,300,00 11 9,100,000 32 16,300,000 

  1.3  แนวทางพัฒนาการเกษตร 3 240,000 3 240,000 3 240,000 9 720,000 
รวม 14 2,040,00 16 5,640,000 16 9,940,000 47 17,620,000 

2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม         
2.1 แนวทางพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน 17 6,670,000 15 2,370,000 15 2,770,000 47 11,810,000 
2.2  แนวทางพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและ 

        นันทนาการ 
15 1,154,000 15 1,154,000 15 1,154,000 45 3,462,000 

2.3  แนวทางพัฒนาการศึกษา 11 6,680,000 11 6,680,000 11 6,680,000 33 20,040,000 
2.4  แนวทางพัฒนาการเคหะและชุมชน 23 21,100,000 41 27,650,000 61 38,550,00 124 87,300,000 

   2.5  แนวทางพัฒนาการสาธารณสุข 5 2,900,000 5 2,900,000 5 2,900,000 15 8,700,000 

รวม 71 38,504,000 87 40,754,000 107 51,454,000 265 131,312,000 
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ยุทธ์ศาสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 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 

2 400,000 5 800,000 4 70 0,000 11 1,900,000 

รวม 2 400,000 5 800,000 4 700,000 11 1,900,000 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
    องค์กร 

        

4.1  แนวทางพัฒนาบุคลากร 2 600,000 2 600,000 2 600,000 6 1,800,000 
   4.2  แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ 6 6,065,000 6 1,065,000 6 1,065,000 18 8,195,000 

รวม 8 6,665,000 8 1,665,000 8 1,665,000 24 9,995,000 

รวมทั้งหมด 95 47,609,000 116 48,859,000 1357 64,359,000 347 160,827,000 
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4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
 แบบที่ 1  แบบกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 คําช้ีแจง  : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆคร้ัง หลังจากทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 ช่ือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัด
นครศรีธรรมราช    

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไม่ม ี

การดําเนินงาน 
ส่วนท่ี 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 
      1.  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 

 2.  การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก  

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน่วย 

ผลการดําเนินงาน 
ก่อน

ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง
ดําเนินการ
(จํานวน) 

เพิ่ม/ลด 

1.      
2.      
3.     
เกณฑ์การพิจารณา : เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้าน้ี โดยกรณี อปท.เลือกตัวช้ีวัดที่เมื่อหน่วยที่วัด
เพ่ิมแสดงว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เช่น รายได้ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ เกณฑ์ในการพิจารณา
จะพิจารณาว่า หลังดําเนินการตามแผนน้ันๆ แล้วหน่วยที่ทําการวัดเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ถ้าเพ่ิมแสดงว่า อปท. 
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สามารถดําเนินงานได้ตามแผนที่กําหนด แต่หากว่าหน่วยวัดเท่าเดิม หรือลดลง แสดงว่า อปท.ไม่สามารถ
ดําเนินงานได้ตามแผน 

  3 ตารางแสดงจํานวนความถ่ี และร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานในภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ รวม 

จํานวน
(คน) 

ร้อยละ จํานวน
(คน) 

ร้อยละ จํานวน
(คน) 

ร้อยละ จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ /กิจกรรม 

        

2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม 

        

3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 

        

4)   มีการรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ /กิจกรรมต่อสาธารณะ 

        

5)   มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ 
/กิจกรรม 

        

6)   การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา 
ท่ีกําหนด 

        

7)   ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
นําไปสู่การแก้ไขปัญหา  

        

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

        

9)   ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการ
ดําเนินโครงการ /กิจกรรม 

        

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม         

เกณฑ์การพิจารณา : หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด แต่ถ้าหากมีร้อยละของ
ประชาชนที่พอใจปานกลางและพอใจมากน้อยกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถดําเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด 
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รูปแผนที่ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ 
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1.  สภาพท่ัวไป 
  1.1   ที่ตั้ง  ตําบลทุ่งปรังเป็นตําบลหน่ึงในอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งอยู่ทางทิศ
เหนือของจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างอําเภอท่าศาลา และอําเภอขนอม  ระยะทางห่างจากจังหวัด 
ประมาณ 63 กิโลเมตร  และห่างจากที่ว่าการอําเภอสิชล ประมาณ 300 เมตร  และปัจจุบันเป็นที่ตั้งศูนย์
ราชการต่างๆ ของอําเภอสิชล 
   1.2  เน้ือที่  เน้ือที่ของตําบลทุ่งปรัง ทั้งหมดประมาณ 42.9 ตารางกิโลเมตร   

แผนท่ีโดยสังเขป 
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อาณาเขต 
       -  ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลสิชล 
       -  ทิศใต้  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา 
       -  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย 
       -  ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง 
 1.3. ภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบชายฝ่ังทะเล  ทางทิศตะวันตกของตําบลเป็นที่ราบสูงพ้ืนที่
ค่อยๆ ลาดต่ําลงมาเป็นที่ราบ  ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่ม  ทางทิศตะวันออกจดอ่าวไทย 
 1.4 จํานวนหมู่บ้านทั้งหมด 16 หมู่บ้าน 
        -  จํานวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-16 
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การประเมินคุณภาพของแผน
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การประเมนิคุณภาพของแผน 
 
 

การติดตาม   
การติดตามแผนพัฒนาตําบลสามปี ใช้เคร่ืองมือในการติดตามแบบ Gant Chart ซึ่งจะทํา

ให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดําเนินการตามแผนพัฒนาตําบลสามปีมีการดําเนินการ
ในช่วงใด ตรงกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่ 

การประเมินผล 
การประเมินผลแผนพัฒนาตําบลสามปี ใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือเป็นกรอบใน

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

 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผลหน่วยงาน 
 เกณฑ์มาตรฐาน ตัวช้ีวัด ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

1 .  สั ม ฤท ธ์ิ ผ ล แล ะ ก า รบร ร ลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

- ผลผลิต 
- ผลลัพธ์ 

- ผ ล ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง เ ป้ า ห ม า ย กั บ
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 

2. ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม 

- การเข้าถึง 
- การจัดสรรทรัพยากร 
- การกระจายผลประโยชน์ 
- ความเสมอภาค 

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากร 
ท่ีได้รับจัดสรรต่อคน 
- ผลประโยชน์ท่ีแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับในแต่ละครั้ง 
- การไม่ เ ลือกปฏิบั ติและการเ ลือก
ปฏิบัติท่ีเป็นคุณ 

3. ความสามารถและคุณภาพในการ
ให้บริการ 

- สมรรถนะของหน่วยงาน 
- ความท่ัวถึงและเพียงพอ 
- ความถี่ในการให้บริการ 
- ประสิทธิภาพการให้บริการ 

- พื้ น ท่ี เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ ป ร ะ ช า ก ร
กลุ่มเป้าหมายท่ีรับบริการ 
- จํานวนครั้งในการให้บริการ 
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยนําเข้า 

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

- พันธกิจต่อสังคม 
- ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ
สาธารณะ 
- การให้หลักประกันความ
เสี่ยง 
- การยอมรับข้อผิดพลาด 

- การจัดลําดับความสําคัญ 
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
- ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ท่ี ส ะ ท้ อ น ค ว า ม
รับผิดชอบ 
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 เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผลโครงการ 
 การประเมินผลโครงการ  มี เกณฑ์และตัว ช้ีวัดเ พ่ือเป็นเคร่ืองมือกําหนดกรอบทิศทาง 
ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สําคัญ 8 เกณฑ์  คือ 
 1. เกณฑ์ความก้าวหน้า  เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่
กําหนดตามแผน  ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ  คือ 
 1.1 ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา 
 1.2 จํานวนกิจกรรมแล้วเสร็จ 
 1.3 ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา 
 1.4 ระยะเวลาที่ใช้ไป 
 2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ  เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดําเนินงาน
ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ  คือ 
 2.1  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย 
 2.2  ผลิตภาพต่อกําลังคน 
 2.3  ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา 
 2.4 การประหยัดทรัพยากรการจัดการ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวช้ีวัด ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

5. การสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน 

- การกําหนดประเด็นปัญหา 
- การรับฟังความคิดเห็น 
- มาตรการ/กลยุทธ์ในการ
แก้ไขปัญหา 
- ความรวดเร็วในการแก้ไข
ปัญหา 

- ระดับการมีส่วนร่วม 
- การปรึกษาหารือ 
- การสํารวจความต้องการ 

6. ความพึงพอใจของประชากรกลุ่ม
เป้าหาย 

- ระดับความพึงพอใจ 
- การยอมรับ/คัดค้าน 

- สัดส่วนของประชากรกลุ่มเป้าหายท่ี
พอใจหรือไม่พอใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสะท้อนกลับ 

7. ผลเสียหายต่อสังคม - ผ ล ก ร ะ ท บ ภ า ย น อ ก 
(ทางบวกและทางลบ) 
- ต้นทุนทางสังคม 
 

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- ค่าเสียโอกาส 
- ความขัดแย้งทางสังคม 
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 3. เกณฑ์ประสิทธิผล  เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน  ประกอบด้วย
ตัวช้ีวัด 4 ประการ  คือ     
 3.1  ระดับการบรรลุเป้าหมาย 
 3.2  ระดับการมีส่วนร่วม 
 3.3  ระดับวามพึงพอใจ 
 3.4  ความเสี่ยงของโครงการ 
   4. เกณฑ์ผลกระทบ  เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ชุมชน  
สังคม และหน่วยงานในภาพรวม  ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 3 ประการ  คือ 
 4.1  คุณภาพชีวิต 
 4.2  ทัศนคติและความเข้าใจ 
 4.3  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
  5. เกณฑ์ความสอดคล้อง  เป็นการประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของ
โครงการสอดคล้องกับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กําหนดไว้แต่ต้นหรือไม่  ประกอบด้วย
ตัวช้ีวัด  3 ประการ  คือ 
 5.1  ประเด็นปัญหาหลัก 
 5.2  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 
 5.3  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 6.  เกณฑ์ความย่ังยืน  เป็นเกณฑ์การพิจารณาท่ีสืบเน่ืองจากความสอดคล้อง ประกอบด้วย
ตัวช้ีวัด 3 ประการ  คือ       
 6.1  ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ 
 6.2  สมรรถนะด้านสถาบัน 
 6.3  ความเป็นไปได้ในการขยายผล 
 7.  เกณฑ์ความเป็นธรรม  เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม  โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์
และผลกระทบจากการดําเนินโครงการ  ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 3 ประการ  คือ 
 7.1  ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ 
 7.2  ความเป็นธรรมระหว่างเพศ 
 7.3  ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและอนาคต 
 8.  เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ  เป็นเกณฑ์ที่สําคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็น
หลักประกันว่าการดําเนินโรงการจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อสังคม  ประกอบด้วย
ตัวช้ีวัด 3 ประการ  คือ 
 8.1  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
 8.2  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
 8.3  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 

 


