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ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
  แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู ่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่ึง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหน่ึงแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนา
หน่ึง ๆ จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหน่ึงโครงการ/กิจกรรมท่ีจะต้องนํามาดําเนินการเพ่ือให้บรรลุ         
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย 
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด   

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตําบล  ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี    
ไปจัดทํางบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการ     
การมีส่วนร่วมของประชาชน  
 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
  1. เพ่ือแสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนและมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงท่ีจะดําเนินการ 
  3. เพ่ือแสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี 

 4. เพื ่อแสดงถึงความสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร ์การพัฒนาและการจัดทํา  
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
   

3. ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
  ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี กําหนดได้เป็น 7 ข้ันตอน  ดังน้ี 
  1. ข้ันตอนการเตรียมการจัดทําแผน 
  2. ข้ันตอนการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  3. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4. ข้ันตอนการกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
  5. ข้ันตอนการจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
  6. ข้ันตอนการจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี 
  7. ข้ันตอนการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
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4. ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
   ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี คือ เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตําบล          
ได้พิจารณาปัญหาต่าง ๆ อย่างรอบคอบและให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่าง ๆ       
ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลท้ังในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบล  
นํามาตัดสินในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล      
ให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึง  
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ส่วนท่ี 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

 

1. สภาพท่ัวไป 
ท่ีตั้ง  

  ตําบลทุ่งคอกเป็นตําบลหน่ึงใน 14  ตําบล ของอําเภอสองพ่ีน้องต้ังอยู่ทางทิศใต้ของท่ีว่าการ
อําเภอสองพ่ีน้อง  มีระยะทางห่างจากตัวอําเภอ ประมาณ  10  กิโลเมตร 

แผนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
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เนื้อท่ี 
  ตําบลทุ่งคอก  มีเน้ือท่ีประมาณ 83.0   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ จํานวน 51,875  ไร่  

ภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศเป็นเขต อากาศร้อนชื้น  พ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม  เหมาะแก่การทําไร่  ทํานา       
มีคลองส่งนํ้าชลประทานและคลองระบายนํ้าไหลผ่าน  9  สาย   เป็นระยะทางประมาณ  60  กิโลเมตร   

อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ          ติดต่อกับ    ต.ศรีสําราญ และ ต.หนองบ่อ อ.สองพ่ีน้อง  จ.สุพรรณบุรี 
  ทิศใต้           ติดต่อกับ    ต.กระตีบ อ.กําแพงแสน  จ.นครปฐม 
  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ    ต.ดอนมะนาว และ ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี
  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ    ต.บ่อสุพรรณ  อ.สองพ่ีน้อง  จ.สุพรรณบุรี 

จํานวนหมู่บ้าน  
  จํานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล เต็มท้ังหมู่บ้าน  13  หมู่บ้าน  และอยู่ในเขต
เทศบาลบางส่วน  3  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

  1. หมู่ท่ี 1 บ้านบัวขาว 

  2. หมู่ท่ี 2 บ้านเทพพิทักษ์ 

  3. หมู่ท่ี 3 บ้านหนองวัลย์เปรียง 

  4. หมู่ท่ี 4 บ้านดอนกอก 

  5. หมู่ท่ี 5 บ้านหนองหมัน 

  6. หมู่ท่ี 6 บ้านโป่ง 

  7. หมู่ท่ี 7 บ้านทับเสนารักษ์ 

  8. หมู่ท่ี 8 บ้านวังตะกู 

  9. หมู่ท่ี 9 บ้านลองตอง (อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางส่วน) 
  10. หมู่ท่ี 10 บ้านทุ่งคอก (อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางส่วน) 
  11. หมู่ท่ี 11 บ้านปากคอก (อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางส่วน) 
  12. หมู่ท่ี 12 บ้านทุ่งเข็น 

  13. หมู่ท่ี 13 บ้านรางเทียน 

  14. หมู่ท่ี 14 บ้านโป่งตะไล้ 
  15. หมู่ท่ี 15 บ้านทุ่งเจริญ 
  16. หมู่ท่ี 16 บ้านหนองกระทุ่ม 
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ประชากร 
  จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร  ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2554  ตําบลทุ่งคอก    
มีจํานวนประชากรรวมท้ังสิ้น 12,491 คน  แยกเป็นชาย  6,056   คน หญิง 6,435  คน  ความหนาแน่นของ
ประชากรโดยเฉลี่ย  151 คน / ตารางกิโลเมตร 

ชื่อหมู่บ้าน 
พ้ืนท่ี 

(ตร.กม.) 
จํานวน 

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร ความหนาแน่น 

ประชากร/ตร.กม. ชาย หญิง รวม 
1. บ้านบัวขาว 
2. บ้านเทพพิทักษ์ 
3. บ้านหนองวัลย์เปรียง 
4. บ้านดอนกอก 
5. บ้านหนองหมัน 
6. บ้านโป่ง 
7. บ้านทับเสนารักษ์ 
8. บ้านวังตะกู 
9. บ้านลองตอง 
10. บ้านทุ่งคอก 
11. บ้านปากคอก 
12. บ้านทุ่งเข็น 
13. บ้านรางเทียน 
14. บ้านโป่งตะไล้ 
15. บ้านทุ่งเจริญ 
16. บ้านหนองกระทุ่ม 

6 
10.8 

6 
5 
4 
8 
4 
5 
4 

1.2 
9 
4 
5 
4 
4 
3 

200 
371 
339 
220 
165 
281 
121 
283 
254 
146 
320 
186 
230 
147 
221 
47 

345 
726 
443 
323 
294 
557 
238 
525 
454 
133 
549 
242 
380 
303 
450 
94 

358 
687 
509 
382 
293 
590 
253 
608 
487 
115 
572 
263 
387 
349 
487 
95 

709 
1,413 
960 
700 
585 

1,122 
492 

1,137 
929 
247 

1,124 
512 
770 
642 
927 
194 

118 
131 
160 
140 
146 
140 
123 
227 
232 
206 
125 
128 
154 
161 
232 
65 

รวม 83 3,531 6,056 6,435 12,491 151 
ท่ีมา : ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2554  สํานักทะเบียนราษฎร์ อําเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุร ี

2. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การคมนาคม 
 การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ท้ังภายในตําบลและระหว่างตําบล มีความสะดวกรวดเร็ว ในการเดินทาง
สัญจรไป – มา  โดยมีเส้นทางท่ีสําคัญภายในตําบล ดังน้ี 

- ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 321 ผ่านตําบลทุ่งคอก 
- ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3387 ผ่านบ้านหนองวัลย์เปรียง - ทับกระดาน 
- ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3358 ผ่านตําบลทุ่งคอก - ดอนตาเพชร 
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 - ถนน รพช.สพ. (บ้านทุ่งเข็น -  ดอนมะเกลือ) 
 - ถนน รพช. สาย ป้ายเขต - เทพพิทักษ์ 
 - ถนน รพช. สายศรีเฉลิมเขต - หนองชัน 
 - ถนน รพช.สายหนองชัน - ปากคอก 
 - ถนน รพช.สายปากคอก - ทุ่งเจริญ 
 - ถนน รพช. สายทุ่งเจริญ - ทุ่งคอก 

- ถนน รพช. สายวังตะกู - หนองโพธิ์ 
 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโยธาธิการสาย ทุ่งคอก - หนองหมัน 
 นอกจากน้ีการเดินทางระหว่างตําบลทุ่งคอกไปยังอําเภอและจังหวัดอ่ืน ยังมีรถโดยสารประจําทางวิ่งผ่าน
ตําบล   3  สาย   คือ  สาย  998  กรุงเทพฯ -  ด่านช้าง    สาย 88 กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี สาย 80 กรุงเทพฯ-
บางลี่ 
 การส่ือสารและโทรคมนาคม 
 ตําบลทุ่งคอก มีการใช้โทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ประมาณร้อยละ 50  มีตู้โทรศัพท์
สาธารณะอีกประมาณ  35  ตู้    
 การไฟฟ้า 

ตําบลทุ่งคอกใช้บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยไฟฟ้าเข้าถึงครบท้ัง  16 หมู่บ้าน จํานวน 
ประชากรท่ีมีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ 99.2  ของประชากรท้ังหมดในตําบล 
 แหล่งน้ํา 
 - บ่อโยก   จํานวน  3 แห่ง 
 - ถังเก็บนํ้าฝน  จํานวน  12 แห่ง 
 - ประปาหมู่บ้าน  จํานวน  4 แห่ง 
 
2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
 - บึง , หนอง   จํานวน  4 แห่ง 
 - คลอง   จํานวน  4 สาย 
 - คลองชลประทาน จํานวน  4 สาย 
 
3. ด้านเศรษฐกิจ 
 อาชีพ 
 ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 ของผู้มีงานทําประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง
ค้าขาย  และ รับราชการ / พนักงานของรัฐ  ตามลําดับ   
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อาชีพท่ีทํารายได้ให้กับประชาชรภายในตําบลมากท่ีสุด คือ อาชีพเกษตรกรรม โดยพืชท่ีนิยมปลูก ได้แก่ 

อ้อย  ข้าว ไม้ผล เช่น ฝรั่ง  แก้วมังกร  มะม่วง ฯ พืชผัก  เช่น  หน่อไม้ฝรั่ง  กระเจี๊ยบเขียว  ไม้ดอกไม้ประดับ   
เช่น   ดาวเรือง   กล้วยไม้     ด้านการเลี้ยงสัตว์   เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยง   วัว   สุกร  ไก่   และด้านอุตสาหกรรม 
ภายในตําบลทุ่งคอกมีโรงงานอุตสาหกรรม  ได้แก่   โรงงานผลิตแบะ   โรงงานบรรจุยาปราบศัตรูพืชและวัชพืช  
โรงงานผลิตไฟเช็ค  โรงงานหล่อเหล็ก  โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์  โรงงานป่นกระดูกสัตว์ 
 การพาณิชย์ / การบริการ 

- สถานีบริการนํ้ามัน  4 แห่ง  - ร้านขายอะไหล่รถยนต์       1 แห่ง 
- โรงงานทําขนม   1 แห่ง  - ร้านอ๊อก เชื่อม กลึง       2 แห่ง 
- โรงงานอุตสาหกรรม  7 แห่ง  - ฟาร์ม         4 แห่ง 
- โรงสีข้าว   1 แห่ง  - ร้านขายยา        1 แห่ง 
- ร้านขายรถยนต์เก่านําเข้า 3 แห่ง  - บ้านเช่า / ห้องเช่า       3   แห่ง

 - บริษัทประกันภัยรถยนต์  5 แห่ง  - ร้านอาหาร        3   แห่ง 
- บริษัทเงินทุน   1 แห่ง  - ร้านมินิมาร์ท/ซุปเปอร์        2   แห่ง 
- อู่ซ่อมรถยนต์   10  แห่ง  - ร้านขายของชํา       30  แห่ง 
- ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์  4 แห่ง  - ร้านตัดผมชาย        4   แห่ง 
- ร้านรับซ้ือของเก่า  1 แห่ง  - ร้านเสริมสวย        4   แห่ง 
- ตลาดนัด   2 แห่ง  - บริษัทจําหน่ายรถยนต์         1   แห่ง 
- ป้ัมแก๊ส LPG      1           แห่ง 
- สํานักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี   สาขาอําเภอสองพ่ีน้อง   1     แห่ง 
กลุ่มอาชีพ  
- กลุ่มทอผ้าฝ้าย หมู่ท่ี 6    1 กลุ่ม 
- กลุ่มแม่บ้านรางเทียนนํ้าพริกแกง หมู่ท่ี 13  1 กลุ่ม 
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอ หมู่ท่ี 1   1 กลุ่ม   
- กลุ่มดอกไม้จันทร์    1 กลุ่ม  

 

4. ด้านสังคม 
 การศึกษา 
  - โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จํานวน  5 แห่ง 
  - โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จํานวน  1 แห่ง 
  - ท่ีอ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน  จํานวน  1 แห่ง 
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจําตําบล  จํานวน  1 แห่ง 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน  5 แห่ง 
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สถาบัน / องค์กรทางศาสนา 

  - วัด     จํานวน  4 แห่ง 
  - ศาลเจ้า    จํานวน  2 แห่ง 
 สาธารณสุข    
  - สถานีอนามัยประจําตําบล  จํานวน  3 แห่ง 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  - ตู้ยาม     จํานวน  1 แห่ง 
  - รถยนต์ตรวจการ   จํานวน  1 คัน 
  - รถยนต์บรรทุกนํ้า   จํานวน  1 คัน 
  - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2  รุ่น จํานวน  180       คน 

มวลชนจัดต้ัง 
  - ลูกเสือชาวบ้าน     3       รุ่น 150     คน 
  - สภาวัฒนธรรม     1       สภาฯ   40     คน 
  - กลุ่มสตรี     1       กลุ่ม 165     คน 
  - อสม.      160   คน            
5. ด้านการเมืองการบริหาร 
 บุคลากร 
  1.  คณะผู้บริหารท้องถ่ิน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
       - นายกองค์การบริหารส่วนตําบล    จํานวน  1  คน 
       - รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   จํานวน  2 คน 
       - เลขานายกองค์การบริหารส่วนตําบล   จํานวน  1 คน 
       - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   จํานวน  32  คน 
       - เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1 คน 
  2. พนักงานส่วนตําบล     จํานวน  15 คน 
       - ตําแหน่งในสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน   5 คน 
       - ตําแหน่งในกองคลัง     จํานวน    3 คน 
       - ตําแหน่งในกองช่าง     จํานวน    4 คน 
        - ตําแหน่งในกองการศึกษาฯ    จํานวน    1 คน 
       - ตําแหน่งในกองสวัสดิการสังคมฯ   จํานวน    2 คน 
       - ตําแหน่งในกองสาธารณสุขฯ    จํานวน    - คน 
  3. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง  จํานวน     22 คน 
       - พนักงานจ้างตามภารกิจ    จํานวน     12 คน 
       - พนักงานจ้าง     จํานวน     10 คน 
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 ระดับการศึกษาของบุคลากร 
  1. พนักงานส่วนตําบล     จํานวน     15  คน 
        - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา    จํานวน       1    คน 
        - ปริญญาตรี     จํานวน      8 คน 
        - สูงกว่าปริญญาตรี     จํานวน       6    คน 
  2. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง  จํานวน    22 คน 
       - ประถมศึกษา     จํานวน      6 คน 
       - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา    จํานวน     7 คน 
       - ปริญญาตรี      จํานวน     9 คน 
  3. ผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน     36 คน 
       - ประถมศึกษา     จํานวน      11   คน 
       - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา    จํานวน     16 คน 
       - ปริญญาตรี      จํานวน       8  คน  
       - สูงกว่าปริญญาตรี     จํานวน       1   คน 

เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
       - เครื่องพ่นหมอกควัน    จํานวน      2 เครื่อง 
       - เครื่องพ่นละอองฝอย    จํานวน       1   เครื่อง 
       - รถยนต์บรรทุกนํ้า     จํานวน       1 คัน 
       - รถดับเพลิง     จํานวน      1    คัน 
       - รถยนต์ส่วนกลาง     จํานวน       4 คัน 
       - เครื่องคอมพิวเตอร์     จํานวน       13 เครื่อง 
       - เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมฉากโปรเจคเตอร์ จํานวน       1    ชุด 
       - เครื่องถ่ายเอกสาร     จํานวน      3 เครื่อง 
       - กล้องถ่ายรูปดิจิตอล    จํานวน       5 ตัว 
       - เครื่องโทรสาร     จํานวน      1 เครื่อง 
       - เครื่องพิมพ์ดีด     จํานวน       1 เครื่อง 
       - เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า    จํานวน      1 เครื่อง 
       - เครื่องสแกนเนอร์     จํานวน      2 เครื่อง    

          - กล้องถ่ายวีดีโอ     จํานวน       1    เครื่อง 
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ส่วนท่ี 3 
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

ผลการพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 2553 
1. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
   1.1 การดําเนินการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   1. ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จํานวน   80 โครงการ   เป็นเงิน 3,281,280  บาท 
   2. จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกร่องระบายนํ้าหมู่ท่ี 4,8  เป็นเงิน 57,000 บาท 
   3. จ่ายขาดเงินสะสมโครงการถางป่าในเขตทางหลวงถนนลาดยางสายบัวขาว – เทพพิทักษ์ เป็นเงิน  

68,700 บาท 
   4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8  เป็นเงิน 1,983,000  บาท   
   5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3,12,13,15 จํานวน 5 สายทาง เป็นเงิน 2,330,000 บาท 
   6. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมูท่ี 6,16  จํานวน 9 สายทาง  เป็นเงิน  764,500  บาท  
  โครงการพัฒนาสาธารณูปโภค 
   1. โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา หมู่ท่ี 6  เป็นเงิน 481,600  บาท 
2. การดําเนินการด้านเศรษฐกิจ 
   1. โครงการส่งเสริมอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 108,000  บาท 
   2. อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ หมู่ท่ี 9 ตําบลทุ่งคอก  เป็นเงิน   20,000  บาท 
3. การดําเนินการพัฒนาสังคม 
   ด้านเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
  1. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   เป็นเงิน   113,848  บาท 
  2. ค่าจัดซ้ือวัสดุในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นเงิน    28,400  บาท 
  3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแม่ดีเด่น    เป็นเงิน    30,000  บาท 
  4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพ่อดีเด่น    เป็นเงิน    29,287  บาท 
  5. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทสตรี   เป็นเงิน    30,000  บาท 
  6. อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี (สตสจ.)   เป็นเงิน    50,000  บาท 
  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและคนชรา 
  1. จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม    เป็นเงิน   6,000   บาท 
  2. จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2553 รายละ 500 บาท ต่อเดือน เป็นเงิน 1,365,000  บาท 
  3. เงินอุดหนุนหลักประกันรายได้จากรัฐบาล (เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) รายละ 500  บาท ต่อเดือน เป็นเงิน 

5,952,000  บาท 
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  4. จ่ายเบ้ียยังชีพคนพิการ ปีงบประมาณ 2553  รายละ 500 บาท ต่อเดือน  เป็นเงิน 784,500 บาท 
  5. เงินอุดหนุนเบ้ียยังชีพผู้พิการ (รายใหม่)  เป็นเงิน  125,000  บาท 
  6. จ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2553 จํานวน 5 ราย ๆ ละ 500 บาท ต่อเดือน เป็นเงิน 

30,000 บาท 
  7. จ่าขาดเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงบ้านเทิดไท้ หมู่ 14  เป็นเงิน  90,000  บาท 
  8. จ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าตอบแทนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และบันทึกข้อมูล จปฐ. เป็นเงิน  22,030 

บาท 
 ด้านส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับ 
 1. โครงการสนับสนุนจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2553 แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลทุ่งคอกเป็นเงิน 

40,000 บาท 
 2. จัดสรรเงินโครงการอาหารกลางวันและอาหารว่าง  อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์ พัฒนา

เด็กเล็กตําบลทุ่งคอก  ดังน้ี 
- เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ.    เป็นเงิน    1,404,000  บาท 

 - จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) สพฐ.  เป็นเงิน   847,864.08  บาท     
 - ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน 5 ศูนย์  เป็นเงิน 294,970 บาท 
 - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 5 ศูนย์  เป็นเงิน 195,720.40  บาท 
 3. จัดซ้ือวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลทุ่งคอก  เป็นเงิน  66,900 บาท 
 4. จัดซ้ือวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลทุ่งคอก   เป็นเงิน  55,475  บาท 
 5. จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด  เป็นเงิน  26,000  บาท 
 6. ค่าวัสดุรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลทุ่งคอก  เป็นเงิน  25,959  บาท 
 7. ค่าหนังสือแบบพิมพ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลทุ่งคอก  เป็นเงิน  25,960  บาท 
 8. อุดหนุนการจัดงานวันเด็กแก่โรงเรียน สพฐ.   ในตําบลทุ่งคอก  เป็นเงิน  76,000  บาท 
 9. ก่อสร้างห้องสุขาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวขาว  เป็นเงิน  87,000  บาท 
 10. ก่อสร้างห้องสุขาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง  เป็นเงิน  87,000  บาท 
 11. ก่อสร้างห้องสุขาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองวัลย์เปรียง  เป็นเงิน  87,000  บาท 
 12. ก่อสร้างอ่างล้างหน้าและแปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง เป็นเงิน  14,000 บาท 
 13.ก่อสร้างอ่างล้างหน้าและแปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองวัลย์เปรียง เป็นเงิน  14,000 บาท 
 14. จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซ้ือกล้องดิจิตอล จํานวน 1 ตัว   เป็นเงิน  11,000  บาท 
 15. จ่ายขาดเงินสะสมจัดโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอ้ี ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ิมเติม จํานวน  4 ชุด  เป็นเงิน  

20,000  บาท 
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ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 1. จัดซ้ือนํ้ายาเคมีสําหรับฉีดพ่นฆ่ายุง และแมลง  ทรายอะเบท  จํานวน  96,000  บาท 
 2. อุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน หมู่ละ 10,000 เป็นเงิน 160,000 บาท 
 3. อุดหนุนชมรม อสม. สถานีอนามัยตําบลทุ่งคอกในโครงการ อสม.เคาะประตู ดูแลคัดกรอง

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นเงิน 71,000 บาท (จ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งคอก) 
 4. อุดหนุนชมรม  อสม. สถานีอนามัยบ้านหนองเฝ้า ในโครงการคัดกรองป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูง เป็นเงิน 23,869 บาท (จ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งคอก) 
 5. อุดหนุนโครงการ อบต.ทุ่งคอก – อสม. และสถานีอนามัยบ้านลองตอง ร่วมใจช่วยคนไทยห่างไกล

โรคเบาหวาน–ความดันโลหิตสูง เป็นเงิน 56,740 บาท (จ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งคอก) 
 6. อุดหนุนสถานีอนามัยตําบลทุ่งคอกเพ่ือโครงการ คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรีวัย

เจริญพันธ์ ปี 2553  เป็นเงิน  23,735  บาท (จ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งคอก) 
 7. อุดหนุนสถานีอนามัยบ้านลองตองเพ่ือโครงการ คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรีวัย

เจริญพันธ์ ปี 2553  เป็นเงิน  27,000  บาท (จ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งคอก) 
 8.อุดหนุนการดําเนินงานกองทุนโรคพิษสุนัขบ้าตําบลทุ่งคอก  เป็นเงิน  50,000  บาท 
 9. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงิน  150,840  บาท 
 10. ค่าจัดซ้ือนํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับเติมเครื่องฉีดพ่นฆ่ายุง  เป็นเงิน  121,910  บาท 
ด้านส่งเสริมการกีฬาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 1. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาภายในตําบลทุ่งคอก เป็นเงิน  53,568  บาท 
 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลทุ่งคอก เป็นเงิน  79,920  บาท 
 3. ค่าจัดซ้ือวัสดุกีฬา  เป็นเงิน  22,870  บาท 
 4. อุดหนุนมูลนิธิจังหวัดสุพรรณบุรี ในการจัดการแข่งขันกีฬาสุพรรณบุรีเกมส์  เป็นเงิน  60,000  บาท 
 5. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อสุพรรณ ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอสองพ่ีน้อง   เป็นเงิน  10,000  บาท 
 6. อุดหนุนศูนย์กีฬาตําบลทุ่งคอก เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจดส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขัน เป็นเงิน 150,000  

บาท 
 7. อุดหนุนศูนย์กีฬาตําบลประจําหมู่บ้าน จํานวน 16 หมู่  เป็นเงิน  96,000  บาท 
ด้านส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน 
 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญทางราชการ  เป็นเงิน  133,348  บาท 
 2. อุดหนุนท่ีทําการอําเภอสองพ่ีน้อง ในการจัดแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเงิน 40,000  บาท 
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 3. อุดหนุนโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นเงิน  30,000  บาท 
 4. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลทุ่งคอกในการจัดงานวันผู้สูงอายุและงานประเพณีสงกรานต์  เป็นเงิน  

400,000  บาท 
 5. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอสองพ่ีน้อง ในการจัดงานรัฐพิธี   เป็นเงิน  20,000  บาท 
 6. อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถ่ินแก่ ท่ีทําการปกครองอําเภอสองพ่ีน้อง  เป็นเงิน 20,000 บาท 
 7. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลทุ่งคอกในการจัดงานแห่เทียนจํานําพรรษา  เป็นเงิน  30,000  บาท 
 8. อุดหนุนโครงการบวชบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน แก่วัดรางเทียน  และวัดทุ่งเข็น เป็นเงิน 40,000 

บาท 
 9. ค่าใช้จ่ายในการบวชเนกขัมปฏิบัติ  เป็นเงิน  20,000  บาท 
 10. จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบัน เป็นเงิน  38,500  บาท 
4 การดําเนินการด้านการเมือง การบริหารงาน 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างเข้ารับการอบรม

สัมมนา เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ือง เป็นเงิน  518,380 บาท 
 2. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 

อบต.ทุ่งคอก พนักงานส่วนท้องถ่ินและผู้นําชุมชน  เป็นเงิน  380,000  บาท 
 3. สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน

ส่วนตําบล เป็นเงิน  197,000  บาท 
 4. จัดเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก เป็นเงิน 54,160 บาท 
 5. จัดหาและปรับปรุง  เครื่องมือ  เครื่องใช้  วัสดุ  ครุภัณฑ์ภายในสํานักงานให้เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ  เป็นเงิน  224,314  บาท 
 6. ก่อสร้างห้องสุขาสว่นโยธา ขนาด 2 ห้อง  เป็นเงิน   87,400  บาท   
 7. จ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบรหิารสว่นตําบลทุ่งคอก จํานวน 1 หลัง  เป็นเงิน  

842,000  บาท 
 8. จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองการออกให้บริการประชาชนอําเภอเคลื่อนท่ี  เป็นเงิน  

14,645 บาท 
 9. จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร์ของสํานักปลัดฯ จํานวน 1 เครื่อง   เป็นเงิน  5,600  บาท 
 10. จ่ายขาดเงินสะสมในการจดัซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง 2 ตอน  จํานวน 1  คัน  เป็นเงิน  616,000  บาท 
 11. จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสาํนักงาน อบต.ทุ่งคอก เป็นเงิน  42,200  บาท 
 12. จ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสํานักงานองค์การบริหารสว่นตําบลทุ่ง

คอก  เป็นเงิน  361,363.61  บาท 
 13. จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร์ของส่วนโยธา จํานวน 1 เครื่อง   เป็นเงิน  5,900  บาท 
 14. จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซ้ือตู้ไม้ 3 ชั้น สําหรับเก็บเอกสาร   เป็นเงิน  840  บาท 
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5. การดําเนินการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 1. ค่าวัสดุการเกษตร  เป็นเงิน  32,535  บาท 
 2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน  26,011  บาท 
 3. ขุดลอกร่องระบายนํ้า และกําจัดวัชพืชในลําคลองสายต่าง ๆ    
 

2. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
       2.1 การดําเนินการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 - ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการเดินทาง และสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างท่ัวถึง  
 - ประชาชนมีน้ําประปาท่ีสะอาดและมีคุณภาพใช้  
 - เกษตรกรมีแหล่งนํ้าใช้เพ่ือการเกษตรท่ีเพียงพอ มีทางระบายนํ้าท่ีดี ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 
       2.2 การดําเนนิการด้านเศรษฐกิจ 
 - ประชาชนมีการรวมกลุ่มในการฝึกอาชีพ และผลิตสินค้าและมีอาชีพเสริมหลังจากว่างจากการ

ทําไร่ ทํานาและสร้างรายได้ให้เพ่ิมข้ึน 
- สนับสนุนโครงการเงินกู้เศรษฐกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพ ทําให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

และมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
       2.3 การดําเนนิการด้านพัฒนาสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 - องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอกได้ดําเนินการจัดโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการรณรงค์ป้องกัน

ปราบปราบยาเสพติด  การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  การจัดงานวันผู้สูงอายุ   ซ่ึงเป็นการสร้างความรัก
ความสามัคคีให้เกิดข้ึนในตําบล   ชุมชนมีความเข้มแข็งน่าอยู่ 

       2.4 การดําเนินงานด้านการเมือง การบริหาร 
 - ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง มีความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี พัฒนาระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 - ประชานได้รับบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง

คอก  
       2.5 การดําเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา 

ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดี 
 - ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้มีรายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนสามารถเลี้ยงชีพได้โดยไม่

เป็นภาระต่อสังคม 
 - เด็กท่ีได้เข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลทุ่งคอกมีพัฒนาการท่ีดีตามวัยท่ีเหมาะสม

ท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์  และสังคม 
 - ประชาชนมีสุขภาพและมีพลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  จํานวนผู้ป่วยเป็นโรคระบาดลดลงอย่าง

ต่อเน่ือง 
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- ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในตําบลทุ่งคอกรู้จักวิธีการควบคุมและป้องกัน 
ภาวะแทรกซ้อนท่ีจะเกิดข้ึนกับตนเอง  รู้จักการปฏิบัติตัวท่ีถูกต้อง และรู้จักการออกกําลังกายท่ีถูกวิธีและ
เหมาะสมกับตนอง 

 - ประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานประเพณีเป็นจํานวนมาก ซ่ึงเป็นการ 
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีมิให้สูญหายไป  

   

       2.6 การดําเนินการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 - มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึนในตําบล แม่น้ําลําคลองมีความสะอาด  ประชาชนมีความรู้และเห็น

ความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  
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ส่วนท่ี 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

 

4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาตําบลทุ่งคอก 
 “ทุ่งคอกเมืองน่าอยู่  ประชาชนอยู่ดีมีสุข บนพ้ืนฐานความพอเพียงอย่างย่ังยืน” 
4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมทางสาธารณะ 

1.2 จัดหาและจัดสร้างแหล่งนํ้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและท่ัวถึง  
1.3 ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
1.4 ขยายเขตการติดต้ังระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 

     2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่กลุ่มอาชีพ 
2.3 ส่งเสริมการลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
2.4. สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 

3.1 เสริมสร้างและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
     3.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและคนชรา 
     3.3 ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ 

    3.4 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 3.5 ส่งเสริมการกีฬาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 3.6 ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาและขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถ่ิน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและการบริหาร 
 แนวทางการพัฒนา 

4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน 
     4.2 พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
     4.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

    4.4 พัฒนาระบบการบริหารให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบตามกฎหมาย 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 

     5.1 สร้างจิตสํานึกท่ีดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      5.2 ดําเนินการเก่ียวกับระบบการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย 
 
4.3 วิสัยทัศน์จังหวัดสุพรรณบุรี 
 วิสัยทัศน์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดชั้นนําในด้านแหล่งผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์คุณภาพ  มาตรฐานสู่สากล         
เป็นศูนย์กลางการศึกษาการกีฬาและการท่องเท่ียว โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี 
 1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและท้ังผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือการบริโภคและเพ่ือการส่งออก 
 2. การเสริมสร้างและพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียวการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4. การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการ 
 5. การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
       6. การนําการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร   และบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
  
4.4  วิสัยทัศน์การพัฒนาอําเภอสองพ่ีน้อง 

อําเภอสองพ่ีน้องใน 5-10 ปีข้างหน้า  ประชาชนจะมีรายได้และได้รับสวัสดิการทางสังคมอย่างท่ัวถึงมีการ
พัฒนาการผลิตด้านการเกษตร  โดยใช้วิธีการพัฒนาการเกษตรเพ่ือมวลชน  เกษตรทฤษฏีใหม่เกษตรผสมผสาน
เพ่ือการผสมผสานท้ังการแปรรูปผลผลิต  การตลาดท้ังในประเทศและการส่งออกสู่ตลาดโลกผู้คนมีความรู้พ้ืนฐาน
ทางด้านเทคโนโลยีและนําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการผลิตอย่างสมเหตุสมผล  มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสหกรณ์
และองค์กรต่างๆทําให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนแบบย่ังยืน  พัฒนากลุ่มองค์กรด้านการบริหารจัดการและการลงทุนผลิต
สินค้าท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ  มีนิคมอุตสาหกรรมภารเกษตรมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทํา      
มีการผลิตและข้อตกลงเรื่องราคาร่วมกัน   มีโครงการสร้างเส้นทางคมนาคมเป็นระบบและมีสาธารณูปโภคอย่าง
ท่ัวถึง  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวหลากหลาย  มีการวางผังเมืองท่ีดีให้เป็นเมืองสวยงามน่าอยู่ตลอดไป  ตามกรอบการ
พัฒนา 8 ด้าน    ดังน้ี 
  1.  กรอบการพัฒนาด้านปัจจัยโอกาสทางเศรษฐกิจ 
  2.  กรอบการพัฒนาด้านการบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐาน 
  3.  กรอบการพัฒนาด้านภาวะแวดล้อมเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ 
  4.  กรอบการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาและประชากร 
  5.  กรอบการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและบริการสาธารณสุข 
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  6.  กรอบการพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  7.  กรอบการพัฒนาด้านความม่ันคงและความเป็นระเบียบของสังคม 
  8.  กรอบการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์พัฒนาอําเภอ 
 มีความสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดโดยมีเป้าหมายสร้างความเข้มแข็งครบทุก อบต. พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามเกณฑ์ จปฐ. ทุกครัวเรือนกระจายการให้บริการข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเป็น ขยายพ้ืนท่ีรับโครงสร้างการเกษตร  สร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพในกลุ่มคนยากจนให้มีรายได้พอเพียง  เพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร  
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าควบคุมและฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมรักษาคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าสายหลัก  มีระบบกําจัดมูล
ฝอยท่ีถูกสุขลักษณะมีระบบการจัดการสารอันตรายในภาคเกษตรทุกชุมชนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาชุมชนได้
ดีทุก อบต. และได้รับการสนับสนุนให้สามารบริหารจัดการพัฒนาตนเองได้ดี  มีประสิทธิภาพและรายได้เพียงพอใน
การพัฒนาตนเอง 
 
4.5 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร 
 ผู้บริหารท้องถ่ินมีนโยบายในการพัฒนาการบริหารดําเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ คือ 
  1. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  เพ่ือพัฒนาให้ตําบลทุ่งคอกมีเส้นทางคมนาคมท่ีครบถ้วนและใช้การได้ดีตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนในทุกด้าน มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีดีมีคุณภาพ มีแหล่งนํ้าใช้เพียงพอต่อการเกษตร มี
ระบบการระบายนํ้าท่ีดี โดยมีแนวทางการพัฒนาดังน้ี 
  - ปรับปรุง ซ่อมแซม และก่อสร้างทางสาธารณะให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งท่ี
สะดวก 
  - ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือใช้ในการอุปโภคและทําการเกษตร 
  - พัฒนาและขยายระบบประปาให้ประชาชนมีน้ําประปาท่ีสะอาดใช้ครบทุกครัวเรือน 
  - ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
  - ขยายระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารให้ครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ี 
 2. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเงินให้กับประชาชน มีเศรษฐกิจท่ีดี ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ
เสริม มีรายได้เพ่ิมข้ึน สนับสนุนในเรื่องของผลผลิตการเกษตรและสินค้าอ่ืน ๆ ให้มีคุณภาพ ตามแนวทางการ
พัฒนา  ดังน้ี 
  - สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มอาชีพของประชาชนเพ่ือสร้างรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน 
  - สนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่กลุ่มอาชีพเพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
  - รณรงค์ให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
  - ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
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  - ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของดีภายในท้องถ่ิน เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. นโยบายการพัฒนาสังคม 
  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในตําบล  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีการรวมพลังชุมชน
เพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึงพาตนเองได้ ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตาม
แนวทางการพัฒนาดังน้ี 

-  จัดต้ังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ไว้ช่วยเหลือในงานด้านป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
  -  จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  -  ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในจุดท่ีล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม และจุดท่ีอาจเกิดเหตุ
ทางจราจร   
  - รณรงค์และป้องกันการเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในตําบล 

- ส่งเสริมโครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ ตามนโยบายจังหวัดสุพรรณบุรี 
  - สนับสนุนงบประมาณในการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและ         
ผู้ติดเชื้อเอดส์ เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและไม่เป็นภาระต่อสังคม 
  -  ส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนท่ีให้มีมาตรฐาน 
                 -  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรให้มีมาตรฐาน   
  - สนับสนุนเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด  
  - สนับสนุนเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ด้านสาธารณสุขให้กับสถานีอนามัยและศูนย์สาธารณสุข  
ประจําหมู่บ้าน 
  - ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินมีการตรวจสุขภาพประจําทุกปี 
  - จัดสร้างลานกีฬา และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาประจําหมู่บ้าน 
  - สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้าน ตําบล อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี 
  - ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน รวมท้ังการจัดกิจกรรมในวันสําคัญ
ของชาติ 
 4. นโยบายการพัฒนาเมืองและการบริหาร 
  เพ่ือให้ อบต.ทุ่งคอก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี มีการดําเนินงานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือ
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นท่ีต้ังภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
  - เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน องค์กรต่าง ๆ และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มา
ติดต่อราชการ 
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  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดกิจกรรมประชาคมหมู่บ้านรวมท้ังการเข้าร่วมประชุม
กับสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
  - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ข่าวสารทางราชการ 
ให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง 
  - ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน แก่คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาท้องถ่ิน  พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างของ  อบต. 
  - จัดให้มีการให้บริการประชาชนนอกสถานท่ี  

5. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้เกิดความน่าอยู่
และมีความย่ังยืน ตามแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 

-  จัดกิจกรรมส่งเสริมรณรงค์การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อม 
  -  จัดให้มีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
  -  จัดให้มีการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  โดยการปลูกต้นไม้สองข้างทาง บริเวณโดยรอบสํานัก
และสวนสาธารณะหนองชัน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา 
       บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

    แผนสามปี ( พ.ศ.  2555 ถึง  2557 ) 
   องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557  รวม  3 ปี 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมทางสาธารณะให้
ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการคมนาคมที่สะดวก 
  - โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
   - โครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. 
   1.2 จัดหาและจัดสร้างแหล่งน้ําเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 
  - โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
   - โครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. 
   1.3 จัดหาไฟฟ้าให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
   1.4 ขยายเขตการติดตั้งระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร
ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

 
 
 
4 

105 
 
 
6 
16 
- 
1 

 
 
 

7,502,000 
4,751,000 

 
 

26,683,984 
1,475,000 

- 
- 

 
 
 
4 

107 
 
 
- 

33 
- 
1 

 
 
 

7,396,200 
10,853,400 

 
 
- 

3,087,000 
- 
- 

 
 
 
5 
55 
 
 
- 

29 
- 
1 

 
 
 

13,179,000 
12,263,500 

 
 
- 

3,055,000 
- 
- 

 
 
 

13 
267 

 
 
6 
78 
- 
3 

 
 
 

28,077,200 
27,867,900 

 
 

26,683,984 
7,617,000 

- 
- 
- 

รวม 132 40,411,984 145 21,336,600 90 28,497,500 367 90,246,004 



22 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนสามปี ( พ.ศ.  2555 ถึง  2557 ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557  รวม  3 ปี 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
   2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่
กลุ่มอาชีพ 
   2.3 ส่งเสริมการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตร 
   2.4  สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
      

 
1 
1 
 
2 
 
1 

 
50,000 

200,000 
 

70,000 
 

50,000 

 
2 
1 
 
2 
 
2 

 
150,000 
200,000 

 
70,000 

 
90,000 

 
1 
1 
 
2 
 
1 

 
50,000 

200,000 
 

70,000 
 

50,000 

 
4 
3 
 
6 
 
6 

 
250,000 
600,000 

 
210,000 

 
190,000 

     รวม 5 370,000 6 510,000 5 370,000 16 1,250,000 
 
 

 
 
 
 
 



23 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนสามปี ( พ.ศ.  2555 ถึง  2557 ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557  รวม  3 ปี 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
     3.1 เสริมสร้างและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
   - โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
   - โครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. 
     3.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและ 
คนชรา 
   - โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
   - โครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. 
     3.3 ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ 
     3.4 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
   - โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
   - โครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. 
     3.5 ส่งเสริมการกีฬาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
     3.6 ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น 

 
 
2 
15 
 
 
3 
4 
13 
 
4 
5 
8 
11 

 
 

210,000 
1,000,000 

 
 

9,336,000 
409,000 

3,106,500 
 

312,000 
510,000 
546,000 
925,000 

 
 
2 
18 
 
 
3 
5 
14 
 
4 
5 
8 
15 
 

 
 
210,000 

1,560,000 
 
 

9,336,000 
429,000 

3,206,500 
 

312,000 
510,000 
546,000 

1,005,000 
 

 
 
2 
17 
 
 
3 
5 
14 
 
4 
5 
8 
15 
 

 
 

210,000 
1,060,000 

 
 

9,336,000 
809,000 

3,206,500 
 

312,000 
510,000 
546,000 

1,005,000 
 

 
 
6 
50 
 
 
9 
14 
41 
 

12 
15 
24 
41 

 
 

630,000 
3,620,000 

 
 

28,008,000 
1,647,000 
9,519,500 

 
936,000 

1,530,000 
1,638,000 
2,935,000 

รวม 65 16,354,500 74 17,114,500 73 16,994,500 212 50,463,500 
 



24 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนสามปี ( พ.ศ.  2555 ถึง  2557 ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557  รวม  3 ปี 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
    4.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่
ประชาชน 
    4.2 พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน 
    4.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ
อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
    4.4 พัฒนาระบบการบริหารให้สอดคล้องกับ
อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย 
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5 
 
3 
 
3 

 
310,000 

 
330,000 

 
1,050,000 

 
468,000 

 
2 
 
4 
 
3 
 
1 

 
310,000 

 
700,000 

 
1,050,000 

 
20,000 

 
2 
 
5 
 
3 
 
1 

 
310,000 

 
500,000 

 
1,050,000 

 
20,000 

 
6 
 

14 
 
9 
 
5 

 
930,000 

 
1,530,000 

 
3,150,000 

 
508,000 

 
 

รวม 13 1,798,000 10 2,070,000 11 1,870,000 34 6,118,000 
 
 
 
 
 
 



25 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนสามปี แผนสามปี ( พ.ศ.  2555 ถึง  2557 ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557  รวม  3 ปี 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   5.1 สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   5.2 ดําเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บและ
กําจัดขยะมูลฝอย 
  - โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
  - โครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. 
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- 
1 

 
 

130,000 
 
 
 
- 

30,000 

 
 
2 
 
 
 
1 
3 

 
 

130,000 
 
 
 

3,000,000 
680,000 

 
 
3 
 
 
 
- 
2 

 
 

630,000 
 
 
 
- 

530,000 

 
 
7 
 
 
 
1 
6 

 
 

890,000 
 
 
 

3,000,000 
1,240,000 

รวม 3 160,000 6 3,810,000 5 1,160,000 14 5,130,000 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนสามปี แผนสามปี ( พ.ศ.  2555 ถึง 2557 ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557  รวม  3 ปี 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปโครงการทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ 
- โครงการที่ของบประมาณสนับสนุนจาก 
   หน่วยงานอื่น 
- โครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. 
 

 
18 
 

196 

 
43,993,948 

 
15,214,500 

 
13 
 

223 

 
20,204,200 

 
23,080,500 

 
13 
 

169 

 
20,487,000 

 
25,990,400 

 
44 
 

589 

 
84,685,148 

 
64,285,400 

รวม 214 59,208,448 236 43,284,700 182 46,477,400 633 148,970,548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมทางสาธารณะให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการคมนาคมที่สะดวก (โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 14  ต.ทุ่งคอก  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก  

ระยะทางรวม 0.700 
กม. 

1,909,000 
 (อบจ.) 

  ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  

กองช่าง 

2 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 3,12,13,15 ต.ทุ่งคอก  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 

ระยะทางรวม  1.180 
กม. 

2,334,600 
(อบจ.) 

  ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งคอก  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก  

ระยะทางรวม  0.400 
กม. 

1,350,000 
 (อบจ.) 

  ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  

กองช่าง 
 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งคอก  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก  

ระยะทางรวม  0.700 
กม. 

1,909,000 
 (อบจ.) 

  ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  

กองช่าง 
 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งคอก  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก  

ระยะทางรวม  0.590 
กม. 

 1,990,000 
 (อบจ.) 

 ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  

กองช่าง 
 

6 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สาย 1ซ 8ซ 2ซ   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก  

ระยะทางรวม 0.400 
กม. 

 1,632,000 
 (อบจ.) 

 ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  

กองช่าง 
 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งคอก  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก  

ระยะทางรวม  0.586 
กม. 

 1,776,200 
 (อบจ.) 

 ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  

กองช่าง 
 

 



28 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งคอก  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก  

ระยะทางรวม  
0.858 กม. 

 1,998,000 
 (อบจ.) 

 ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  

กองช่าง 
 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 8 ต.ทุ่งคอก  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก  

ระยะทางรวม  
0.460 กม. 

  1,985,000 
 (อบจ.) 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  

กองช่าง 
 

10 ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่  4  ต.ทุ่งคอก    

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก  

ระยะทางรวม 
1.490  กม. 

  4,470,000 
 (อบจ.) 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  

กองช่าง 
 

11 ก่อสร้างถนนลาดยาง จุดไร่นายทวน 
สุวรรณเล็ก ถึงเขตติดต่อตําบล 
หนองบ่อ  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 0.300 
กม. 

 

  1,224,000 
(ทางหลวง
ชนบท) 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนลาดยางเส้นคันคลอง
ชลประทาน ผ่านหมู่ที่ 6,16 ถึงถนน 
ลาดยางสายทุ่งคอก-ดอนตาเพชร  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 1.500 
กม. 

 

  3,000,000 
(ทางหลวง
ชนบท) 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  

ส่วนโยธา 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 1 จากรอยต่อถนนคอนกรีต อบจ.
เดิมถึงติดต่อตําบลกระตีบ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก  

ระยะทาง 1.200 
กม. 

  2,500,000 
 (อบจ.) 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก  

กองช่าง 
 

 
 



29 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมทางสาธารณะให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการคมนาคมที่สะดวก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 1 จุดเริ่ม
บ้านนายบุญธรรม  ดอนขันไพร  ถึง
จุดไร่นายตี๋  วิภาณุรัตน์    

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง  900  เมตร 
กว้าง 4 เมตร        

38,000 
 (อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

2 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 1 จาก
รอยต่อถนนคอนกรีตจุดหน้าบ้าน 
ผู้ใหญ่ยรรยงค์ จินดารัตน์ ถึงรอยต่อ
ถนนคอนกรีต อบจ.สุพรรณบุรี 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,045  เมตร 
กว้าง 3 เมตร        

44,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

3 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 1 จากถนน 
ลาดยางสายบ้านบัวขาว-บ้านเทพ
พิทักษ์จุดไร่นายฉัน  เหลืองวัฒนวิไล 
ถึงจุดสิ้นสุดเขตติดต่อ ต.กระตีบ  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 775  เมตร  
กว้าง 4 เมตร        

30,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

4 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 1จาก
ถนน ลาดยางบ้านบัวขาว-หนองชัน 
จุดเริ่มไร่นายสุธน  จิตต์โรจน์รักษ์ ถึง
บ้านนายบุญธรรม  ดอนขันไพร  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 396  เมตร 
กว้าง 4 เมตร        

22,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 



30 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

5 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 1 จาก
ทางแยกถนนหินคลุกจุดเริ่มไร่นาย
ธานี แซ่อึ้ง ถึงคลองส่งน้ําชลประทาน  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,155 เมตร 
กว้าง 3.50 เมตร       

47,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

6 เปิดถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 1 จุด
บ้านนางแอ้  พินิจการ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 

ระยะทาง  400 เมตร 
กว้าง  4 เมตร 

50,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

7 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 1 จาก 
จุดเริ่มถนนลาดยางหนองชัน-บัวขาว 
ถึงคลองระบายน้ําจุดบ้านนางจิตต์  
ล้ําเลิศ  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 550  เมตร 
กว้าง 3 เมตร        

22,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

8 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 1 จาก
ถนนลาดยางสายบ้านบัวขาว-บ้าน
เทพพิทักษ์  ถึงคลองระบายน้ํา ร6ข  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 550 เมตร 
กว้าง 3 เมตร        

 22,000 
(อบต.) 

 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

 
 
 
 



31 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

9 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 1 จาก
ทางแยกถนนลาดยางสายบ้าน 
บัวขาว-บ้านเทพพิทักษ์ จุดร้านค้า
ถึงจุดสิ้นสุดสะพานคอนกรีตข้าม
คลอง ร6 ข  สพน. 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 905 เมตร 
กว้าง 3 เมตร        

 55,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

10 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 1จาก
ทางแยก ถนนลาดยางสายบัวขาว-
บ้านหนองชัน ถึงทางแยกถนน   
หินคลุกบริเวณหน้าโรงเรียนบัวขาว   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 350 เมตร 
กว้าง 3 เมตร        

 
 

 14,000 
(อบต.) 

 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

11 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 1จาก
ถนน ลาดยางสายบ้านบัวขาว-บ้าน
หนองชัน ในสายทาง 2ข-8ซ -2ซ  
(ฝั่งซ้าย) ถึงถนนลาดยางสายบ้าน  
บัวขาว-บ้านหนองชัน 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 850 เมตร 
กว้าง 3 เมตร        

 46,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

 
 
 



32 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

12 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 1จาก
ถนน ลาดยางสายบ้านบัวขาว-บ้าน
หนองชัน ในสายทาง 2ข-8ซ -2ซ  
(ฝั่งขวา) ถึงทางหลวงหมายเลข 321  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 950 เมตร 
กว้าง 4 เมตร        

 52,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

13 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 1จาก
ถนนลาดยางสายบ้านบัวขาว-บ้าน
เทพพิทักษ์ ถึงจุดสิ้นสุดคลองส่งน้ํา
ชลประทานจุดไร่นายกี  ชาวนา  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,775 เมตร 
กว้าง 3 เมตร        

 74,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

14 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 1 จาก
ทางหลวงหมายเลข 321 สาย
สุพรรณบุรี-นครปฐม ถึงถนน รพช.
สายวัดศรีเฉลิมเขต-หนองชัน  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 2,059 เมตร 
กว้าง 4 เมตร        

  90,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

15 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 1จาก
ทางแยกถนนหินคลุกจุดเริ่มไร่นาย
ล้วน  วัฒนผดุงเกียรติ ถึงบรรจบ
คลองระบายน้ําจุดไร่นายเป้อี่  แซ่อุ่น  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 250 เมตร 
กว้าง 3 เมตร        

  20,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

 



33 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

16 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 1 จาก
ทางหลวงหมายเลข 321 สาย
สุพรรณบุรี-นครปฐม ถึงถนน รพช.
สายวัดศรีเฉลิมเขต-เทพพิทักษ์  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,859 เมตร 
กว้าง 4 เมตร        

  70,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

17 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 1 จาก
จุดบ้านนางสงวน  สระทองแป้น ถึง
จุดบ้านนายจันทร์กวี  สาลีรักษ์  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,700 เมตร 
กว้าง 3.50 เมตร 

  65,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

18 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 1 จาก
จุดเริ่มไร่นายบุญสม  ใจดีเฉย ถึงจุด
บ้านนายประทิน  อรุณฉาย  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 240 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

  12,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

19 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 1 จาก
ถนนรพช.สายเทพพิทักษ์-ป้ายเขต 
ถึงคลองส่งน้ํา จุดบ้านนางเรือน  
นาคเถื่อน  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 380 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

  13,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

 
 
 



34 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที่ 1จากรอยต่อถนนคอนกรีตเดิม
จุดเริ่มโรงเรียนบ้านบัวขาว ถึงบ้าน
นายล้วน  วัฒนผดุงเกียรติ   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 0.600 กม.
กว้าง 4  เมตร 

 660,000 
(อบต.) 

660,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก  

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที่ 2 จุดเริ่มไร่นายอภิศักดิ์  เหลือง
วัฒนวิไล   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 0.600 กม.
กว้าง 4  เมตร 

440,000 
(อบต.) 

 

440,000 
(อบต.) 

440,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก  

กองช่าง 

22 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่  2 จาก
ถนนรพช.เทพพิทักษ์-ป้ายเขต จุดเริ่ม
วัดเทพพิทักษ์ ถึงไทยประเสริฐฟาร์ม   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง  990 เมตร 
กว้าง  4  เมตร 

 

41,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก  

กองช่าง 

23 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 2 จาก
ทางแยกถนนลาดยางสายหนองชัน-
บัวขาว ถึงจุดไร่นายอัตตะ จินดารัตน์       

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 985 เมตร 
กว้าง  3  เมตร 

38,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก  

กองช่าง 

 
 
 
 



35 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

24 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ที่  2 จาก
ถนนรพช.เทพพิทักษ์-ป้ายเขต จุดเริ่มไร่
นายสมชาย  จินดารัตน์ ถึงคลองส่งน้ํา 
จุดไร่นายเสริม  วิหคโต  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,335  เมตร 
กว้าง  3  เมตร 

 
 

50,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

25 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 2 จาก
ถนนลาดยางสายทุ่งคอก-สนามบิน 
เขตติดต่อต.บ่อสุพรรณ ถึงสามแยก
ถนนหินคลุกเขต ต.กระตีบ  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 400  เมตร 
กว้าง  6  เมตร 

32,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

26 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 2 จากทาง
หลวงหมายเลข 3387 สายหนองวัลย์
เปรียง-ทับกระดาน จุดเริ่มบ้านนาย
ประสิทธิ์  สมหวัง ถึงไร่นายจุ่น  แซ่ลี้  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 775  เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

40,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

27 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่  2 จาก
ถนนลาดยางสายหนองชัน-วัดศรีเฉลิม
เขต จุดบ้านนายเห็น  จงเพิ่มวัฒนผล 
ถึงไร่นายเสริม  วิหคโต   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  700  เมตร 
กว้าง  4  เมตร 

 

32,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

 



36 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

28 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 2 เริ่มบ้าน
นายทวี  ชมพูวิเศษ ถึงไร่นายอัตตะ  
จินดารัตน์  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง  685  
เมตรกว้าง 4 เมตร 

 35,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

29 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 2 จาก
ถนนลาดยางสายบ้านบัวขาว-บ้านเทพ
พิทักษ์จุดเริ่มไร่นายสมศักดิ์ เหลืองวิไล
ถึง ชายสนามบินไร่นาย    กิมชุน 
เหลืองรุ่งทรัพย์  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 2,800 เมตร 
กว้าง 4 เมตร   

 

 152,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

30 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 2 ในสาย
ทาง 8ซ2ซ จุดเริ่มบ้านนายธนกร ปิติ
ปฏิมารัตน์ ถึงจุดสิ้นสุดไร่นายจุ่น แซ่ลี้   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง  625 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 25,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

31 ซ่อมแซมถนนหินคลุกจากหมู่ที่ 2 จาก
ไร่นายยุพิน  แซ่ตัน ถึงคลองระบายน้ํา
จุดไร่นายทองเพียร  ใจซื่อ   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง  460 เมตร 
กว้าง  3   เมตร 

 

 20,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

 
 
 



37 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

32 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่  2 ในสายทาง 
2ซ 8ซ 2ซ (ฝั่งซ้าย)  จุดเริ่มคลองส่งน้ํา 8ซ 
2ซ ถึงทางหลวงหมายเลข 3387 สายหนอง
วัลย์เปรียง-ทับกระดาน  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  350 เมตร
กว้าง  4  เมตร   

 

 17,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

33 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่  2 จากทางแยก
บ้านนางนาค  ขันทอง  ถึงไร่นายอัตตะ  
จินดารัตน์   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 685 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 35,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

34 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 2 ในสายทาง 2
ซ 8ซ 2ซ (ฝั่งขวา)  จุดเริ่มทางหลวงหมายเลข 
3387 สายหนองวัลย์เปรียง-ทับกระดาน ถึง
แยกถนนหินคลุกเขตติดต่อหมู่ 4        

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 650  เมตร 
กว้าง  4  เมตร 

 30,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

35 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ที่  2 จุดเริ่ม
บ้านนายลําดวน  สายรีรักษ์ ถึงไร่นาย
ประเสริฐ  เย็นสุดใจ  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 425 เมตร 
กว้าง  4  เมตร 

 21,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

 
 
 



38 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

36 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่  2  จากถนน
รพช.ทุ่งเข็น-หนองชันเริ่มไร่นายวิเชียร  
เหลืองวัฒนวิไล ถึงไร่ถึงไร่นายสุชาติ  
เหลืองรุ่งทรัพย์  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 2,370 เมตร  
กว้าง  3 เมตร 

 75,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

37 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 2 ในสาย
ทาง 8ซ 2ซ (ฝั่งซ้าย) จากถนนลาดยาง
สายสนามบิน - ทุ่งคอก ถึงจุดสิ้นสุด
ถนนลาดยางสายปากคอก - หนองชัน   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 3,900 เมตร 
กว้าง  4  เมตร 

 150,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

38 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่2 จากทาง
แยกถนนหินคลุก ในสายทาง 2ซ 8ซ 2ซ 
ถึงถนนลาดยางสายหนองชัน-วัดศรี
เฉลิมเขต 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,150  เมตร 
กว้าง  4  เมตร 

 70,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

39 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่  2 จากถนน
สายบ้าน น.ส.สุนันท์  คนผิวเกลี้ยง ถึงไร่
นายสุรชัย  จินดารัตน์  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  360 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 19,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

 
 



39 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

40 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่  2 ทางแยก
ถนนหินคลุกจุดเริ่มบ้านนายธนากร     
ปิติปฏิมารัตน์  ถึงถนนลาดยางสาย
สนามบิน-ดอนกอก   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  1,150 เมตร 
กว้าง  4  เมตร 

 
 

  35,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

41 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 2 จากจุด
แยกบ้านนายพิชัย  พันธ์เณร ถึงบ้าน
นายบุญมี  ปั้นทอง  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 315  เมตร 
กว้าง  2.50 เมตร 

  11,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

42 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 2  จากถนน 
ลาดยางสายบ้านบัวขาว-บ้านหนองชันจุด
เริ่มไร่นายอภิศักดิ์ เหลืองวัฒนวไิล ถึง
จุดสิ้นสุดวัดเทพพิทักษ์  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,800  เมตร 
กว้าง  3  เมตร 

 

  65,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

43 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่  2 จากไร่
นายวิชัย  พันธุ์เณร ถึงบ้านนายบํารุง  
สุวรรณเกษร  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  350 เมตร 
กว้าง  3.50 เมตร 

 

  18,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

44 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่  2  จากบ้าน
นายสุวรรณ  ศรีทองแจ้ง  ถึงจุดบ้าน
นางมาลา  กลิ่นจุ่น  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 154  เมตร 
กว้าง  3  เมตร 

  10,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 



40 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

45 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 2 จากคลอง
ส่งน้ํา 8ซ 2ซ  จุดเริ่มทางหลวงหมายเลข 
3387 หนองวัลย์เปรียง – ทับกระดาน 
ถึงบ้านนายเบี่ยง คนใจดี   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  1,100  
เมตรกว้าง  4  เมตร 

 

  50,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

46 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่  2 บน
ชลประทาน 2ข 8ซ 2ซ (ฝั่งซ้าย) เริ่ม
จากชลประทาน 8ซ 2ซ ถึงถนน รพช. 
หนองชัน-ศรีเฉลิมเขต   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 4,550  
เมตร 

กว้าง  4  เมตร 
 

  250,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

47 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่  2 ในสายทาง 
2ข 8ซ 2ซ (ฝั่งขวา) จุดเริ่มถนนลาดยาง
สายหนองชัน-วัดศรีเฉลิมเขต ถึงจุดไร่นาย
ประเสริฐ  เย็นสุดใจ   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 700  เมตร 
กว้าง  4  เมตร 

 

  30,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

48 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่  2 จาก
ถนนลาดยางสายบ้านบัวขาว-บ้านเทพ
พิทักษ์ ถึงจุดสิ้นสุดฟาร์มไก่ นายบรรจง  
บุญพยุง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 380 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 

  22,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

 



41 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

49 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่  2 จาก
คลองส่งน้ํา 8ซ 2ซ ในสายทาง 2ข 8ซ 
2ซ  (ฝั่งซ้าย) ถึงถนนลาดยางสายเทพ
พิทักษ์ -ป้ายเขต   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,100เมตร 
กว้าง  4 เมตร   

  38,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

50 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่  2 จาก
ถนนลาดยางสายเทพพิทักษ์-ป้ายเขต 
ในสายทาง 2ข 8ซ 2ซ (ฝั่งขวา) ถึง
ทางแยกถนนหินคลุก 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 750 เมตร 
กว้าง 4 เมตร   

  25,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 3  จุดเริ่มปั้ม ปตท. ถึงคลอง
ชลประทาน   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 700  เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

440,000 
(อบต.) 

440,000 
(อบต.) 

660,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

52 ซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ 3 พร้อม
ฝังท่อระบายน้ําจุดเริ่มทางเข้าวัด
หนองวัลย์เปรียงถึงถนนคอนกรีต 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 300 เมตร 
กว้าง  4  เมตร  

50,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

 
 



42 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

53 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 3  จากแยก
ถนนคอนกรีตถึงคลองระบายน้ําจุดไร่
นายวิชัย  พันธ์เณร  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  210 เมตร 
กว้าง  3 เมตร 

 

15,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

54 ซ่อมแซมถนนหินคลุกจากหมู่ 3 ถนน 
รอยต่อถนนคอนกรีตเดิมจุดบ้านนาย
วินัย เหลืองวัฒนวิไล ถึงคลองสง่น้ํา 8ซ-
2ซ จุดไร่นายจุก  เจริญศรี 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  160 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

14,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

55 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 3 จากทาง
แยกถนนหินคลุกจุดเริ่มไร่นายเฮ้อว  
ล้ําเลิศถึงทางแยกจุดไร่นายสุชิน ทองใบ  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  515 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

23,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

56 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 3 จากทาง
หลวงหมายเลข 321 จุดนานางเตย  
ใจซื่อ ถึงจุดไร่นายสุนันท์  สีถัน  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  300 เมตร 
กว้าง   3 เมตร  

15,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

 
 
 



43 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

57 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 3จากคลอง 
ส่งน้ํา 8ซ2ซ จุดบ้านนายเฮ้อว ล้ําเลิศ 
ถึงจุดบ้านนายรุ่งโรจน์  เหลืองรุ่งทรัพย์   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  862  เมตร
กว้าง  3 เมตร 

 

 30,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

58 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 3จากทาง
หลวงหมายเลข 3387 จุดบ้านนาย
พิสิษฐ์ เธียรธนรุจน์ ถึงถนนลาดยาง
จุดวัดหนองวัลย์เปรียง  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  135  เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 7,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

59 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 3คลองส่ง
น้ํา 8ซ 2ซ จุดเริ่มบ้านนายเฮ้อว  
ล้ําเลิศ ถึงทางหลวงหมายเลข 321 
จุดปั้ม ปตท. 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  520 เมตร
กว้าง 3 เมตร  

 

 23,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 
บ้านหนองวัลย์เปรียง จากรอยต่อ
ถนนคอนกรีตเดิมจุดเริ่มไร่นายวิชัย 
เหลืองวิสิษฐ์กุล ถึงคลองส่งน้ํา 8ซ2
ซจดไร่นางจุก  เจริญศรี 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 162 เมตร 
กว้าง  4 เมตร  

 356,400 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

 



44 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

61 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 3 จาก
รอยต่อถนนคอนกรีต จุดเริ่มไร่นาย
ณรงค์  อ่วมสะอาด ถึงทางแยก
ถนน ลาดยางสายบัวขาว-หนองชัน 
จุดบ้านนายเห็น  จงเพิ่มวัฒนผล  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 675 เมตร 
กว้าง  4  เมตร 

 

 26,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 
3  จากรอยต่อถนนคอนกรีตเดิมจุด
บ้านนางเหลียง  พิสุทธิ์พงศานนท์
ถึงจุดคลองส่งน้ําชลประทาน  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 160  เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร  

 

  322,400 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

63 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 4 จาก
ทางแยกถนนคอนกรีตจุดเริ่มไร่นาย
พรศักดิ์ ถึงบรรจบทางหลวงจุดบ้าน
นางจุรีพร  เหลืองรุ่งทรัพย์ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง  500  เมตร 
กว้าง  3.50 ม. 

21,000 
(อบต) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

 
 
 
 



45 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

64 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 4 จาก
ถนนลาดยางปากคอก-หนองชันจุด
บ้านนายมานพ  ใจซื่อ ถึงทางแยก
ถนนหินคลุกจุด บ้านนายจันทร์  
สรวยล้ํา   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง  1,260 เมตร
กว้าง  4.00 ม. 

 

42,000 
(อบต) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

65 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 4 จาก
ถนน รพช.สายหนองชัน-ปากคอก
จุดไร่นายสนอง  ใจเอื้อย ถึงทาง
แยกถนนหินคลุกจุดบ้านนายบาง 
สวยล้ํา 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง  720  เมตร 
กว้าง  3  เมตร 

28,000 
 (อบต) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

66 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 4 จากทาง
แยก รพช.สายปากคอก-หนองชัน 
จุดไร่นางสวาท  ดวเนตรงาม ถึงจุด
ไร่นายเชื้อน  บุญมาก   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง  450  เมตร 
กว้าง  3.00 ม. 

20,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

 
 
 



46 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

67 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 4จุดเริ่ม 
ถนนลาดยางสายปากคอก-หนองชัน 
จุดไร่นายวิเชียร  เหลืองวัฒนวิไล ถึง
ถนนลาดยางสายทุ่งคอก-สนามบิน  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,800 เมตร 
กว้าง 3.50 เมตร 

70,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

68 ซ่อมแซมถนนหินคลุกจุดหมู่ 4  จาก
ไร่นายณรงค์  ว่องวัฒนกูล ถึงจุดไร่
นายอรุณ  ภมรพล  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 250 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

12,000 
 (อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

69 ซ่อมแซมถนนหินคลุกจุดหมู่ 4  จาก
จุดบ้านนายสําราญ  วิเชียรโพธิ์  ถึง
ถนนลาดยางสายทุ่งคอก-สนามบิน   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,500 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

56,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

70 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 4 จากจุดไร่
นายณรงค์  ว่องวัฒนกูล ถึงถนนรพช. 
สายสนามบิน-ทุ่งคอก  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  378  เมตร 
กว้าง  3  เมตร 

 29,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

71 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 4 จากจุด
ไร่นายพนม  ใจซื่อ  ถึงจุดไร่นาย
ขันติ  เลิศปาน     

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  388 เมตร 
กว้าง  4  เมตร 

 20,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

 



47 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

72 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 4 จากทาง
หลวงหมายเลข 3387 สายหนอง
วัลย์เปรียง-ทับกระดาน จุดเริ่มบ้าน
นายซิ่ว  เหลืองวิไลถึงรอยต่อถนน
คอนกรีต 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  3,547  เมตร 
กว้าง  4  เมตร 

 200,000 
 (อบต) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

73 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 4 จากจุด
ไร่นายอ๋อ  ใจเอื้อย ถึงทางแยกถนน
หินคลุกจุดศาลากลางหมู่บ้าน  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  370  เมตร 
กว้าง  3  เมตร 

 

 16,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

74 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 4 จากจุด
ไร่นายทองดี  ว่องดี ถึงจุดไร่นาย
พยนต์   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  1,240 เมตร 
กว้าง  4  เมตร 

 68,000 
(อบต) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

75 ซ่อมแซมถนนหินคลุกจุดหมู่ 4  ใน
สายทาง 2 ซ 8ซ 2ซ (ฝั่งขวา) จากทาง
แยกถนนหินคลุกเขตติดต่อหมู่ 2  
ต.ทุ่งคอก ถึงทางแยกถนนคอนกรีต
เขตติดต่อเขตเทศบาลตําบลทุ่งคอก   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 2,000 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 113,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

 



48 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

76 ซ่อมแซมถนนหินคลุกจุดหมู่ 4 จากจุด
ไร่นายเชษฐ์  ใจเอื้อย ถึงศาลากลาง
หมู่บ้านหลังเก่า  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 450 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 20,000 
 (อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

77 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 4 จากจุด
เริ่มไร่นายวิชัย  สําเนียงหวาน ถึงบ้าน
นายปิง  สัมมาพิทักษ์  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  340  เมตร 
กว้าง  3 เมตร 

 18,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

78 ซ่อมแซมถนนหินคลุกจุดหมู่ 4  จาก
จุดไร่นายณรงค์  ว่องวัฒนกูล ถึง
ถนนลาดยางสายสนามบิน-ทุ่งคอก 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 700 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 26,000 
 (อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

79 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 4 จากถนน 
รพช.สายปากคอก-หนองชัน จุดเริ่มไร่
นายวิเชียร  เหลืองวัฒนวิไลถึงถนน 
รพช.สายทุ่งคอก-สนามบิน จุดไร่นายธี
ระ  จันทรวัฒนาวนิช 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  1,375  เมตร 
กว้าง  3 เมตร 

70,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

 
 



49 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

80 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 
4 จุดเริ่มร้านเจริญการช่างถึงอู๋นาย
คงศักดิ์  บุตรพันธ์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 200  เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

  440,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 
4 จุดเริ่มถนนคอนกรีตเทศบาล    
ตําบลทุ่งคอกจุดบ้านนายยงชัย  
สัมมาพิทักษ์ ถึงบ้านนายบุญเรือน  
สระทองจันทร์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 200  ม.  
กว้าง 4 เมตร  

  440,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

82 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 5 จากทาง
หลวงหมายเลข 3356 ทุ่งคอก-พระแท่น 
จุดเริ่มไร่นายสุชิน กิจอารีย์วรรณ ถึง
ถนนลาดยางสายทุ่งคอก-หนองหมัน  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 160 ม.   
กว้าง  3 เมตร 

10,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

83 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 5 ในสาย
ทาง 1L-8L-2L (ฝั่งขวา) จุดเริ่มถนน 
ลาดยางสายทุ่งคอก-หนองหมัน ถึง
ทางแยกถนนหินคลุกจุดบ้าน  
ผญ.วรวุฒิ ชายสีอ่อน  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 505 เมตร 
กว้าง  4  เมตร 

21,000 
 (อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 



50 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

84 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 5 จากทาง
แยกถนนลาดยางสายทุ่งคอก-หนอง
หมัน จุดไร่นายธวัชชัย  เจริญชัย
ไพบูลย์ ถึงจุดสิ้นสุดเขตติดต่อหมู่ 14 
จุดบ้านนายบุญส่ง โสวัตร    

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 550  เมตร 
กว้าง  3 เมตร 

 

23,000 
 (อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

85 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 5 จากทาง
แยกถนนลาดยางสายทุ่งคอก-หนองหมัน
จุดไร่นางเงียบ ศรีนวล ถึงคลองระบาย
น้ําจุดบ้านนายประเทือง  ใครเครือ   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 360 เมตร 
กว้าง 6 เมตร   

14,000 
 (อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

86 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 5จากทาง
หลวงหมายเลข 3358 ทุ่งคอก-ดอน
ตาเพชร ถึงถนนคอนกรีตจุดไร่นาย 
สุชิน  กิจการีย์วรรณ  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 980 เมตร 
กว้าง 4 เมตร   

42,000 
 (อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

 
 
 
 



51 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

87 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 5 จากทาง
หลวงหมายเลข 3358 ทุ่งคอก-ดอนตา
เพชร จุดเริ่มไร่นางเมี้ยน  ใครเครือ ถึง
ทางแยกถนนคอนกรีตจุดไร่นางเขียน  
ชายสีอ่อน   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 355 เมตร 
กว้าง  3 เมตร  

14,000 
 (อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

88 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 5 จากทาง
แยกทางหลวงหมายเลข 3358     
ทุ่งคอก-ดอนตาเพชร จุดบ้านนายปุ๊  
ใจกล้า ถนนลาดยางสายทุ่งคอก-
หนองหมัน จุดไร่นายนิคม  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 750 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 

30,000 
 (อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

89 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 5 จาก
ทางแยกถนนลาดยางสายทุ่งคอก-
หนองหมัน ถึงทางแยกถนนหินคลุก
จุดไร่นายมนัส  ช่อทับทิม 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 665 เมตร 
กว้าง  3  เมตร.   

28,000 
 (อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

 
 
 



52 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

90 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 5 จาก
รอยต่อถนนลาดยางจุดเริ่มไร่นาย
แย้ม  ศรีนวล ถึงทางแยกถนนหิน
คลุกจุดไร่นายเรืองศักดิ์  เรือง
ทรัพย์วิไล  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 600 เมตร 
กว้าง 4 เมตร   

 12,000 
(อบต.) 

 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวก  

กองช่าง 

91 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 5 จุดบ้าน
นายใบ  คํามา ถึงถนนลาดยางสาย
ทุ่งคอก-ดอนตาเพชร  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 380 เมตร 
กว้าง  3 เมตร 

 18,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

92 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 5 จุดเริ่ม
ไร่ น.ส.อุ่นเรือน  วรกิจเจริญสุข ถึง
ถนน รพช.สายหนองหมัน-ทับเสนา
รักษ์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 400 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 20,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 
5 จุดเริ่มบ้านนายใบ  คํามา ถึงถนน 
ลาดยางสายทุ่งคอก-ดอนตาเพชร  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 380  เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร 

 440,000 396,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

 
 



53 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

94 ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 6 ในสายทาง
7ซ-2ซ ถนนลายางสายทุ่งคอก-ดอนตา
เพชร ถึงเขตติดต่อหมู่ 14 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 2,040  ม. 
กว้าง 4 เมตร  

100,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

95 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 6 จากจุดไร่
นางลําดวน  ใจกล้า ถึงคลองระบายน้ํา  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,350 
เมตร 

กว้าง  4 เมตร 

55,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

96 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 6  จากคลองส่ง
น้ําชลประทาน ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 
3358  สายทุ่งคอก-ดอนตาเพชร จุดไร่
นายเสน่ห์ สมจิตต์   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 2,250 
เมตร 

กว้าง 3  เมตร 
  

92,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

97 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 6 จาก
รอยต่อถนนลาดยางสายบ้านโป่ง-หนอง
กระทุ่ม ถึงจุดไร่ น.ส.ติ๋ม  เกิดสมบูรณ์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 595 เมตร
กว้าง 4 เมตร 

 

25,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

98 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 6 จากจุดบ้าน
นายล้วน  เขียวหวาน ถึงเขตติดต่อหมู่ 7  
ไร่นายหลวง  จงเพิ่มวัฒนผล 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  955 เมตร 
กว้าง  4 เมตร 

 

40,000 
 (อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

 



54 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

99 ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 6 จุด
เริ่มไร่นายประสิทธิ์  ตันวัฒนเสรี 
ถึงบ้านนายสมใจ  ทนเถื่อน  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 600  เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

25,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

100 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 6 จุดที่
ผลิตน้ําประปา ถึงไร่ นางมะยม    
ใจโต   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 550  เมตร 
กว้าง  5 เมตร 

 

  20,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

101 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 6จาก
ทางหลวงหมายเลข 3358 จุดไร่
นายเสน่ห์  สมจิตต์ ถึงบ้าน ผช.
ละม่อม ใจกล้า   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,800  เมตร 
กว้าง 4 เมตร   

 100,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

102 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 6 จุด
บ้านนายปา หอมลําดวน ถึงไร่
นายองค์   ใจกล้า   
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 800  เมตร 
กว้าง  4 เมตร 

  

 30,000 
 (อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

 
 
 



55 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

103 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 6 จุดบ้าน
นายสมศักดิ์  โพธิ์พันธ์ ถึงคลองทิ้งน้ํา
จุดไร่นางชิ้น  เกิดสมบูรณ์  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,600 เมตร 
กว้าง  4 เมตร 

 60,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

104 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 6 จากบ้าน
นายวัลลภ  ตันวฒันเสรี  ถึงบ้านนาย
นกเล็ก  แซ่เจา 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,623 เมตร 
กว้าง  3.50 เมตร 

 60,000 
 (อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

105 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 6ใน 
สายทาง 1ซ-1ซ1ข-5ซ2ซ จุดเริ่มทาง
แยกถนนลาดยางสายหนองบวม
หอม-หนองเฝ้า ถึงเขตติดต่อ หมู่7จุด
ไร่นายพิชัย จงเพิ่มวัฒนผล 
   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 2,500  เมตร 
กว้าง  4 เมตร 

 

 138,000 
 (อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

106 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 6 จุดบ้าน
นางจุก บัวนาคถึงไร่นายเลียบ ใจโต   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 560  เมตร 
กว้าง 3.50 เมตร 

 

 20,000 
 (อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

 



56 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

107 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 6 จากทาง
หลวงหมายเลข 3358 ทุ่งคอก-ดอน
ตาเพชร จุดเริ่มไร่นายเฉลียว
เขียวหวาน  ถึงคลองส่งน้ําจุดบ้าน
นายทองคํา  กาบทอง  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,000  เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 

 50,000 
 (อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

108 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 6 คลองส่ง
น้ําจุดบ้านนายเจริญ  เอี่ยมบัวเจริญ ถึง
ไร่นางลําจวน  ขาวประเสริฐ  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 550 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 

  30,000 
 (อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

109 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 6 จาก
คลองส่งน้ําจุดไร่นายอํานาจ ทนเถื่อน  
ถึงบ้านนายประเทือง  สาระสารี  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 550 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 

  30,000 
 (อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

110 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 6 จุดไร่
นายองค์  ใจกล้า  ถึงสะพานข้าม
คลองหมู่ 14  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,150  เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 

  45,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

 
 



57 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

111 ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 6 ใน
สายทาง  1ข-5ซ-2ซ กม. 
14+331-14+972    
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 641  เมตร 
กว้าง  5 เมตร 

   

  30,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

112 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 6 จาก
เขตติดต่อหมู่ 16ต.ทุ่งคอกจุดเริ่ม
บ้านนางชาตรี  นกเล็ก ถึงทางแยก
ถนนหินคลุกติดต่อหมู่ 5 ต.ทุ่งคอก 
จุดไร่นายน้อย  เกิดสมบูรณ์ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,470  เมตร 
     กว้าง 4 เมตร 

 

  50,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

113 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 6 จุดเริ่มคลองส่งน้ํา 7ซ 2 ซ 
จากทางหลวงหมายเลข 3358 ทุ่ง
คอก – ดอนตาเพชร จุดบ้านครู 
ธีรวุฒิ  ทองขํา  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,200 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 440,000 
(อบต.) 

440,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

 
 
 



58 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 
6 จุดไร่นายเห็นจงเพิ่มวัฒนผล ถึง
คลองระบายน้ําบ้านนายละม่อม  
ใจกล้า   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,000 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 440,000 
(อบต.) 

440,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 
6จุดเริ่มบ้านนางล้วน  เขียวหวาน
ถึงบ้านนายอาบ  บูชา   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 500 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 

 440,000 
(อบต.) 

660,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

116 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 7 ใน
สายทาง1L-1L-1R-5R-2L จุดเริ่ม
เขตติดต่อหมู่ 6 ไร่นายพิชัย   
จงเพิ่มวัฒนผล ถึงทางหลวงชนบท  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,611 เมตร 
กว้าง  4 เมตร 

85,000 
 (อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

117 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 7 จาก
ทางหลวงชนบทจุดบ้านนางไทย      
เกตุสาย ถึงทางแยกจุดไร่นายอ๋ากู้  
จงเพิ่มวัฒนผล  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 2,450  เมตร 
กว้าง  4 เมตร 

83,000 
 (อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

 
 



59 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

118 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 7 จาก
ทางหลวงชนบทจุดเริ่มไร่นายพวง  
เกตุสาย ถึงทางแยกจุดไร่นาย 
ทองดี  แจ้งประจักษ์  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 980  เมตร 
กว้าง  4 เมตร 

42,000 
 (อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

119 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 7จากทาง
แยกบ้านนายฉ่อง  สวยล้ํา ถึงคลอง
ระบายน้ําจุดไร่นายสง่า  บัวขาว  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 600 เมตร 
กว้าง  4 เมตร 

23,000 
 (อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

120 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 7 จาก
ถนนสายหนองบ่อ-หนองบวมหอม  
ถึงจุดศาลากลางหมู่บ้าน  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 2,300  
เมตร 

กว้าง  3 เมตร   

94,000 
 (อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

121 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 7 จาก
ทางแยกถนนลาดยางถึงบ้านนาง
จุก  รัตนสุวรรณชัย  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 640 เมตร 
กว้าง  3 เมตร 

 40,000 
 (อบต.) 

 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

 
 
 
 



60 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

122 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 7 จากจุด
ทางแยกหน้าบ้านผู้ใหญ่หมู่ 7 ถึงไร่
นายสมาน  อ้นเกตุ  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,015  เมตร 
กว้าง 4 เมตร  

 42,000 
 (อบต.) 

 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

123 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 7  จาก
ทางหลวงหมายเลข 3358 สายทุ่ง
คอก-ดอนตาเพชร ถึงคลองระบาย
น้ําจุดไร่นายจิก  อรุณแสงศิลป์  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 2,180  เมตร 
กว้าง  4 เมตร 

 90,000 
 (อบต.) 

 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ สะดวก  
 

กองช่าง 

124 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 7 จาก
ถนนสายหนองบ่อ-หนองบวมหอม
จุดเริ่มไร่นายรัก  แซ่ตัน ถึงทางแยก
จุดไร่นายเล็ก  รัตนสุวรรณชัย 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,170  เมตร
กว้าง  3 เมตร 

 47,000 
 (อบต.) 

 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

125 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 7 จากทาง
หลวงสายหนองบ่อ-หนองบวมหอม 
จุดเริ่มไร่นายหลวง  จงเพิ่มวัฒนผล 
ถึงจุดบ้านนายเล็ก  รัตนสุวรรณชัย 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 570  เมตร
กว้าง  3 เมตร 

 

 23,000 
 (อบต.) 

 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 



61 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

126 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 7 จากทาง
หลวงสายหนองบ่อ-หนองบวมหอม 
จุดเริ่มไร่นายชูชัย  เหลืองรุ่งทรัพย์
ถึงจุดบ้านนางพรหม  ยากลิ่นหอม 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 190 เมตร 
กว้าง  3 เมตร 

 

 10,000 
 (อบต.) 

 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

127 ขยายถนนดินลงหินคลุกหมู่ 7 จุดเริ่ม
บ้านนายฝุ่ง  วงษ์ไสว  ถึงคลองส่งน้ํา
ไร่นายประยูร  โตอาจ พร้อมฝังท่อ
ระบายน้ําจุดบ้านนายฝุ่ง  วงษ์ไสว   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,000 ม. 
กว้าง 4 เมตร 

  

 65,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

128 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 
8 จุดเริ่มรอยต่อถนนคอนกรีต 
อบจ. ถึงถนนมาลัยแมน  321  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 180 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 

396,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

129 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 8 จากทาง
แยกถนนหินคลุกจุดลานตากข้าว ถึง
ถนน รพช.สายหน่อบ่อ - วังตะกู  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,240  เมตร 
กว้าง  3 เมตร 

 

50,000 
 (อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

 
 
 



62 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

130 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 8 จาก
ถนน รพช.สายวังตะกู-ศรีสําราญ 
จุดบ้านนายบุญธรรม  ดวงต้อย ถึง
นานายป้อม  พุดเจริญ  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 375  เมตร
กว้าง  3 เมตร 

 

14,000 
 (อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

131 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 8จากทาง
แยกถนนหินคลุกจุดเริ่มบ้านนาย
แก้ว  เข็มทอง ถึงคลองระบายน้ํา
เขตติดต่อหมู่ 9   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 985  เมตร 
กว้าง  3 เมตร 

39,000 
 (อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

132 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 8 จาก
คลองส่งน้ําชลประทานจุดนานาย
ฉลวย  ส่งอิ่ม ถึงคลองระบายน้ํา 
จุดนานายหมึก  แสงสว่าง  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 950  เมตร 
กว้าง  3 เมตร 

37,000 
 (อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

133 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 8จาก
คลองส่งน้ําชลประทานจุดนานาย
ประสงค์ ใจมั่น ถึงคลองระบายน้ํา
เขตติดต่อหมู่ 9   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 980  เมตร 
กว้าง  3 เมตร   

33,000 
 (อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

 



63 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

134 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 8 จุด
บ้านนายไทย  ใจมั่น ถึงบ้านนางศรี  
คูณคล้าย  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 150  เมตร
กว้าง  3 เมตร 

 

 10,000 
 (อบต.) 

 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

135 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 8 จุดไร่
นายป๋อ  ดอกไม้สีจันทร์ ถึงจุดนา
นายขันชัย  ใจเอื้อย    

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  1,000  เมตร 
กว้าง  3 เมตร   

 41,000 
 (อบต.) 

 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

136 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 8 จาก
คลองส่งน้ําชลประทานจุดเริ่มนา
นายประสงค์  ใจมั่น ถึงคลอง
ระบายน้ําหมู่ที่ 9   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 690  เมตร 
กว้าง  2.50 เมตร  

 22,000 
 (อบต.) 

 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

137 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 8 จาก
ทางหลวงหมายเลข 321 สาย
สุพรรณบุรี-นครปฐม ถึงทางแยก
หมู่ 9 ต.ทุ่งคอก   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,430  เมตร 
กว้าง  4.00 เมตร 

 56,000 
 (อบต.) 

 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

138 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 8จาก
รอยต่อถนนคอนกรีตถึงสิ้นสุดนา
นางน้ําริน  ศรีทอง  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 780  เมตร 
กว้าง  2.50 เมตร 

  27,000 
 (อบต.) 

 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 



64 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

139 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 8 จุดเริ่ม
บ้านนางรินลี่  โสไกร ถึงนานายธวัช
ชัยศิริประภาพรรณ  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 550  เมตร 
กว้าง  2.50 เมตร  

  18,000 
 (อบต.) 

 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

140 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 8 จาก
ถนนลาดยางสายหนองบ่อ-วังตะกู
จุดบ้านนายเศียร  สิงห์ใจดี ถึงเขต
ติดต่อตําบลศรีสําราญ     

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 490  เมตร 
กว้าง  2.50 เมตร 

  23,000 
 (อบต.) 

 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

141 ซ่อมแซมถนนหินคลุกจาก หมู่ 8
ถนนรพช.สายหนองบ่อ-หนองโพธิ์
จุดเริ่มบ้านนายกําพล  ใจมั่น ถึง
ทางแยกจุดนานายแฉ่ง  ใจมั่น  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  320  เมตร 
กว้าง  3 เมตร 

  14,000 
 (อบต.) 

 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

142 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 9 จาก
รอยต่อถนนคอนกรีต ถึงคลองระบาย
น้ําจุดนานายงาม  เกิดสมบูรณ์   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 477  เมตร 
กว้าง  4 เมตร 

 

24,000 
 (อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

 
 
 



65 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

143 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 9 จาก
ถนน รพช.สายบ้านนอก-ทุ่งเจริญ 
จุดเริ่มบ้านนายกล้วย สําเนียงหวาน 
ถึงคลองระบายน้ําจุดไร่นายหนุ่ม  
ปานสังข์  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 250  เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

14,000 
 (อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

144 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 9 จาก
ถนนคอนกรีตถึงคลองระบายน้ํา จุด
บ้านนายเฟื่อง  ใจบุญ  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 500 เมตร 
กว้าง  3 เมตร   

20,000 
 (อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

145 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 9 ในสาย
ทาง คลองส่งน้ํา 8 ซ้าย 2 ซ้าย ถึง
นานายจําเนียร  รามจุล   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,200 เมตร 
กว้าง  3 เมตร 

49,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

146 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 9 จาก
เขตติดต่อหมู่ 8 จุดฟาร์มไก่ ถึง
ถนนลาดยางสายบ้านนอก-ทุ่งเจริญ  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,800 เมตร 
กว้าง  3 เมตร  

56,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

147 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 9 จุดเริ่ม
บ้านนายอํานาจ  แซ่กัง ถึงถนน 
ลาดยางสายปากคอก-ทุ่งเข็น  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  2,800  เมตร 
กว้าง 3 เมตร   

110,000 
 (อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 



66 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

148 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 9 จากคลอง
ส่งน้ําชลประทานจุดนานายสมควร  
ใจกล้า ถึงนานายชํานาญ ใจตรง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 640  เมตร 
กว้าง  3 เมตร 

25,000 
 (อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

149 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 9 จากจุด
เริ่มฟาร์มไก่ถึงจุดสิ้นสุดถนน ลาดยาง
สายลองตอง-ทุ่งเข็น(ฝั่งซ้ายคลอง)  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,800  ม. 
กว้าง  3 เมตร  

 73,000 
 (อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

150 ซ่อมแซมถนนหินคลุกจากหมู่ 9จุด
เริ่มสะพานคอนกรีตหน้าโรงงานแม่
หนู ถึงไร่นางมาลี  ปานสังข์  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,500 ม. 
กว้าง  3 เมตร   

 63,000 
 (อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

151 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 
9 จากบ้านนายสมชาย   สวยล้ํา ถึง
บ้านนายไข่  ใจเอื้อย  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 

 330,000 
(อบต.) 

330,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

152 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 
9จุดเริ่มบ้านนางพยุง  ใจหลัก ถึง
ถนนคสล.เดิม  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 250 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

  550,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

 
 



67 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

153 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 
9 จากบ้านนายกล้วย  สํานียงหวาน 
ถึงสะพานข้ามคลองน้ําทิ้ง  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทางยาว 500 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 

 550,000 
 (อบต.) 

550,000 
 (อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

154 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 10  จุด
นานายสามารถ ถึงนานายกมล   
ศรีนวล  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,100  เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

 

38,000 
 (อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

155 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 10 จุดนา
นายกมล ศรีนวลถึงคลองระบายน้ํา   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 550  เมตร 
กว้าง  3 เมตร  

22,000 
 (อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

156 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 10 จาก
ถนนลาดยางสายทุ่งคอก-หนองหมัน 
ถึงรอยต่อถนนคอนกรีต  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 230  เมตร 
กว้าง  3 เมตร   

11,000 
 (อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

157 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 10 จาก
ทางแยกถนนคอนกรีต จุดเริ่มบ้าน
นายวิสุทธิ์  ชายสีอ่อน ถึงจุด 
สิ้นสุดบ้านนางสุกานต์  ใจเอื้อย  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทางยาว 230 ม. 
กว้าง  3.00  ม.   

11,000 
 (อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

 



68 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

158 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 10 จาก
รอยต่อถนนคอนกรีต ถึงจุดสิ้นสุด
คลองระบายน้ําจุดบ้านนางเหวียน  
วิหค(ฝั่งขวาคลอง)   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 700  เมตร 
กว้าง  3.00  ม.   

28,000 
 (อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

159 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 10 จาก
รอยต่อถนนคอนกรีต ถึงสวนนาง
อุดม  ใจดี  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 270  เมตร 
กว้าง  2.50   ม.   

15,000 
 (อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

160 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 10 จาก
รอยต่อถนนคอนกรีตเทศบาลถึง
ประตูคลองระบายน้ํา   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 700  เมตร 
กว้าง   3.00  ม. 

 

 30,000 
 (อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

161 ซ่อมแซมถนนหินคลุกจากหมู่ 10
รอยต่อถนนคอนกรีตเดิม ถึงนานาย
รุ่งฟ้า  จันทร์หอม    
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 250  เมตร 
กว้าง   3.00  ม.   

 13,000 
 (อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

 
 
 



69 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

162 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 10 จาก
คลองส่งน้ํา 2ซ 8ซ 2ซ จุดนานาย
บรรเจิด  เพชรปานกันถึงจุดสิ้นสุด
บ้านนางเหวียน  วิหค (ฝั่งซ้าย)  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,000  เมตร 
กว้าง   3.00  ม.   

 40,000 
 (อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

163 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่10 จุดบ้าน  อบต.ชา   สีนวล  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 120 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 264,000 
 (อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

164 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 10 จุดบ้านนางณัฐฐา  ใจหลัก  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 200  เมตร
กว้าง 4 เมตร 

 

  440,000 
 (อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

ส่วนโยธา 

165 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 11
จากทางหลวงหมายเลข 321 ถึง
บ้านนายสว่าง  ดวงเนตรงาม   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 945 เมตร 
กว้าง  4 เมตร 

 

51,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

 
 
 
 



70 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

166 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่11 จุดเริ่ม
ถนนรพช.สายปากคอก-หนองชัน จุด
เริ่มบ้านนายบรรเจิด เพชรปานกันถึง
บ้านนางเหวียน วิหค (ฝั่งซ้ายคลอง)  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 820  เมตร 
กว้าง  3 เมตร 

 

33,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

167 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 11 
จากทางหลวงหมายเลข 321  ถึง
บ้านนายพล  ใจซื่อ   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 280 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 

12,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

168 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 11 จาก
ถนนสายปากคอก-ทุ่งเข็น ถึงจุดไร่
นายประเสริฐ  กลัดอยู่ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 150 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

 

6,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

169 ซ่อมแซมถนนหินคลุกจากหมู่ 11เขต
ติดต่อหมู่ 10 จุดเริ่มบ้านนาง 
เหวียน  วิหคถึงถนนลาดยางสาย
ปากคอก-ทุ่งเข็น(ฝั่งขวาคลอง)   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 820  เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

34,000 
 (อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ สะดวก  
 

กองช่าง 

 
 
 



71 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

170 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 11 จาก
ทางแยกถนนคอนกรีตจุดเริ่มไร่นาย
ยงยุทธ์  จันทร์แจ่ม ถึงจุดบ้านนาย
สิงห์  ใจกล้า  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 250  เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

 

14,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

171 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่  11จาก
ถนนลาดยางสายปาก-ทุ่งเข็น จุดเริ่ม
บ้านนายกําพร้า  สระทองจวง ถึงทาง
แยกจุดบ้านนายเป๊ก  เสียงแหลม  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 270  เมตร 
กว้าง  4 เมตร 

 

16,000 
 (อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ สะดวก  
 

กองช่าง 

172 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 11 จาก
จุดเริ่มถนนลาดยางสายปากคอก-ทุ่ง
เจริญ ถึงเขตติดต่อ หมู่ 13  
  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  570 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

24,000 
 (อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

173 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 11 จาก
ทางหลวงหมายเลข 321 จุดร้าน 
อาหารน้องเซฟถึงทางแยกถนนหิน
คลุกจุดบ้านนางออง  ศรีรุ่งเรือง  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 580  เมตร 
กว้าง  2.50  เมตร 

 

20,000 
 (อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ สะดวก  
 

กองช่าง 

 



72 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

174 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 11 จาก
ถนนลาดยางสายปากคอกทุ่งเข็นจุด
ไร่นางจําลอง  ถึงจุดบ้านนายเสถียร 
ใจกล้า   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  230 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

  

 14,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

175 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 11จาก
ถนนลาดยางทางหลวงหมายเลข 321 
ถึงถนนลาดยาง รพช.สายปากคอก-
ทุ่งเข็น   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  650  เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 33,000 
 (อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

176 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่  11 จาก
ทางแยกถนนลาดยางสายทุ่งคอก -
ดอนกอก จุดเริ่มบ้านนายอรุณ  
จันทร์เรือง  ถึงทางแยกถนน
คอนกรีตสายปากคอก-ทุ่งเข็น  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 370  เมตร 
กว้าง  2.50 เมตร 

 

 18,000 
 (อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ สะดวก  
 

กองช่าง 

 
 
 

 



73 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

177 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 11 จาก
ถนนลาดยางสายปากคอก-หนองชัน 
จุดเริ่มบ้านนางแสวง  ถึงทางหลวง
หมายเลข 321 สายสุพรรณบุรี-
นครปฐม จุดนานายหมู(ฝั่งขวาคลอง)  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 945 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 35,000 
 (อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

178 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 11 จาก
ถนนลาดยางสายปากคอก-ทุ่งเข็น จุด
บ้านนายบรรเจิด ถึงคลองระบายน้ํา
จุดบ้านนางเหวียน (ฝั่งซ้ายคลอง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  355 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 14,000 
 (อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

179 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 
11 จุดเริ่มถนนมาลัยแมน ถึงบ้าน
นายสํารวย  สมเหมาะ   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 100 เมตร 
กว้าง 4  เมตร 

 

 220,000 
 (อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

180 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจุดเริ่มบ้าน
หมู่ 11 นางสํารวย  สมเหมาะ ถึง
บ้านนายพล  ใจซื่อ   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 250 เมตร 
กว้าง 4  เมตร 

 

  550,000 
 (อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

 
 



74 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

181 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 
11จากบ้านนายดี  ถึงบ้านนางออง  
รอดเพ็ชร  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 200 เมตร 
กว้าง 4  เมตร 

 

  440,000 
 (อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

182 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 12 จาก
ถนนสายบางลี่ -หนองวัลย์เปรียง 
ถึงจุดบ้านนางสุรินทร์  ทนเถื่อน   
 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 248  เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

11,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

183 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 12 จาก
ถนนสายบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ถึง
คลองส่งน้ํา 8ซ-2ซ จุดบ้านนางอาบ  
จันทร์อิ่ม  
 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 470  เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

20,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

184 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่12 จาก
ทางแยกถนนหินคลุกจุดบ้านนาย
เทิ้ง  สนธิ วัฒน์ ถึงคลองระบายน้ํา  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 447 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

18,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

185 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 12  จาก
คลองส่งน้ํา8ซ 2ซ ถึงหลังวัดทุ่งเข็น   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,150 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

39,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 



75 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

186 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 12 จากถนน
สายบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ถึงคลอง
ส่งน้ํา 8ซ-2ซ   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 470  เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

27,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

187 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 12 จาก
คลองส่งน้ํา 8ซ 2ซ จุดนานายเสริม
ยอดไกรศรี ถึงจุดนานางประทีป  
สําเนียงแจ่ม  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 700  เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

20,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

188 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 12 จากจุด
นานายวิเชียร ถึงคลองระบายน้ําจุดนา
นายชบา  เกิดทอง  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 320  เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

 15,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

189 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 12 จากถนน
คอนกรีตสายบางลี่ – หนองวัลย์ 
เปรียง ถึงคลองส่งน้ําชลประทานจุด
โรงงาน ซีซี ฟูดส์แลนด์   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 445 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 22,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ สะดวก  
 

กองช่าง 

190 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 12  ซอย 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 700  เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 35,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ สะดวก  
 

กองช่าง 



76 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

191 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 12 จากจุด
บ้านนายพล  ชัยวงษ์ ถึงคลอง 
ระบายน้ํา  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 150 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

 13,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ สะดวก  
 

กองช่าง 

192 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่12 
ซอย 5 จุดถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง
ถึง ถนนรถไฟ ตําบลดอนมะนาว   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 700 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 440,000 
(อบต.) 

440,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ สะดวก  
 

กองช่าง 

193 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 12 
ซอย 2  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 250  เมตร 
กว้าง 4.00 ม.  

 
 

 550,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ สะดวก  
 

กองช่าง 

194 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 13 จุดเริ่ม
บ้านนายสมนึก  วงษ์สุวรรณ ถึงไร่นาง
ถอง  เหลืองรุ่งทรัพย์  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 490  เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

20,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ สะดวก  
 

กองช่าง 

195 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 13 จุดเริ่ม
บ้านนายเฉลียว  เสียงสมใจ ถึงบ้านนาย
ล้วน  เสียงสมใจ  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 422  เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

15,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ สะดวก  
 

กองช่าง 

 
 



77 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

196 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 13 จากจุดนา
นายซ้อน เพ็ชรปานกัน ถึงคลองส่งน้ํา  
8ซ 2ซ  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 375  เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

17,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ สะดวก  
 

กองช่าง 

197 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 13 จากรอยต่อ
ถนนคอนกรีตจุดบ้านนางบุญทิ้ง  บุญสงวน 
ถึงคลองส่งน้ํา8ซ 2ซ จุดน้านนายชุ้น  คนใจดี 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 520 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

22,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

198 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 13 จากจุดเริ่ม
คลองส่งน้ําจุดไร่นายเขิน   
ผิวทองงาม ถึงเขตติดต่อ หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 830  เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

32,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ สะดวก  
 

กองช่าง 

199 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 13 จากจุดเริ่ม
บ้านนายมุติ  เพชรปานกัน ถึงไร่นายทัย   
หมื่นราช 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 370  เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

14,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

200 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่  13 ในสาย
ทาง 8ซ-2ซ (ฝั่งขวา) จุดเริ่มถนน
คอนกรีตสายบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ถึง
สิ้นสุดเขตติดต่อตําบลดอนมะนาว 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 700  เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

38,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

 



78 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

201 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 13 จากใน
สายทาง 8ซ-2ซ (ฝั่งซ้าย) จุดเริ่มทาง
หลวงหมายเลข 321 สายสุพรรณบุรี- 
นครปฐม ถึงถนนคอนกรีตสายบางลี่-
หนองวัลย์เปรียง  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 2,500  เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 120,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

202 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 13 จาก
จุดเริ่มบ้านนายวิเชียร  เสียงแจ่ม  
ถึงบ้านนายโพธิ์  เพชรปานกัน 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 250 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 14,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ สะดวก  
 

กองช่าง 

203 เปิดถนนดินลงหินคลุกหมู่ 13 จุด
บ้านนายเจือ  ใจทําดี  ถึงบ้านนาง
ลั่นทม     มีผิวหอม  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 200 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 9,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

204 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่13 จากข้าง
วัดรางเทียนจุดเริ่มถนน คสล.เข้าวัด
รางเทียนถึงเขตติดต่อ ต.ดอนมะนาว 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 235 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 12,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

 
 
 



79 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

205 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 13 จาก
รอยต่อถนนคอนกรีต ถึงจุดสิ้นสุดไร่
นายสมนึก  วงศ์สุวรรณ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 400 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 15,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

206 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 13 จาก
จุดเริ่มบ้านนายทองหยด  เพชร
ปานกัน ถึงเขตติดต่อ หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง1,160 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 40,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ สะดวก  
 

กองช่าง 

207 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 13 จาก
รอยต่อถนนคอนกรีตสายบางลี่- 
หนองวัลย์เปรียง จุดเริ่มบ้านนายแบน  
วงศ์สุวรรณ ถึงจุดบ้านนายตน  
สําเนียงแจ่ม   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 370 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 13,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

208 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 13 จุดเริ่ม
บ้านนายสนิท นิลอ่อน ถึงบ้านนาย
ภิรมย์  ใจซื่อ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 830 เมตร
กว้าง 3 เมตร 

  33,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

209 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 13 จาก
รอยต่อถนนคอนกรีตหลังโรงไฟฟ้า
ถึงจุดสิ้นสุดไร่นายสุพจน์  ใจซื่อ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 395  เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

  17,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 



80 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

210 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 13 จาก
รอยต่อถนนคอนกรีตจุดบ้านนาย
สมใจ  เสียงสมใจ ถึงจุดสิ้นสุด
บ้านนางลั่นทม  มีผิวหอม 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 250  เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

  11,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

211 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 13 จุดเริ่มบ้านนางสีไพร   
จิดารัตน์ ถึงบ้านนางทิ้ง  บุญสงวน   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 150  เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

  330,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

212 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 14 จาก
เขตติดต่อเทศบาลตําบลทุ่งคอกจุด
โรงงานปุ๋ยมหาวงษ์ถึงทางแยกถนน
หินคลุกจุดไร่นายสมศักดิ์  
ตันจริยภรณ์  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,870 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

76,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

213 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 14 จาก
รอยต่อถนนคอนกรีตจุดบ้านนายฉิ่ง
สําเนียงหวาน ถึงเขตติดต่อ หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 2,472 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 

83,000 
 (อบต.) 

 

    ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

 
 



81 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

214 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 14 จาก
จุดเริ่มบ้านนายมานพ  ใจน้ํา ถึง
บ้านนายแจ้ง  หมอนวดดี  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,080 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

45,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

215 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 14 จาก
จุดเริ่มบ้านนางลออ  อ่อนดิษฐ์ ถึง 
ไร่นายตี๋  เกิดสมบูรณ์  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 300 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

13,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

216 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 14 จาก
จุดเริ่มไร่นายประจวบ  แสงสุริยวงษ์ 
ถึง บ้านนางทองม้วน  พรหมมิ  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 750 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

40,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

217 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 14 ใน
สายทาง 1ซ 8ซ 2ซ (ฝั่งขวา) จุด
บ้านผู้ใหญ่ วรวุฒิ ชายสีอ่อนถึงทาง
แยกถนนหินคลุก 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 775 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 40,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

218 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 14 จาก
จุดเริ่มไร่นายหลิ่ว  แซ่ตัน ถึงคลอง
ระบายน้ําจุดไร่นายประยงค์   
มากสุริยวงศ์  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 975 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 

 42,000 
 (อบต.) 

 

   ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 



82 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

219 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 14 จาก
ทางแยกถนนหินคลุกจุดเริ่มนานาย
สรธ์  รอดผุย  ถึงเขตติดต่อหมู่ 5 ต.
ทุ่งคอกจุดไร่นายตี๋  เกิดสมบูรณ์ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 300 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 

 12,000 
 (อบต.) 

 

   ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

220 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่14 จากจุด
เริ่มไร่นายทวน  สุวรรณเล็ก ถึงเขต
ติดต่อหมู่ 8 จุดไร่นายเติม ใจหลัก  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,200 ม. 
กว้าง 4 เมตร 

 55,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

221 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 14 ใน
สายทาง 1ซ 2ซ 8ซ จุดเริ่มทาง
หลวงหมายเลข 3356 ถึงคลอง
ระบายน้ําเขตติดต่อหมู่ 7ต.หนองบ่อ 
จุดบ้านนายวิชัย  แซ่คู 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 2,850 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 

 130,000 
 (อบต.) 

 

   ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

222 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 14จุดไร่ 
น.ส.บังอร แซ่ตัน ถึงเขตติดต่อหมู่1 
ต.หนองบ่อ ไร่นายทิ้ง  นุ่มชิณวงศ์  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 700 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 

  35,000 
 (อบต.) 

 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

 
 



83 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

223 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 14 
จุดเริ่มไร่นายประจวบ  แสงสุริวงศ์ 
ถึงบ้านนางแถว  แสงสุริยวงศ์  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 400 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 

  16,500 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

224 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 14จาก
จุดเริ่มไร่นายพร้อย  ใจน้ํา ถึงเขต
ติดต่อ หมู่ 8 ตําบลทุ่งคอก จุดไร่
นางเติม  ใจหลัก  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 2,400 ม. 
กว้าง 4 เมตร 

 

  110,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

225 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 
14 จุดเริ่ม บ้านนายอิทธิศักดิ์  
ทรัพย์อุดมมาก ถึงจุดนานายอิทธิ
ศักดิ์  ทรัพย์อุดมมาก  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 

 220,000 
(อบต.) 

440,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

226 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 
14 จุดเริ่มบ้านนางทองคํา  สิมมา  
ถึงบ้านนายประยูร   เกิดสมบูรณ์  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 

 440,000 
(อบต.) 

220,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

227 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 15 จาก
ถนนคอนกรีตนานายมาก มณีโชติ 
ถึงคลองระบายน้ํา  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  685  เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

 

25,000 
(อบต.) 

 

 
 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 



84 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

228 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 15 จาก
ถนนลาดยางสายปากคอกทุ่งเข็น-
จุดบ้านนายอรุณ หงษ์โต ถึงถนน  
ลาดยางสายทุ่งเข็น-ดอนมะเกลือ   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  2,435  เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 
 

99,000 
(อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

229 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 15 จาก
คลองส่งน้ําจุดเริ่มนานายบุญแล  
ใจซื่อ ถึงนานายเรือง  ใจซื่อ   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 440 ม. 
กว้าง 2.50 เมตร 

 

16,000 
(อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

230 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 15 จาก
บ้านนายโกวิท  แสงสว่าง ถึงคลอง
ระบายน้ํา 1A ข5     

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  850  เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 

30,000 
(อบต.)                                  

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

231 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 15จาก
คลองส่งน้ําจุดเริ่มนานายยิ้ว  ถึง
จุดสิ้นสุดนานายขันติ  เลิศปาน    

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  320  เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

 

18,000 
(อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

 
 
 
 



85 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

232 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 15 
จากถนนลาดยางสายทุ่งเข็น-ดอน
มะเกลือจุดเริ่มนานายไพรัช ทองเกิด  
ถึงสิ้นสุดคลองส่งน้ําจุดนานาย
ดาวเรือง  ใจซื่อ  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  395  เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 
 

23,000 
(อบต.) 

 
 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

233 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 15 ใน
สายทาง 1ซ 8ซ 2ซ (ฝั่งขวา) จุด
เริ่มถนนลาดยางสายปากคอก-ทุ่ง
เข็น ถึงคลองระบายน้ํา  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,600 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 

 75,000 
(อบต.) 

 
 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

234 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 15 จุด
เริ่มบ้านนายศาลา  ใจซื่อ ถึงบ้าน
นายดาวเรือง  ใจซื่อ   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 800 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 

 28,000 
(อบต.) 

 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

235 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 15จาก
คลองส่งน้ําจุดนานายพินนะ  ใจซื่อ 
ถึงถนนหินคลุกจุดนานางเรียน  ใจซื่อ  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  890  เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

 

 26,000 
(อบต.) 

 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

 
 



86 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

236 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 
15 จากถนน อบจ.สายปากคอก-ทุ่ง
เจริญจุดบ้านนางกุน ถึงบ้านนายเสริม  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 200  เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร 

 

 440,000 
(อบต.) 

 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

237 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 
15จุดเริ่มถนนลาดยาง อบจ.ถึงบ้าน
นางถวัลย์  เรือนทองดี ซอย 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  250   เมตร
กว้าง 4.00 เมตร 

 550,000 
(อบต.) 

 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

238 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 
15 จากถนนลาดยาง อบจ.ถึงซอย 2 
บ้านนางน้ําวุ้น  ใจกล้า  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  300   เมตร
กว้าง 4.00 เมตร 

  660,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

239 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 
15 จากถนนลาดยาง อบจ.ถึงซอย 3  
บ้านนางเล็ก   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง  250   เมตร
กว้าง 4.00 เมตร 

  550,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

240 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 16 จากทาง
แยกถนนหินคลุกไร่นายทวน  สุวรรณ
เล็ก ถึงบ้านนายเติม   
เกิดสมบูรณ์  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 310 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

14,000 
(อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

 



87 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

241 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 16 จาก
เขตติดต่อหมู่ 6 จุดบ้านนายเตียง 
ถึงบ้านนายชื่น  เขียวหวาน  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,630  
เมตร 

กว้าง 4 เมตร 

81,000 
(อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

242 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 16 จาก
จุดเริ่มบ้านนายบุญ  ไกรวิจิตร ถึง
จุดสิ้นสุดเขตติดต่อหมู่ 7  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 870  เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

30,000 
(อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

243 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 16จาก
จุดไร่นายปทุม  เกิดสมบูรณ์ ถึง
บ้านนายประสิทธิ์  จันทร์คงยง    

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 500 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

20,000 
(อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

244 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 16 จาก
จุดไร่นายวิเชียร  พานทอง ถึงจุด
บ้านนายยิ้ม  เขียวหวาน  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 600 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

21,000 
(อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

245 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 16จาก
จุดบ้านนายทองคํา  กาบทอง 
ถึงบ้านนางถม  มะกอกนา  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 800  เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

30,000 
(อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

 
 



88 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

246 ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ 16จากจุด
บ้านนายประเสริฐ  กลัดอยู่ ถึงบ้าน
นางไอ  เขียวหวาน  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 300 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

14,000 
(อบต.) 

 

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

247 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 16จาก
จุดไร่นายสง่า  บัวขาว ถึงจุดบ้าน
นางปิ่น  สลวยล้ํา   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง1,200 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 50,000 
(อบต.) 

 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

248 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 16 
จากคลองระบายน้ําจุดไร่นาย
ประสิทธิ์  จันทร์คนยงค์ ถึงจุดไร่
นายแสง  จันทร์คนยงค์  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 220 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 10,000 
(อบต.) 

 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
 

กองช่าง 

249 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 16 
จากคลองระบายน้ําจุดเริ่มบ้านนาย
สมบูรณ์  ใจดี ถึงเขตติดต่อ หมู่ 6 
ต.ทุ่งคอก จุดบ้านนางชาตรี นกเล็ก 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 612 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 30,000 
(อบต.) 

 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ สะดวก  
 

กองช่าง 

 
 
 



89 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

250 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 16 
จากจุดบ้านนายทองคํา  กาบทอง 
ถึงทางแยกถนนหินคลุกจุดไร่นาย
ชื่น  เขียวหวาน 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 810 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 40,000 
(อบต.) 

 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ สะดวก  
 

กองช่าง 

251 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 16 
จากคลองส่งน้ําชลประทานเขต
ติดต่อ หมู่ 14 ถึงจุดสิ้นสุดทางแยก
ถนนลาดยาง  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 290 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 15,000 
(อบต.) 

 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ สะดวก  
 

กองช่าง 

252 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 16 
จากคลองส่งน้ําจุดไร่นายสั้น   
เขียวหวาน ถึงคลองระบายน้ําจุดไร่
นายสง่า บัวขาว 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,170เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 45,000 
(อบต.) 

 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ สะดวก  
 

กองช่าง 

253 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 16 
จากทางแยกถนนหินคลุกจุดเริ่มไร่
นายสง่า  บัวขาว ถึงคลองระบายน้ํา
จุดไร่นายยิ้ม  เขียวหวาน 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 415 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 15,000 
(อบต.) 

 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ สะดวก  
 

กองช่าง 

 



90 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

254 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ 16 
จากคลองส่งน้ําชลประทานถงสิ้นสุด
ลานตากข้าวบ้านหนองกระทุ่ม 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 200 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 9,000 
(อบต.) 

 

 ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่ สะดวก  
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 จัดหาและจัดสร้างแหล่งน้ําเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง (โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่
บริเวณที่สาธารณะบ้านหนองชัน  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี    
น้ําประปาที่สะอาด    
ใช้ทุกครัวเรือน 

ประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
1 แห่ง 

24,000,000 
(กรมส่งเสริมฯ) 

  ประชาชนมี    
น้ําประปาที่สะอาด    
ใช้ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

2 ขุดสระน้ําบริเวณที่สาธารณะ  
หมู่ที่ 3 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ในการ
ผลิตน้ําประปา 

ขนาดกว้าง 115 ม. 
ยาว 175 ม. ลึก 3 ม. 

500,000 
(กรมส่งเสริมฯ) 

  มีแหล่งน้ําเพียงพอใน
การผลิตน้ําประปา 

กองช่าง 

3 ขุดลอกคลองระบายน้ํา ร 5 ขวา 
สองพี่น้อง   

เพื่อให้น้ําในลําคลอง
ระบายน้ําไหลได้สะดวก 

ระยะทางรวม  5 กม. 1,277,984 
(อบจ.) 

  น้ําในลําคลองระบาย
น้ําไหลได้สะดวก 

กองช่าง 

4 ขุดร่องระบายน้ํา หมู่ที่ 1,3,5และ
ขุดลอกคลองธรรมชาติหมูที่ 6  

เพื่อให้น้ําในลําคลอง
ระบายน้ําไหลได้สะดวก 

ระยะทางรวม  
4.408 กม. 

409,000 
(อบจ.) 

  น้ําในลําคลองระบาย
น้ําไหลได้สะดวก 

กองช่าง 

5 ขุดลอกคลองระบายน้ํา หมู่ที่ 5,8 
ต.ทุ่งคอก  
 

เพื่อให้น้ําในลําคลอง
ระบายน้ําไหลได้สะดวก 

ระยะทางรวม  
2.302 กม. 

497,000 
 (อบจ.) 

  น้ําในลําคลองระบาย
น้ําไหลได้สะดวก 

กองช่าง 

6 ขยายเขตท่อเมนท์ประปา หมู่ 1 
จากรอยต่อประปาตําบลดอน
มะนาว 

เพื่อให้ประชาชนมี    
น้ําประปาที่สะอาด    
อย่างทั่งถึง 

ระยะทาง 1.5 กม. 100,000 
(อบจ.) 

  ประชาชนมี    
น้ําประปาที่สะอาดใช้ 

กองช่าง 



92 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 จัดหาและจัดสร้างแหล่งน้ําเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 ขยายเขตท่อเมนท์ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําประปา
ที่สะอาดใช้อย่างเพียงพอ 

ระยะทาง 800 เมตร 65,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีน้ําประปาที่
สะอาดใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2 ซ่อมแซมประตูน้ําหมู่ 1 จุดบ้านนาย
ปัญญา  ดอนพงไพร 
 

เพื่อเป็นประตูเปิด-ปิด ส่งน้ํา
เพื่อใช้ในการเกษตร 

1 แห่ง  32,000 
(อบต.) 

 เป็นประตูเปิด-ปิด ส่งน้ํา
เพื่อใช้ในการเกษตร 

กองช่าง 

3 ขุดลอกร่องระบายน้ํา หมู่ 1 จุดไร่นาง
เล็ก แซ่อึ้ง ถึงคลอง ร6ข   

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ระยะทาง 300 เมตร 
 

 50,000 
(อบต.) 

 

 ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างประตูระบายน้ําพร้อมฝังท่อ 
ระบายน้ํา หมู่ 1จุดบ้านนายรอด  
จันทรจิต  

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง  30,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 



93 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

5 ขุดลอกร่องระบายน้ําหมู่  2 จาก
ชลประทาน 8ซ2ซ จุดไร่นายสวัสดิ์  
แต้มบุญนาค ถึงคลองระบายน้ําไร่
นายทองดี  ว่องดี และแยกไร่นาย
สุภาพ  คงเพิ่ม ถึงไร่นายยงค์  เสือขํา  

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตรและไม่มีน้ํา
ท่วมขัง 

ระยะทาง 2,000  
ม. 

80,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

6 ขุดร่องระบายน้ําหมู่ 2 จากไร่นาย
สวัสดิ์  แต้มบุญนาค ถึงไร่นายเหลียง  
แซ่พัง  

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตรและไม่มีน้ํา
ท่วมขัง 

ระยะทาง1,000  ม.  50,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

7 ขุดลอกร่องน้ําหมู่ 2 จากบ้านนาย
สมพงษ์  จงเพิ่มวัฒนผล ถึงไร่นาย 
ชูชัย  เหลืองรุ่งทรัพย์   
 

เพื่อใช้เป็นทางระบายน้ํา
ไม่ให้น้ําท่วมขังพื้นที่
การเกษตร 

ระยะทาง 1,000 ม.   50,000 
 (อบต.) 

ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

8 ขุดลอกร่องน้ําหมู่ 2 จากบ้านพักครู
โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ ถึงคลองระบาย
น้ําไร่นายสามารถ  จินดารัตน์  

เพื่อใช้เป็นทางระบายน้ํา
ไม่ให้น้ําท่วมขังพื้นที่
การเกษตร 

ระยะทาง  500 ม.   30,000 
 (อบต.) 

ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 



94 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

9 ขุดลอกร่องระบายน้ําหมู่ 2 เริ่ม
บ้านนายตั้ง   ใจตรง ถึงไร่ น.ส.
ชวนชม  ผิวเกลี้ยง   

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตรและไม่มี
น้ําท่วมขัง 

1 จุด   50,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

10 ขุดร่องระบายน้ําหมู่ 3 จุดถนน
ข้างปั๊ม ปตท. ถึงถนนมาลัยแมน 

เพื่อให้การระบายน้ําไหล
ได้สะดวกและไม่มีน้ําท่วม
ขัง 

ระยะทาง 1 กม. 100,000 
(อบต.) 

  การระบายน้ําไหลได้สะดวก
และไม่มีน้ําท่วม 

กองช่าง 
 

11 ขุดลอกทางระบายน้ํา หมู่  3 เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตรและไม่มี
น้ําท่วมขัง 

1 แห่ง  100,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

12 ขยายเขตประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาดใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 

ระยะทาง 3,000  
เมตร   

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้ําประปาที่
สะอาดใช้ในการอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

13 ขุดร่องระบายน้ําหมู่ 4  เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตรและไม่มี
น้ําท่วมขัง 

ระยะทาง 1,000 เมตร  50,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและไม่มีน้ํา 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 



95 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

14 ขยายเขตท่อเมนส์ประปา หมู่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาดใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 

ระยะทาง 1,000 
เมตร   

100,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีน้ําประปาที่
สะอาดใช้ในการอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

15 ขุดลอกร่องระบายน้ําหมู่ 5 จาก
บ้านนายร้อย  แซ่ลี้  ถึงคลอง 
ทิ้งน้ํา  หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตรและไม่มี
น้ําท่วมขัง 

ระยะทาง 2,800  
เมตร 

 150,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและไม่มีน้ํา 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

16 ขุดลอกคูส่งน้ําหมู่ 5 จุดเริ่มบ้าน
นางบุญลาภ  เชาวนนท์ ถึงคลอง
ทิ้งน้ําติดต่อเขตเทศบาล  

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตรและไม่มี
น้ําท่วมขัง 

ระยะทาง 1,500  
เมตร 

 90,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและไม่มีน้ํา 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

17 ขุดลอกร่องระบายน้ําที่ตื้นเขิน 
หมู่ 5 จากคลองส่งน้ําหมู่ 14 ถึง
ไร่นายไถ่หมุก   

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตรและไม่มี
น้ําท่วมขัง 

ระยะทาง 1,500  ม.   90,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและไม่มีน้ํา 
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

18 ขยายเขตท่อเมนส์ประปาหมู่ 6  

จากท่อเมนส์ประปาเดิม 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา 
ประปาใช้ในการอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

ระยะทางรวม  
3,000  เมตร 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

 
 



96 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

19 ขุดลอกร่องระบายน้ําในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้เป็นทางระบายน้ํา
ไม่ให้น้ําท่วมขัง 

ระยะทางรวม  1,000  
เมตร 

 100,000 
(อบต.) 

 การระบายน้ําไหลได้
สะดวกและไม่มีน้ําท่วม 

กองช่าง 

20 ขยายเขตประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา 
ประปาใช้ในการอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

ระยะทางรวม  3,000  
เมตร 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
ในการอุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

21 ขุดลอกร่องระบายน้ําพร้อมฝังท่อ 
จากบ้านนายกุหลาบ  ยากลิ่นหอม 
ถึงไร่นายฉวย  แก่นเรือง  หมู่7 

เพื่อใช้เป็นทางระบายน้ํา
ไม่ให้น้ําท่วมขัง 

ระยะทาง 1,000 ม.  50,000 
(อบต.) 

 การระบายน้ําไหลได้
สะดวกและไม่มีน้ําท่วม 

กองช่าง 

22 ขุดลอกร่องระบายน้ําพร้อมฝังท่อ
หมู่7 จุดเริ่มไร่นายทองเหมาะ   
สุดสว่าง ถึงจุดไร่นายถนัด  คุ้มทรัพย์   

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตรและไม่มีน้ํา
ท่วมขัง 

ระยะทาง 1,500 
เมตร 

  80,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและไม่มีน้ํา 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ํา จุดคลอง
ทิ้งน้ํา ม.8 
 

เพื่อเป็นประตูเปิด-ปิด ส่ง
น้ําเพื่อใช้ในการเกษตร 

1 แห่ง 50,000 
(อบต.) 

  เป็นประตูเปิด-ปิด ส่งน้ํา
เพื่อใช้ในการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 



97 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

24 ขุดลอกคลองทิ้งน้ํา หมู่ที่ 8 เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตรและไม่มี
น้ําท่วมขัง 

ระยะทางรวม 1,000 
เมตร 

 80,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและไม่มีน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

25 ขยายท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค  
หมู่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาดใช้ 

10 ครัวเรือน  50,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีน้ําประปาที่
สะอาดใช้ในการอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

26 ขุดร่องน้ําใหม่ หมู่ที่ 9 จุดบ้าน 
นางคอย ถึงบ้านนางเรียง 

เพื่อเป็นทางระบายน้ํา
และป้องกันน้ําท่วมขัง 

ระยะทาง 300 เมตร 
 

50,000 
(อบต.) 

  มีทางระบายน้ําและ 
น้ําไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

27 ลอกคลองระบายน้ําหมู่ 9 จากนา
นายโกมล  ศรีนวล ถึงนานายมานพ  
ใจรู้รอบ 

เพื่อเป็นทางระบายน้ํา
และป้องกันน้ําท่วมขัง 

ระยะทาง 500 เมตร 
 

 80,000 
(อบต.) 

 มีทางระบายน้ําและ 
น้ําไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

28 ขยายคันกั้นน้ําหมู่ 9 จากคอสะพาน
บ้านนางอ่อน ถึงบ้านนางเสียน 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง 1 จุด  50,000 
(อบต.) 

 สามารถแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมได้ 

กองช่าง 
 

 
 
 
 



98 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

29 ทําประตูกั้นน้ํา หมู่ 9 ดังนี้ 
1.จุดไร่นางคอย  ศรีรุ่งเรือง  
2.จุดนานายขุนทอง  ศรีรุ่งเรือ 
3.จุดนางอ่อน  แสงสว่าง           
4.จุดนายเกรียงศักดิ์  พยับวิภาพงศ์ 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

4 จุด  100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

30 ลอกคลองทิ้งน้ําหมู่ 9 จุดนานาง
ลํายอง  วงศ์ประเสริฐ ถึงคลองทิ้งน้ํา
เขตติดต่อ หมู่ 15  

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตรและไม่
มีน้ําท่วมขัง 

ระยะทาง 600  เมตร  100,000 
(อบต.) 

 

 ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและไม่มีน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

31 ลอกคลองลํารางสะเดือยหมู่ 9 จาก
บ้านนายสมหวัง  กังวานทวีทรัพย์ ถึง
นานางมาลี  ปานสังข์    

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตรและไม่
มีน้ําท่วมขัง 

ระยะทาง 2,000 เมตร   400,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและไม่มีน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

32 ฝังท่อระบายน้ําหมู่ที่ 10  ตั้งแต่
โรงงานแม่หนู2  ถึงโรงงานแม่หนู1  

เพื่อระบายน้ําไหลได้
สะดวกป้องกันน้ําท่วม 

ระยะทาง 300 เมตร 50,000 
(อบต.) 

  ระบายน้ําไหลได้สะดวก
และป้องกันน้ําท่วม 

กองช่าง 

33 ฝังท่อทิ้งน้ําหมูที่ 10 ตั้งแต่บ้านนาง
ลําจวน  ป้อมพิณ ถึงบ้านนางแววมยุรี 
ศรีนวล  

เพื่อระบายน้ําไหลได้
สะดวกป้องกันน้ําท่วม 

ระยะทาง 100 เมตร 
 

 25,000 
(อบต.) 

 ระบายน้ําไหลได้สะดวก
และป้องกันน้ําท่วม 

กองช่าง 

 



99 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

34 ขยายเขตท่อเมนประปาจากหมู่ 12 
ถึง หมู่ 11 ตําบลทุ่งคอก 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาดใช้ 

ครัวเรือนหมู่ 11   100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้ําประปาที่
สะอาดใช้ในการอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

35 ขุดลอกคลองซอย หมู่ 11 เส้นลาน
ตากข้าวกลางหมู่บ้าน จุดนานาง 
บัวลอย  จําเมือง  

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตรและไม่
มีน้ําท่วมขัง 

ระยะทาง 1,000 ม.  50,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและไม่มีน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

36 ขุดลอกคลองระบายน้ําหมู่ 11 จุด
เริ่มนานายถวิล  ใจกล้า  ถึงไร่นาย
เวียง  สีนวล   

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตรและไม่
มีน้ําท่วมขัง 

ระยะทาง  2,000 ม.  100,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและไม่มีน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

37 ขุดลอกคลองส่งน้ําหมู่ 11 จุดเริ่ม
คลองส่งน้ําชลประทานถึงบ้านนาย
พร้อง   ใจกล้า   

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตร 

ระยะทาง 600 เมตร   30,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและไม่มีน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

38 เปลี่ยนขนาดท่อเมนส์ส่งน้ําประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาดใช้ใน
อย่างเพียงพอ 

ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 



100 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

39 ขยายเขตวางท่อเมนประปาหมู่ที่ 12 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาดใช้ใน
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 3,000 
เมตร 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

40 ลอกคลองระบายน้ํา หมู่ 12 พร้อม
กําจัดวัชพืช  จุดเริ่มซอย 3 

ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและไม่มีน้ํา
ท่วม 

ระยะทาง 1,000 
เมตร 

 100,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและไม่มีน้ํา
ท่วม 

กองช่าง 

41 ขุดลอกคลองดินทิ้งน้ําสระพังเขินถึง
คลองชลประทานบางลี่ หมู่ 12 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตรและไม่
มีน้ําท่วม 

ระยะทาง 2,000 
เมตร 

  150,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและไม่มีน้ํา
ท่วม 

กองช่าง 

42 ขยายเขตวางท่อเมนประปาหมู่ที่ 13 
จากเขตติดต่อหมู่ 12  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาดใช้ใน
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 3,000 
เมตร 

100,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้ําประปาที่
สะอาดใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

43 ลอกคลองระบายน้ํา และคลอง 
ส่งน้ํา หมู่ที่ 13 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตรและไม่
มีน้ําท่วมขัง 

ระยะทางรวม 2,000 
เมตร 

 100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและไม่มีน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 



101 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

44 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 
จากประปาหมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาดใช้ใน
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 3,000 
เมตร 

100,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

45 ขุดลอกร่องระบายน้ําหมู่ 14 จุดเริ่ม
ไร่นางเพ็ญ  เกิดสมบูรณ์ ถึงไร่นาย
บุญธรรม  จินดารัตน์   

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตรและไม่
มีน้ําท่วมขัง 

ระยะทาง2,000 เมตร  100,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและไม่มีน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

46 ขุดลอกร่องน้ําหมู่ 14 จุดเริ่มไร่นาย
ศักดิ์ชัย  ตันจริยพร  ถึงไร่นาย
ประจวบ  แสงสุริยวงศ์   

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตรและไม่
มีน้ําท่วมขัง 

ระยะทาง 500 เมตร 
 

  20,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและไม่มีน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

47 ขุดลอกร่องน้ําหมู่ 14  จุดเริ่มไร่นาย
สาย  ช่อทับทิม ถึงเขตติดต่อตําบล
หนองบ่อ ไร่นายใจ  ใจมั่น 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตรและไม่
มีน้ําท่วมขัง 

ระยะทาง 2,500 
เมตร 

 

  100,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและไม่มีน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

48 ขุดลอกร่องน้ําหมู่ 14  จุดเริ่มไร่นาย
บุญมี   แซ่กัง ถึงเขตติดต่อเทศบาล
ตําบลทุ่งคอก บ้านนายรําพึง  
ชาวนาตรี 

เป็นทางระบายน้ําและ
ป้องกันน้ําท่วมขัง 

ระยะทาง 1,400  
เมตร 

 

  60,000 
(อบต.) 

 

ทางระบายน้ําไหลได้
สะดวกและป้องกัน 
น้ําท่วม 

กองช่าง 

 



102 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

48 ขุดลอกร่องน้ําหมู่ 14  จุดเริ่มไร่นาย
บุญมี   แซ่กัง ถึงเขตติดต่อเทศบาล
ตําบลทุ่งคอก บ้านนายรําพึง  ชาวนาตรี 
 

เป็นทางระบายน้ําและ
ป้องกันน้ําท่วมขัง 

ระยะทาง 1,400  
เมตร 

 

  60,000 
(อบต.) 

 

ทางระบายน้ําไหลได้
สะดวกและป้องกัน 
น้ําท่วม 

กองช่าง 

49 ขุดลอกร่องน้ําหมู่ 14 จุดเริ่มบ้าน
นายวรวุฒิ  ชายสีอ่อน ถึงไร่นายฉิ่ง   
สําเนียงหวาน  
 

เป็นทางระบายน้ําและ
ป้องกันน้ําท่วมขัง 

ระยะทาง 1,500 
เมตร 

 

  80,000 
(อบต.) 

 

ทางระบายน้ําไหลได้
สะดวกและป้องกัน 
น้ําท่วม 

กองช่าง 

50 ขุดลอกร่องระบายน้ํา หมู่ 14 จุดเริ่ม
บ้านนายสมศักดิ์  แก้วพุฒตาล  ถึง
บ้านนายประยงค์  สุกรีวนัส   
 

เพื่อเป็นทางระบายน้ํา
และป้องกันน้ําท่วมขัง 

ระยะทาง 1,000 
เมตร 

 

  65,000 
(อบต.) 

 

ทางระบายน้ําไหลได้
สะดวกและป้องกัน 
น้ําท่วม 

กองช่าง 

51 ขุดลอกร่องน้ําหมู่ 14  จุดเริ่มบ้าน
นายสนิท  เกิดสมบูรณ์  ถึงไร่นาง
สมร  เกิดสมบูรณ์    
 

เพื่อเป็นทางระบายน้ํา
และป้องกันน้ําท่วมขัง 

ระยะทาง 500 เมตร 
 

  60,000 
(อบต.) 

 

ทางระบายน้ําไหลได้
สะดวกและป้องกัน 
น้ําท่วม 

กองช่าง 

 
 
 



103 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

52 ขุดลอกร่องน้ําหมู่ 14  จุดเริ่มไร่นาย
ศักดิ์ชัย  ตันจริยพร  ถึงไร่นางเติม   
ใจหลัก  
 

เพื่อเป็นทางระบายน้ํา
และป้องกันน้ําท่วมขัง 

ระยะทาง 1500 เมตร   100,000 
(อบต.) 

 

ทางระบายน้ําไหลได้
สะดวกและป้องกัน 
น้ําท่วม 

กองช่าง 

53 ขุดลอกคลองกลางทุ่งหมู่ 15 จุดนา
นายขันติ  เลิศปาน ถึงคลองน้ําทิ้งจุด
นานายจรัล ใจซื่อ  

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตรและไม่
มีน้ําท่วมขัง 

ระยะทาง 800 เมตร 80,000 
(อบต.) 

 

  พื้นที่การเกษตรได้รับ
ประโยชน์กว่า 500  ไร่ 

กองช่าง 

54 ขุดลอกคลองส่งน้ํา 2ซ 8ซ จุดเริ่ม
เขตเทศบาลตําบลทุ่งคอก ถึงนานาย
ภาณุ  เพชรปานกัน หมู่ 15   

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตรและ
เป็นทางระบายน้ํา 

ระยะทาง 1,000 ม. 
 

 100,000 
(อบต.) 

 พื้นที่การเกษตรได้รับ
ประโยชน์กว่า 500  ไร่ 

กองช่าง 

55 ขุดลอกคลองทิ้งน้ําหมู่ 15 จุดเริ่มนา
วัดทุ่งคอก ถึงคลองทิ้งน้ํา 1A ข5  

เพื่อเป็นทางระบายน้ํา
และป้องกันน้ําท่วมขัง 

ระยะทาง 600 เมตร   60,000 
(อบต.) 

 

ทางระบายน้ําไหลได้
สะดวกและป้องกัน 
น้ําท่วม 

กองช่าง 

56 สร้างคันกั้นน้ํา หมู่ 15 จุดนาพระ 
พร้อมลอกคลอง 
 

เพื่อเป็นแนวป้องกันน้ํา
ท่วม 

ระยะทาง 2,000 
เมตร 

  100,000 
(อบต.) 

สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วม 

กองช่าง 

 
 



104 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

57 ขยายเขตท่อเมนท์ประปาหมู่ที่ 16
จากจุดท่อเมนประปาเดิม หมู่ที่ 6  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาดใช้ 

ระยะทาง 1,000 
เมตร 

100,000 
(อบต.) 

  ประชาชนมีน้ําประปาที่
สะอาดใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

58 ขุดลอกคลองชลประทาน 5ซ 2ซ จุด
เริ่มบ้านผู้ใหญ่ชื่น  เขียวหวาน ถึง
บ้านนายวิเชียร  พานทอง  หมู่ที่ 16 

เพื่อเป็นทางระบายน้ํา
และป้องกันน้ําท่วมขัง 

ระยะทาง 1,000 ม.  100,000 
(อบต.) 

 ทางระบายน้ําไหลได้
สะดวกและป้องกัน 
น้ําท่วม 

กองช่าง 

59 ฝังท่อระบายน้ําหมู่ที่ 16 จุดหัวคลอง
ชลประทาน 5ซ 2ซ ขนาด Ø 80 ซม.  
 

เพื่อเป็นทางระบายน้ํา
และป้องกันน้ําท่วมขัง 

1 จุด  50,000 
(อบต.) 

 ทางระบายน้ําไหลได้
สะดวกและป้องกัน 
น้ําท่วม 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างฝายทดน้ําหมู่ 16 จุดไร่ 
นางเฮียง  จันทร์คนยง 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตรและ
เป็นทางระบายน้ํา 

1 แห่ง   80,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและเป็นทาง
ระบายน้ํา 

กองช่าง 

61 ฝังท่อระบายน้ําหมู่ 16 จุดไร่นายยิ้ม  
เขียวหวาน ขนาด Ø 80 ซม.จํานวน 
10 ท่อน 

เพื่อเป็นทางระบายน้ํา
และป้องกันน้ําท่วมขัง 

1 จุด   50,000 
(อบต.) 

ทางระบายน้ําไหลได้
สะดวกและป้องกัน 
น้ําท่วม 

กองช่าง 

 
 



105 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.4 ขยายเขตการติดตั้งระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 
 
 

ขอสนับสนุนการติดตั้งโทรศัพท์
สาธารณะ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(กสท.) (กสท.) (กสท.) ประชาชนทั้ง 16 
หมู่บ้านมีโทรศัพท์ใช้ 

สํานัก
ปลัดฯ 



106 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
        2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 
 

จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี
และประชาชนตําบลทุ่งคอก 
 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น 
 

กลุ่มสตรี
ตําบล 

และ
ประชาชน 

จํานวน 160 คน 
 

50,000 
(อบต.) 

 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีอาชีพเสริม
และมีรายได้สามารถ
เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้ 

กอง
สวัสดิการฯ 
 

2 ก่อสร้างห้องน้ําบริเวณที่ทําการ
กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 6 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพทอผ้า
หมู่ 6 ตําบลทุ่งคอก 

1 แห่ง  100,000 
(อบต.) 

 กลุ่มอาชีพมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 



107 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
     2.2 ส่งเสริมและสนับสนนุแหล่งเงินทุนแก่กลุ่มอาชีพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนับสนุนเงินสมทบโครงการ
กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและการ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้กลุ่มกู้ยืมเงิน
โดยไม่มีดอกเบี้ยและ
มีเงินทุนหมุนเวียนใน
การประกอบอาชีพ 
 
 

2  กลุ่ม 
กลุ่มละ 100,000บาท 

 

200,000 
(อบต.) 

 
 

200,000 
(อบต.) 

 
 
 
 

200,000 
(อบต.) 

 
 

กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนใน
การประกอบอาชีพและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
 

กอง
สวัสดิการฯ 

 
 

 



108 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
      2.3 ส่งเสริมการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 
 

 

สนับสนุนโครงการทําปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ 
 

เพื่อเกษตรกรนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเกษตรและช่วยลด
ต้นทุนการผลิต 

กลุ่มเกษตรกร 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

เกษตรกรมี
ความรู้และ
สามารถลด
ต้นทุนการ
ผลิตลงได้ 

กอง
สวัสดิการ
ฯ 
 

2 ฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีการเกษตร 

เพื่อเกษตรกรนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการช่วยลดต้นทุนการ
ผลิต 

เกษตรกร
จํานวน 
50 คน 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

เกษตรกรมี
ความรู้และ
สามารถลด
ต้นทุนการ
ผลิตลงได้ 

กอง
สวัสดิการ
ฯ 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

109 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
     2.4. สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
พึ่งตนเอง 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ
การเกษตรแก่ประชาชนที่สนใจ 
เน้นการประหยัด ลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้ในระดับครัวเรือนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนที่สนใจ 

จํานวน 80 คน 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ประชาชนสามารถ
ประหยัด ลดรายจ่าย 
เพิ่มรายได้ในระดับ
ครัวเรือนได้ 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

2 จัดทําแปลงสาธิตไร่นาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชนใน
การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดหาที่ดินหมู่ที่ 
9,11,12,13   

 40,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีแนวทางใน
การดําเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

กอง
สวัสดิการฯ 
 

 
 



 
 
 
 
 

110 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
     3.1 เสริมสร้างและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 รณรงค์ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดและสนับสนุนการจัด
ระเบียบสังคม 

เพื่อป้องกันและปราบปราม
ปัญหายาเสพติด 

16 หมู่ 
 

 

100,000 
(อบต.) 

 

100,000 
(อบต.) 

 

100,000 
(อบต.) 

 

ปัญหาการแพร่ระบาด
ของปัญหายาเสพติดใน
ตําบลลดลง 

สํานัก
ปลัดฯ 
 

2 
 

อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี(ศต.สจ.) 

เพื่อรณรงค์ป้องกันและ
ปราบปรามปัญหายาเสพติด 
 

สนับสนุน ศต.สจ. 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

50,000 
(อบต.) 

 

50,000 
(อบต.)  

 

50,000 
(อบต.)  

 

ปัญหาการแพร่ระบาด
ของปัญหายาเสพติด
ลดลง 

สํานัก
ปลัดฯ 
 

3 จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีวัสดุ อุปกรณ์
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

วัสดุ อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานในการ

ปฏิบัติงาน 

50,000 
(อบต.)  

 

50,000 
(อบต.)  

 

50,000 
(อบต.)  

 

เจ้าหน้าที่มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน 

สํานัก
ปลัดฯ 
 



4 ฝึกอบรมและทบทวนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแก่
สมาชิก อปพร. ตําบลทุ่งคอก  

เพื่อฝึกทบทวนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่สมาชิก 
อปพร. 
 

 1  ครั้ง 
 
 

 

200,000 
(อบต.) 

 
 

200,000 
(อบต.) 

 
 

200,000 
(อบต.) 

 
 

สมาชิก อปพร.มีความ
พร้อมและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานัก
ปลัดฯ 
 

5 วัสดุเครื่องกายให้กับสมาชิก  
อปพร.ตําบลทุ่งคอก 

เพื่อสนับสนุนการดําเนิงานของ
สมาชิก อปพร.ตําบลทุ่งคอก 

สมาชิก อปพร.ตําบล
ทุ่งคอก 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

สมาชิก อปพร.มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน 

สํานัก
ปลัดฯ 
111 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

6 
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ของสมาชิก อปพร พนักงานส่วน
ตําบลที่อยู่เวรยาม 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของ อปพร.ตําบลทุ่งคอกให้มี
ประสิทธิภาพ 

อปพร.ตําบลทุ่งคอน 300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

การปฏิบัติงานของ อปพร.
ตําบลทุ่งคอกให้มี
ประสิทธิภาพ 

สํานัก
ปลัดฯ 

7 
 

การจัดนิทรรศการประกวดพ่อดีเด่น
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมคนดีให้เป็น
ตัวอย่างแก่สังคม 

1 โครงการ 
 

30,000 
 (อบต.) 

30,000 
 (อบต.) 

30,000 
 (อบต.) 

ได้บุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดี
แก่สังคม 

กอง
สวัสดิการฯ 

8 
 

การจัดนิทรรศการประกวดแม่ดีเด่น
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมคนดีให้เป็น
ตัวอย่างแก่สังคม 

1 โครงการ 
 

30,000 
 (อบต.) 

30,000 
 (อบต.) 

30,000 
 (อบต.) 

ได้บุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดี
แก่สังคม 

กอง
สวัสดิการฯ 

9 
 

จัดกิจกรรมเยาวชนดีเด่นเนื่องในวัน
เยาวชนแห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

1 โครงการ 
 

30,000 
 (อบต.) 

30,000 
 (อบต.) 

30,000 
 (อบต.) 

เยาวชนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สังคม 

กอง
สวัสดิการฯ 



10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
สตรีตําบลทุ่งคอก 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ใน
เรื่องต่าง ๆแก่สตรี เช่น การ
วาง แผนครอบครัว การ
ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร ฯลฯ 

สตรีตําบลทุ่งคอก 
จํานวน 80 คน 

 30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

สตรีมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถดูแลตนเองให้
ปลอดภัย และสามารถเป็น
แกนนําในการให้ความรู้กับ
ผู้อื่นต่อไปได้ 

กอง
สวัสดิการ

ฯ 

11 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านที่
ชํารุดตามจุดต่าง ๆ 
 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินกับ
ประชาชน 

ทุกจุดที่ชํารุด 
 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สํานัก 
ปลัดฯ 

112 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

12 
 

โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ความอบอุ่นให้แก่สถาบันครอบครวั
อย่างต่อเนื่อง  

หมู่ที่ 13  
บ้านรางเทียน 

10,000 
(พมจ.) 

10,000 
(พมจ.) 

10,000 
(พมจ.) 

เกิดความเข้มแข็งและความ
อบอุ่นให้แก่สถาบัน
ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 

กอง
สวัสดิการฯ 

13 
 

โครงการส่งเสริมกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลทุ่งคอก 

เพื่อสบทบเงินพัฒนาสวัสดิการ
จากรากฐาน ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาระบบกองทุน
สวัสดิการชุมชนภาคประชาชน
ร่วมกันกับ อปท.ตามสูตร (1:1:1) 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลทุ่งคอก
จํานวน 1 กองทุน 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

กองทุนมีการบริหารจัดการ
ที่ดีเป็นไปตามหลักการจัด
สวัสดิการสังคม  

กอง
สวัสดิการฯ 



14 โครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาครอบครัวฯประจําหมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมเครือข่ายครอบครัว
ให้ครอบคลุมทั้งตําบล 

จํานวน 15 หมู่บ้าน 
ตําบลทุ่งคอก 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

สถาบันครอบครัวเกิดความ
เข้มแข็ง 

กอง
สวัสดิการฯ 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ 
ทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนตําบลทุ่งคอก และส่งเสริม
เครือข่ายครอบครัวคุณธรรม 

เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้
เข้มแข็งรวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาครอบครัวประจําหมู่บ้าน 

จํานวน 16 หมู่บ้าน 
ตําบลทุ่งคอก 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

สถาบันครอบครัวเกิดความ
เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 

กอง
สวัสดิการฯ 

 
 
 

113 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

16 โครงการวัยรุ่นใหม่เข้าใจเรื่องเพศ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ต่าง ๆ แก่
เด็กและเยาวชน เช่นการวางแผน
ครอบครัว การป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรฯลฯ 

เด็กและเยาวชน
จํานวน 50 คน 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

เด็กและเยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจการวางแผน
ครอบครัวการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ 

กอง
สวัสดิการ

ฯ 

16 เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตําบล
ทุ่งคอก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชมรมผู้สูงอายุในการจัดประชุม
ของคณะกรรมการชมรม 

ชมรมผู้สูงอายุตําบล
ทุ่งคอก 1 ชมรม 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

คณะกรรมการชมรมฯ มีความรู้
เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของชมรมได้ 

กอง
สวัสดิการ

ฯ 



17 โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นใน
ครอบครัวให้ครอบครัวมีเวลา
ทํากิจกรรมร่วมกัน 

ครอบครัวจํานวน 25 
ครอบครัว(100 คน) 
ประกอบด้วย พ่อ แม่ 
ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย 
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน 

200,000 
(พมจ.และ 

อบต.) 

200,000 
(พมจ.และ

อบต.) 

200,000 
(พมจ.และ 

อบต.) 

ครอบครัวในตําบลทุ่งคอก
เกิดความรักความเข้าใจกัน 
ส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่น 
เข้มแข็ง สามารถเป็น
ภูมิคุ้มกันภัยได้ 

กอง
สวัสดิการ

ฯ 

18 สนับสนุนงบประมาณโครงการ 
หมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ 
(ขยายผล) 

เพื่อส่งเสริมให้ดํารงไว้ซึ่งคุณค่า
ของสังคมไทยในด้านต่าง ๆ 
ตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ 

13 หมู่บ้าน 
 
 

 500,000 
 (อบต.) 

 

 ประชาชนกลุ่ม เป้าหมายได้รับ
การพัฒนาเป็นผู้มีคุณธรรม
และเป็นคนดี ของสังคม 

กอง
สวัสดิการ

ฯ 
 

114 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

19 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย 
และใจ 
 
 
 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนตําบลทุ่งคอก ให้มี
สุขภาพทางกาย และจิต ที่
แข็งแรงสมบูรณ์ 

ประชาชนตําบล 
ทุ่งคอก 

จํานวน 100 คน 

 30,000 
(อบต.) 

 

30,000 
(อบต.) 

 

สามารถพัฒนาประชาชนตําบล
ทุ่งคอกให้เป็นผู้ที่มีบทบาทใน
การร่วมคิด ร่วมทํา และสามารถ
ดําเนินการจัดกิจกรรม ที่เป็น
ความต้องการด้วยตนเองได้ 

กอง
สวัสดิการฯ 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

115 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
      3.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและคนชรา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 
 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนละ  500 
บาท ต่อเดือน 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีรายได้
และสามารถ เลี้ยงตนเองได้
โดยไม่ เป็นภาระต่อสังคม 

ผู้สูงอายุ 
ตําบลทุ่งคอกทุกคน 

 
 

8,316,000 
(กรมส่งเสริม) 

100,000 
(อบต.) 

8,316,000 
(กรมส่งเสริม) 

100,000 
(อบต.) 

8,316,000 
(กรมส่งเสริม) 

100,000 
(อบต.) 

ผู้สูงอายุมีรายได้และ
สามารถเลี้ยงตนเอง
ได้โดยไม่เป็นภาระ
ต่อสังคม 

กอง
สวัสดิการ

ฯ 



2 
 

จ่ายเบี้ยสงเคราะห์ผู้พิการ คนละ 
500 บาท ต่อเดือน 

เพื่อให้ ผู้พิการมีรายได้และ
สามารถเลี้ยงตนเองได้โดย
ไม่เป็นภาระต่อสังคม 

ผู้พิการตําบลทุ่งคอก
ทุกคน 

1,014,000 
(กรมส่งเสริม) 

78,000 
(อบต.) 

1,014,000 
(กรมส่งเสริม) 

78,000 
(อบต.) 

1,014,000 
(กรมส่งเสริม) 

78,000 
(อบต.) 

ผู้พิการมีรายได้และ
สามารถเลี้ยงตนเองได้
โดยไม่เป็นภาระต่อ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ

ฯ 

3 จ่ายเบี้ยสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
คนละ 500 บาท ต่อเดือน 

เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์มี
รายได้และสามารถเลี้ยง
ตนเองได้โดยไม่เป็นภาระ
ต่อสังคม 

ผู้ติดเชื้อเอดส์  
จํานวน 6 คน 

6,000 
(กรมส่งเสริม) 

36,000 
(อบต.) 

6,000 
(กรมส่งเสริม) 

36,000 
(อบต.) 

6,000 
(กรมส่งเสริม) 

36,000 
(อบต.) 

ผู้ติดเชื้อเอดส์มีรายได้
และสามารถเลี้ยง
ตนเองได้โดยไม่เป็น
ภาระต่อสังคม 

กอง
สวัสดิการ

ฯ 

4 สนับสนุนการสํารวจและบันทึก
ข้อมูล จปฐ. และ กชช.๒ค. 
 

เพื่อยกระดับคุณภพชีวิต
ของประชาชนให้ดีขึ้น 

ทุกครัวเรือน 35,000 
(อบต.) 

35,000 
(อบต.) 

35,000 
(อบต.) 

ประชาชนมี    
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

ฯ 
116 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

5 จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม มีรายได้และ
สามารถเลี้ยงตนเองได้โดย
ไม่เป้นภาระต่อสังคม 

ผู้ด้อยโอกาสในตําบล
ทุ่งคอก รายละ  
2,000 บาท  

จํานวน 25 ราย 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มี
รายได้เลี้ยงตนเองได้โดย
ไม่เป็นภาระต่อสังคม 

กอง
สวัสดิการ

ฯ 



6 ก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย  
 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1 ครัวเรือน 100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ประชาชนผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด
ฯ 

7 โครงการชมรมผู้สูงอายุในฝันตาม
แนวพระราชดําริ 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพ
ทางกายและจิต ที่แข็งแรง
สมบูรณ์ 

ชมรมผู้สูงอายุ             
ต.ทุ่งคอก 1 ชมรม 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

ผู้สูงอายุสามารถดําเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
คุณภาพและปกติสุข มี
บทบาทในการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสังคมของ
ชุมชน  

กอง
สวัสดิการ

ฯ 

 
 
 

117 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

8 ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ
ตําบลทุ่งคอก 
 

เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ผู้พิการในตําบล 
ทุ่งคอก 

 20,000 
(อบต.) 

 ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 



9 พาผู้สูงอายุไปไหว้พระ 9 วัด  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ
ผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุได้
เสริมสร้างชีวิตให้มีคุณค่า  
ส่งเสริมการสร้างธรรมะใน
จิตใจ เป็นการสร้างพลังใจให้
ผู้สูงอายุได้มีกําลังใจที่เข้มแข็ง
ในการดํารงชีวิต 

ผู้สูงอายุตําบลทุ่งคอก 
 

  400,000 
(อบต.) 

ผู้สูงอายุได้พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านจิตใจ มีคุณค่า 

กอง
สวัสดิการฯ 

 
 
 
 
 
 
 

118 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
     3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 



1 
 

 

จัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก 
 

เพื่อให้เป็นสื่อการเรียนการ
สอน เพิ่มพัฒนาการที่ดี
ให้กับเด็กเล็ก 

5 ศูนย์ 
คนละ 600 บาท/ปี 

 

78,000 
(อบต.) 

 

78,000 
(อบต.) 

 

78,000 
(อบต.) 

 

เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดี
ตามวัย 
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

2 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดนักเรียน   
พละศึกษาให้ กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5 แห่ง 

70,000 
(อบต.) 

 

70,000 
(อบต.) 

 

70,000 
(อบต.) 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

3 
 

 

จัดซื้อที่นอนเด็กสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก (เพื่อให้เด็ก 
ได้ยืมใช้) 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
 

จํานวน 120 ชุด 20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

4 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.  
 

เพื่อให้นักเรียนได้รับสาร 
อาหารที่เพียงพอกับร่างกาย
และมี พัฒนาการที่ดีตามวัย 

5 โรงเรียน 
 

 

1,350,000 
(อบต.) 

1,350,000 
(อบต.) 

1,350,000 
(อบต.) 

นักเรียนได้รับสารอาหาร
ที่เพียงพอ มีสุขภาพ
แข็งแรงมีพัฒนาการที่ดี 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 
 
 

119 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 



5 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งคอก 

 เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่เพียงพอกับ
ร่างกายและมี พัฒนาการ
ที่ดีตามวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5 แห่ง 

310,000 
(อบต.) 

310,000 
(อบต.) 

310,000 
(อบต.) 

นักเรียนได้รับสารอาหารที่
เพียงพอ มีสุขภาพแข็งแรงมี
พัฒนาการที่ดี 

กองการ 
ศึกษาฯ 

6 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน
ในสังกัด สพฐ.  

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่เพียงพอกับ
ร่างกายและมี พัฒนาการ
ที่ดีตามวัย 

5 โรงเรียน 
 

800,000 
(อบต.) 

800,000 
 (อบต.) 

800,000 
 (อบต.) 

นักเรียนได้รับสารอาหารที่
เพียงพอ มีสุขภาพแข็งแรงมี
พัฒนาการที่ดี 
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

7 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งคอก 

 เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่เพียงพอกับ
ร่างกายและมี พัฒนาการ
ที่ดีตามวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5 แห่ง 

230,000 
(อบต.) 

230,000 
 (อบต.) 

230,000 
 (อบต.) 

นักเรียนได้รับสารอาหารที่
เพียงพอ มีสุขภาพแข็งแรงมี
พัฒนาการที่ดี 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

120 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 



8 สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ   50,000 
บาท 
- รร.หนองวัลย์เปรียงวิทยา 30,000 
บาท 
- รร.วัดทุ่งเข็น  10,000 บาท 
- รร.วัดเทพพิทักษ์ 10,000 บาท 
- รร. บ้านหนองวัลย์เปรียง 8,000 
บาท 
- รร.บ้านโป่ง  7,000 บาท 
- รร. บ้านบัวขาว 7,000 บาท 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้ร่วมทํากิจกรรม 

6 โรงเรียน 
5 ศูนย์พัฒนาฯ 

122,000 
 (อบต.) 

122,000 
 (อบต.) 

122,000 
 (อบต.) 

เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

กองการ 
ศึกษาฯ 

9 ค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถานพยาบาล เพื่อนําส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กไปสถานพยาบาล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5 แห่ง 

1,500 
(อบต.) 

1,500 
(อบต.) 

1,500 
(อบต.) 

นําส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไปสถานพยาบาล 

กองการ 
ศึกษาฯ 

10 โครงการออมทรัพย์ เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีเรื่อง
การประหยัดและประโยชน์
ของการออมทรัพย์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5 แห่ง 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

เด็กทุกคนมีการฝากเงินออม
ทรัพย์แก่ครูทุกวัน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 
121 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 



11 อุดหนุนการจัดโครงการเข้าค่าย
เยาวชนของนักเรียนในเครือข่าย
ตําบลทุ่งคอก 

เพื่อให้นักเรียนในศูนย์ฯ รู้จัก
การเสียสละ การเรียนรู้การ
อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ มี
คุณธรรมจริยธรรม และเป็น
การสร้างความสามัคคี 

คณะครู นักการ 
ภารโรง และ

นักเรียนในศูนย์
เครือข่ายทุ่งคอก- 

ดอนมะนาว 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

นักเรียนในศูนย์ ฯ รู้จัก
การเสียสละ การเรียนรู้
การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่
คณะ มีคุณธรรม
จริยธรรม และเกิดความ
สามัคคีกับหมู่คณะ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

12 โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ครอบครัว/ชุมชน สังคม
ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน
การพัฒนาทักษะของเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5 แห่ง 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

เด็กเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ในการพัฒนา
ทักษะชีวิตทําให้เด็กมี
การเปลี่ยนแปลงด้าน
พฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น 

กองการ 
ศึกษาฯ 

13 จัดซื้อสื่อการสอนเพื่อเสริมทักษะ
และประสบการณ์/เครื่องเล่นสําหรับ
เด็ก/หนังสือนิทาน 

เพื่อให้เด็กมีวัสดุอุปกรณ์ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5 แห่ง 

 100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

เด็กมีอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการเรียนการสอน มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้นและ
พร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 
 

121 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 



14 จัดทัศนศึกษา เด็กนักเรียน/ครู
และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง อบต. 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็กนักเรียน/ครูและเจ้าหน้าที่
ได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5 แห่ง 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

เด็กนักเรียน/ครูและ
เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

122 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
     3.4 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 
 

 

อุดหนุนสถานีอนามัยในตําบล 
ทุ่งคอกและ อสม.ตําบลทุ่งคอกใน
การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ
ด้านสาธารณสุข  

เพื่อออกให้บริการตรวจ
สุขภาพและให้ความรู้ด้าน
สุขภาพแก่ประชาชน 
 

16 หมู่บ้าน 
 

 

172,000 
(สปสช.) 

 
 

172,000 
(สปสช.) 

 
 

172,000 
(สปสช.) 

 
 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพและป่วยเป็น
โรคลดลง 

กอง
สาธารณสุข 
 
 

2 จัดซื้อน้ํายาพ่นฆ่ายุงและทราย 
อะเบท   

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 

16 หมู่บ้าน 
 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ลดการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข 

3 
 

 

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมู่บ้าน 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริการด้านสาธารณสุข
ในหมู่บ้าน 

ศูนย์สาธารณสุข 
มูลฐาน 16 หมู่บ้าน 

 

160,000 
(อบต.) 

 

160,000 
(อบต.) 

 

160,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก 
 

กอง
สาธารณสุข 
 

4 อุดหนุนกองทุนโรคพิษสุนัขบ้า
ตําบลทุ่งคอก 
 

เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ตําบลทุ่งคอก 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ลดปัญหาการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข 

         

 
 

123 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 



เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

ได้รับ ที่รับผิดชอบ 

5 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.ทุ่งคอก ตามบันทึกข้อตกลง
กับ สปสช. 

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านสาธารณสุข 

ตําบลทุ่งคอก 150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

ประชาชนในตําบล 
ทุ่งคอกได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุข
ครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุข 

6 บําบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด 

เพื่อบําบัดรักษา ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

ผู้ติดยาเสพติดใน 
ตําบลทุ่งคอก 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

จํานวนผู้ติดยาเสพ
ติดลดลง 

ส่วน
สาธารณสุข 

7 โครงการรณรงค์ฝากครรภ์และการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

เพื่อเสริมสร้างความ 
สัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่าง
มารดากับทารกและรณรงค์
ส่งเสริมให้เลี้ยงลูกด้วยนม
แม่นาน 6 เดือน 

หญิงมีครรภ์ และ
มารดาหลังคลอด 

30,000 
(สปสช) 

30,000 
(สปสช) 

30,000 
(สปสช) 

เกิดความรักความ
ผูกพันอันอบอุ่น
ระหว่างมารดากับ
ทารก 

ส่วน
สวัสดิการ

ฯ 

 
 
 
 

124 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 



เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

ที่รับผิดชอบ 

8 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรีวัย
เจริญพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมการเกิดระบบการ
เฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม 

กลุ่มเป้าหมาย 
1,400  ราย 

60,000 
(สปสช) 

60,000 
(สปสช) 

60,000 
(สปสช) 

เกิดระบบการเฝ้าระวัง
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม 

ส่วน
สาธารณสุข 

9 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
เอดส์ 

เพื่อให้ความรู้ในการป้องกัน
และควบคุมโรคเอดส์ในตําบล
ทุ่งคอก 

กลุ่มเป้าหมาย  
150 คน 

50,000 
(สปสช.) 

50,000 
(สปสช.) 

50,000 
(สปสช.) 

มีความรู้ในการป้องกัน
และควบคุมโรคเอดส์แ 

ส่วน
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 



     3.5 ส่งเสริมการกีฬาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 
 

 

อุดหนุนศูนย์กีฬาหมู่บ้านในตําบล
ทุ่งคอก 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินการ
จัดตรียมและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 

16 หมู่บ้าน 
 
 

96,000 
(อบต.) 

 

96,000 
(อบต.) 

 

96,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนเกิดความรัก
ความสามัคคี และใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

2 
 

อุดหนุน อบต.บางพลับ ในการเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างหน่วยงาน อปท.ในเขต
อําเภอสองพี่น้อง 

เพื่อให้นักกีฬาได้พัฒนาฝีมือ
และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
อปท. 

1 ครั้ง 10,000
(อบต.) 

 

10,000
(อบต.) 

 

10,000
(อบต.) 

 

นักกีฬาได้พัฒนาฝีมือ 
สู่ความเป็นเลิศและ 
เชื่อมสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง อปท. 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

3 จัดการแข่งขันกีฬาภายในตําบล 
ทุ่งคอก ต่อต้านยาเสพติด (ระดับ
ประชาชน) 

เพื่อเชื่อมความรักความ
สามัคคีให้เกิดขึ้นในตําบล 

ประชาชน 16 หมู่ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

 

80,000 
(อบต.) 

 

80,000 
(อบต.) 

 

80,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนเกิดความรัก
ความสามัคคี และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

4 จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบล
ทุ่งคอก  

เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพ
แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด 

เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรม 150 คน 

80,000 
(อบต.) 

 

80,000 
(อบต.) 

 

80,000 
(อบต.) 

 

เยาวชนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ มี
สุขภาพแข็งแรงและ
ห่างไกลยาเสพติด 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

126 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 



เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

ที่รับผิดชอบ 

5 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันระดับอําเภอและระดับ
จังหวัด 

เพื่อให้นักกีฬาได้พัฒนาฝีมือ
และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
อปท. 

นักกีฬาตําบลทุ่งคอก 50,000 
(อบต.) 

 

50,000 
(อบต.) 

 

50,000 
(อบต.) 

 

นักกีฬาได้พัฒนาฝีมือ 
สู่ความเป็นเลิศและ 
เชื่อมสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง อปท. 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

6 อุดหนุนศูนย์กีฬาตําบลทุ่งคอกใน
การส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา
ระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอําเภอสองพี่น้อง 

เพื่อให้นักกีฬาได้พัฒนาฝีมือ
และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
อปท. 

นักกีฬาตําบลทุ่งคอก 150,000 
(อบต.) 

 

150,000 
(อบต.) 

 

150,000 
(อบต.) 

 

นักกีฬาได้พัฒนาฝีมือสู่
ความเป็นเลิศ 
และเชื่อมสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง อปท. 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

7 จัดซื้อุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬา
ตําบลทุ่งคอก 

เพื่อให้มีอุปกรณ์กีฬาไว้ใช้ใน
ฝึกซ้อมเตรียมทีมในการ
แข่งขันกีฬา 

ศูนย์กีฬาตําบลทุ่งคอก 20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ศูนย์กีฬาฯ มีความ
พร้อมในการจัดการ
แข่งขันกีฬา 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

8 อุดหนุนมูลนิธิพัฒนาการกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี ในการจัดการ
แข่งขันกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการมหกรรมกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

60,000 
(อบต.) 

60,000 
(อบต.) 

60,000 
(อบต.) 

นักกีฬาได้พัฒนาฝีมือสู่
ความเป็นเลิศ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

 
 
 

127 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 



    3.6 ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาและขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 
 
 

 

การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
และงานประเพณีสงกรานต์ 

เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมไทยและเชื่อมความ
รักความสามัคคีของคนใน
ท้องถิ่น 

ประชาชนเข้าร่วมงานไม่
น้อยกว่า 3,000 คน 

 

450,000 
(อบต.) 

 
 

450,000 
(อบต.) 

 
 

450,000 
(อบต.) 

 
 

สามารถสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
และเกิดความรักความ
สามัคคีของคนในตําบล 

กอง
การศึกษา 

2 
 

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์อําเภอสองพี่น้องและ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

สนับสนุนการจัดงาน
กาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี 

20,000 
(อบต.) 

 

20,000 
(อบต.) 

 

20,000 
(อบต.) 

สามารถสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่นและของชาติ 

กอง
การศึกษา 

3 
 

การจัดงานวันสําคัญของทาง
ราชการและวันสําคัญทางศาสนา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานวันสําคัญของทางราชการ 

ตําบลทุ่งคอก 100,000 
(อบต.) 

 

100,000 
(อบต.) 

 

100,000 
(อบต.) 

เป็นการเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

สํานัก 
ปลัดฯ 

4 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล 
ทุ่งคอกในการจัดกิจกรรม 
แห่เทียนจํานําพรรษา 
 

เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมไทย 

ผู้นําชุมชนและประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมม่น้อยกว่า 

200 คน 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

สามารถสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
อันดีงามเอาไว้ 

กอง
การศึกษา 

 
128 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 



เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

ที่รับผิดชอบ 

5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่อง
มากจากพระราชดําริต่างๆ  

ตําบลทุ่งคอก 100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

สามารถดําเนินการตาม
โครงการตามพระราชดําริ 

สํานัก
ปลัดฯ 

6 สนับสนุนการบวชชีพราหมณ์เนกขัม
ปฏิบัติ เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาท สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
โน้มน้าวให้เยาวชน ประชาชน
ชุมชนเข้าสู่วัดปฏิบัติธรรม 

นักเรียน และประชาชน
บ้านหนองวัลย์เปรียง 

เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า 150 คน 

20,000 
(อบต.) 

 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

เยาวชน ประชาชนชุมชน
บ้านหนองวัลย์เปรียงเข้าสู่
วัดปฏิบัติธรรม 
 

กอง
การศึกษา 

7 
 

สนับสนุนโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อนวัดรางเทียน
และวัดทุ่งเข็น 

เพื่อให้เยาวชนและเด็กใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ช่วงปิดเทอม 

วัดรางเทียนและ 
วัดทุ่งเข็น 

 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

เยาวชนและเด็กใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิด
เทอม 

กอง
การศึกษา 

8 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
สองพี่น้องในการจัดงานประเพณี
แห่เทียนพรรษาอําเภอสองพี่น้อง 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาธุรกิจการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีและ
เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีเข้าพรรษา 

1 โครงการ 40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

สามารถสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
อันดีงามเอาไว้ 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการปกป้องสถาบันสําคัญ 
ของชาติ 

เพื่อจัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ และสร้างความ
สามัคคีของคนในชาติ 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม 500 คน 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม และเกิดความรัก
ความสามัคคีของคนในชาติ 

สํานัก
ปลัดฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 



เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

ที่รับผิดชอบ 

10 โครงการสืบสานประเพณีไทย
รามัญ(มอญ) 

เพื่อเป็นการฟื้นฟู สืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมให้ดํารงสืบ
ต่อไป 

ประชาชนตําบลทุ่งคอก 20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ประชาชนสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมไทยของ
คนในตําบล 

ส่วน
การศึกษา
ฯ 

11 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมส่งเสริม
วิชาการที่รร.และชุมชนจัดขึ้น 

5  ศูนย์ 5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

เยาวชน ประชาชนชุมชน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม 

ส่วน
การศึกษา
ฯ 

12 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อให้เด็กเรียนรู้การละเล่นแบบ
ไทย รู้จักอาหารไทย กินขนมไทย 
และการแต่งกายแบบไทย 

5  ศูนย์  5,000 
 (อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

เด็กได้เข้าร่วมทํากิจกรรมได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการละเล่น
การแต่งกายและอาหารไทย 

ส่วน
การศึกษา
ฯ 

13 โครงการงามมารยาท เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจ
ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมไทย
อันดีงาม 

5  ศูนย์  5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

สามารถสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมไทยอัน
ดีงามเอาไว้ 

ส่วน
การศึกษา
ฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

14 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม 
การท่องเที่ยวงานประจําปี ภายใน
ตําบล 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวงานประจําปี ภายใน
ตําบล 

วัดทุ่งเข็น,วัดรางเทียน, 
วัดเทพพิทักษ์,วัดหนอง 
วัลย์เปรียง ภายในตําบล 

 20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพียงพอต่อการดํารงชีพ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

15 โครงการจัดงานประเพณี 
ลอยกระทง 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม 

ประชาชนตําบลทุ่งคอก  50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ประชาชนได้อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของไทยสืบต่อไป 

ส่วน
การศึกษา
ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

131 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 



      4.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 
 
 

 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สํานักงานให้มี
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และ
อํานวยความสะดวกให้กับผู้มา
ติดต่อราชการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว 
 

วัสดุ อุปกรณ์ 
 
 

 

300,000 
(อบต.) 

 

300,000 
(อบต.) 

 

300,000 
(อบต.) 

 
 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ประชาชนได้รับบริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว 
 

สํานัก
ปลดฯ 
 

2 ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลและ
พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชน 

เพื่อเป็นค่าจ้างบริการสถาบันฯ
เพื่อประเมินการให้บริการ
ประชาชน 

ประชาชน 200 คน 10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการให้บริการของ 
อบต.ทุ่งคอก 

สํานัก
ปลดฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 



      4.2 พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 
 
 

 

จัดทําเอกสารแนะนําและรายงานผล
การปฏิบัติงานของ  อบต.ทุ่งคอก 
ป้ายโฆษณาและเอกสารเผยแพร่
ต่างๆ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารและโครงการ
พัฒนาของ อบต.ทุ่งคอก 

ทุกครัวเรือน 
 
 

 

100,000 
(อบต.) 

 

100,000 
(อบต.) 

 

100,000 
(อบต.) 

 

ประชานชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและการ
ดําเนินงานของ อบต. 

สํานัก
ปลัดฯ 
 
 

2 
 

อุดหนุน อบต.บางพลับ ในการ
ดําเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
ระดับอําเภอสองพี่น้อง 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ระดับ
อําเภอ 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์ ฯ 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ได้รับความสะดวกใน
การได้รับข้อมูล
ข่าวสารระดับอําเภอ 

สํานัก
ปลัดฯ 

3 สนับสนุนการจัดประชุมประชาคม 
แผนชุมชน และการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ  

เพื่อสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน และการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพ 

16 หมู่บ้าน 80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

ชุมชนมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

สํานัก
ปลัดฯ 

4 ซ่อมแซมหอกระจายข่าวและเสียง
ตามสายที่ชํารุด 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 

หมู่ 1-16 
 

50,000 
(อบต.) 

  ประชาชนได้รับ
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

สํานัก
ปลัดฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 



เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

ได้รับ ที่รับผิดชอบ 

5 ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 15 เพื่อให้ประชาชนได้รับรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 

 1 ชุด 
 

80,000 
(อบต.) 

  ประชาชนได้รับ
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

สํานัก
ปลัดฯ 

6 
 

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่ 15 
บริเวณที่สาธารณะ ศาลเจ้าพ่อเขาถ้ํา 
 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่จัด
กิจกรรมและแสดงความคิดเห็นที่
สะดวก 

1 แห่ง  500,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมและร่วม
แสดงความคิดเห็น 

กองช่าง 
 

7 ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8  
พร้อมจัดสวน 
 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่จัด
กิจกรรมและร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

1 แห่ง 
 

  200,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมและร่วม
แสดงความคิดเห็น 

กองช่าง 
 

8 ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่จัด
กิจกรรมและแสดงความคิดเห็นที่
สะดวก 

1 แห่ง   100,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมและร่วม
แสดงความคิดเห็น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 



      4.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 
 
 
 

 

ส่งผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรต่างๆ 
ตามที่ส่วนราชการและเอกชนจัดขึ้น 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกฯ 
พนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้างมีความรู้ความ สามารถใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

ผู้บริหาร สมาชิกฯ 
พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง 
 
 

300,000 
(อบต.) 

 
 

 

300,000 
(อบต.) 

 
 

 

300,000 
(อบต.) 

 
 

 

ผู้บริหาร สมาชิกฯ 
พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง มีความรู้
ความสามรถ ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานัก
ปลัดฯ 
 
 
 

2 
 

การศึกษาดูงานเพื่อเปิดโลกทัศน์
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล และ พนักงาน
จ้างของ อบต.ทุ่งคอก 
 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกฯ 
พนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้างมีความรู้ความ และนํามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร สมาชิกฯ 
พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง 
 

450,000 
(อบต.) 

 

450,000 
(อบต.) 

 

450,000 
(อบต.) 

 

ผู้บริหาร สมาชิกฯ 
พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง มีความรู้
ความสามรถ ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภา 

สํานัก
ปลัดฯ 
 

3 
 
 

พัฒนาบุคลากรโดยจัดมอบทุนการ 
ศึกษาระดับปริญญาตรีและ 
ปริญญาโท 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกฯ 
พนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้างมีความรู้ความ สามารถใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

ผู้บริหาร สมาชิกฯ
พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

ผู้บริหาร สมาชิกฯ 
พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง มีความรู้
ความสามรถ ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานัก
ปลัดฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 



      4.4 พัฒนาระบบการบริหารให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 
 

 

การจัดทําระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ของ 
อบต. 

1 โครงการ 98,000 
(อบต.) 

  การจัดเก็บรายได้ของอบต.
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี -เพื่อให้ อบต. สามารถจัด 
เก็บภาษีได้ภายในระยะเวลา 
-เพื่อเชิญชวนและขอบคุณ
ประชาชนที่ให้ความร่วมมือ
ในการชําระภาษี 

ประชาชนชําระภาษี
ภายในกําหนด

ระยะเวลาเพิ่มขึ้น 5% 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

อบต.สามารถจัด เก็บภาษี
ได้ภายในระยะ เวลาและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลทุ่งคอก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

16 หมู่บ้าน 
 

350,000 
(อบต.) 

  สามารถดําเนินการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งคอก 

สํานัก
ปลัดฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



      5.1 สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 จัดซื้อยาฉีดกําจัดวัชพืชใน 
ลําคลอง 

เพื่อให้ลําคลองสะอาดใช้
งานได้ดี 

คลองทุกสายในตําบล 
ทุ่งคอก 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

ลําคลองมีความใสสะอาด
และนําน้ํามาใช้ได้ 

สํานักปลัดฯ 

2 การบํารุงรักษาสวนสาธารณะ
ประโยชน์ 

เพื่อให้พื้นที่ในตําบล     
ร่มรื่นและสวยงาม 

พื้นที่ตําบลทุ่งคอก 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น พื้นที่
ใน 

สํานักปลัดฯ 

3 จัดสร้างและปรับภูมิทัศน์สระน้ํา
สาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อน 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

1 แห่ง   500,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและ
ตําบลมีความร่มรื่น
สวยงาม 

สํานักปลัดฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555  ถึง  2557) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



      5.2 ดําเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 
 

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ
และการกําจัดขญะอย่างถูกวิธี 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการคัดแยกและ
การกําจัดขยะอย่างถูกวิธี
โดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 

16 หมู่ 30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการคัดแยก
และการกําจัดขยะ
อย่างถูกวิธี ไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข 
 

2 
 

จัดหาสถานที่สําหรับรองรับขยะ 
 
 

เพื่อใช้เป็นสถานที่สําหรับ
ทิ้งขยะของตําบลทุ่งคอก 

เช่าสถานที่ทิ้งขยะ 
 
 
 

 500,000 
(อบต.) 

 

500,000 
(อบต.) 

 

มีระบบการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยที่ดี 

 

กอง
สาธารณสุข 
 

3 
 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย 
 

เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะ
ในตําบล 
 

1 คัน 
 

 3,000,000 
(กรมฯ) 

 มีระบบการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยที่ดี 

 

กอง
สาธารณสุข 
 

4 จัดซื้อถังขยะ 
 

เพื่อใช้เป็นที่ใส่ขยะของ
ประชาชน 

100 ใบ 
 

 150,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีถังรองรับ
ขยะมูลฝอย 

กอง
สาธารณสุข 



ส่วนท่ี  6 
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
6.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
หมวด 6  ข้อ 28  ซ่ึงกําหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ประกอบด้วย 
1. สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินท่ีประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  มีหน้าท่ี 
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทังน้ีให้
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
6.2 การกําหดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 ติดตามประเมินผลก่อนปฏิบัติงาน  ระหว่างปฏิบัติงาน   และเสร็จสิ้นโครงการเพ่ือประเมินผลกับวัตถุประสงค์ 
6.3 ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 ให้คณะกรรมกาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อสภาถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้อถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 
 
 


