
                                        
 
 
 

 

 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งสง  
(ระหว่างเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2562 - กันยายน พ.ศ. 2563) 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

ประจ าปีงบประมาณ  2563 
************************** 

 ด้ วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่ วนต าบลทุ่ งสง                        
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ประจ าปีงบประมาณ 2563  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ  12 (3)  ทั้งนี้ได้น าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)  มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
ดังกล่าว  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  เสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 ดังนั้นเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง                      
จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ให้ประชาชาชนทั่วไปได้รับทราบ  

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

             (นายวิธี   สุภาพ) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศ อบต.ทุ่งสง 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี  ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ทุ่งสง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563    มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ อบต.ทุ่งสง ดังนี้      
ก.  วิสัยทัศน์ ของอบต.ทุ่งสง  
"อบต.ทุ่งสง เป็นองค์กรสาธารณชน พร้อมมุ่งม่ันพัฒนา แหล่งข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ อยู่คู่คุณธรรม" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ทุ่งสง  
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุกด้าน  
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ นอกระบบ 
สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
สร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้  
3. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพ้ืนที่การศึกษาท่ีขาดแคลน  
4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) ทั้ ง
ในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล  
5. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) ทั้ง
ในระดับชุมชน และสถานพยาบาล  
6. ปูองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง  
7. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและปูองกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเฝูาระวังปูองกันปัญหาการปุวย
และตายด้วยโรคอุบัติใหม่  
8. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
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9. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมออก
ก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง  
10. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา ฟื้นฟู ต่อยอด
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก  
11. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพาตนเองได้  
12. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดท าและใช้แผนชุมชน และส่งเสริม
กิจกรรมชุมชน  
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ทุ่งสงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  

6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. พาณิชย์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        1. แผนงานการเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
        1. งบกลาง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์การ 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
        1. แผนงานการเกษตร 
        2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ง. การวางแผน 
อบต.ทุ่งสง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่  ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
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อบต.ทุ่งสง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

72 21,605,200 72 29,256,261 91 69,522,073 132 40,995,565 57 14,082,100 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

2 109,350 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

30 20,477,190 31 21,583,740 30 24,358,047 31 29,969,488 30 29,585,666 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

7 615,054 7 586,392 7 623,714 7 633,232 7 643,703 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบรหิาร
องค์การ 

6 690,650 8 870,650 7 1,280,000 7 930,000 7 930,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 

รวม 119 43,577,444 121 52,387,043 138 95,873,834 180 72,618,285 104 45,331,469 

 

จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ทุ่งสง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 91 โครงการ งบประมาณ 13,590,427 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  49 4,938,900.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 1 10,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม 27 6,494,944.67 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 5 588,582.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิารองค์การ 7 1,508,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 50,000.00 

รวม 91 13,590,426.67 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ทุ่งสง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาลึก 
หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 270.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร  

485,400.00 
(ข้อบัญญัติ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวก
รวดเร็ว 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนลาดยางเดิมท าผิวจราจรลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 235.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนอง
ดี - เกาะฆ้อ หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง กว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  

486,200.00 
(จ่ายขาด) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวก
รวดเร็ว 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนลาดยางเดิมท าผิวจราจรลาดยางแบบ
แบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
190.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโคกนาทราย หมู่ที่ 2 ต าบล
ทุ่งสง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ 0.30  

495,700.00 
(ข้อบัญญัติ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวก
รวดเร็ว 

โดยเริ่มก่อสร้างจากสามแยกโคกนาทราย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
0.30 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุ่งคล้าย หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร 

495,700.00 
(ข้อบัญญัติ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมี
เส้นทางสัญจรไปมา เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว  

โดยเริ่มก่อสร้างจากสามแยกทุ่งคล้าย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
0.30 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  
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5. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหัวคต - หนองน้ าขาว หมู่ที่ 2 ต าบล
ทุ่งสง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ 0.30 เมตร  

495,300.00 
(จ่ายขาด) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว  

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนน คสล.เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 
เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสามแยกโคกไม้แดง - เขตอ าเภอช้าง
กลาง หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสง กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 
เมตร  

495,300.00 
(จ่ายขาด) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนใน
พื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวก 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.30 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 
จ านวน 1 ปูาย และวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 
ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบนค่าย หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 410.000 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
0.30 เมตร  

495,300.00 
(จ่ายขาด) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว  

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเกาะฆ้อ 
- ห้วยพล หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง กว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

497,300.00 
(ข้อบัญญัติ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวรเพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัท์ติ
กคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จ านวน 1 ปูาย 
และ วางปูายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการ
ตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง  
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9. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนบเทวดา หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง กว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 320.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

488,700.00 
(ข้อบัญญัติ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้การสัญจรไป-มาของ
ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้รับความสะดวก 

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
ชั่วคราว จ านวน 1 ปูาย และวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 
ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยพล
พัฒนา หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง กว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

495,400.00 
(จ่ายขาด) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว  

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อม
วางปูายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จ านวน 1 ปูาย และ วางปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบ
แปลนและ ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

11. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน         
นายผ่อน พงศ์ทองเมือง หมู่ที่ 7  
ต าบลทุ่งสง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
235.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

494,400.00 
(ข้อบัญญัติ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 235.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อม
วางปูายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จ านวน 1 ปูาย และ วางปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบ
แปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย 41-บ้าน
นายสมคิด หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งสง กว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร  

 247,700.00 
(จ่ายขาด) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว  

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อม
วางปูายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จ านวน 1 ปูาย และวางปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตามแบบแปลนและ
ข้อก าจัดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
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13. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายควนทอง หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง กว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร  

489,700.00 
(ข้อบัญญัติ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว  

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนช่วงบนเขากว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตรพร้อม
วางปูายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จ านวน 1 ปูาย และวางปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบ
แปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
 
 

14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตะเคียนงาม 2 หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร  

484,200.00 
(จ่ายขาด) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตาราง
เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จ านวน 1 ปูาย และวาง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียด
แบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

15. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยประสานมิตร หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร 

483,400.00 
(จ่ายขาด) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประสานมิตร โดยเริ่มก่อสร้างจาก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมวางปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จ านวน 1 ปูาย และวางปูายประชาสัมพันธ์
โครงการถาวร จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

16. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองบัว 
หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 480.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

495,300.00 
(ข้อบัญญัติ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนลาดยางเดิม ท าผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
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17. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางเสริมศรี- เขตหมู่ 5 หมู่ที่ 10 
ต าบลทุ่งสง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
 

489,700.00 
(ข้อบัญญัติ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนสายบ้านนายสมศักดิ์ สุชาติพงศ์ กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จ านวน 1 ปูาย และวางปูายประชาสัมพันธ์
โครงการถาวร จ านวน 1ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

18. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสระน้ าบ้านส้มปุอย หมู่ที่ 10 ต าบล
ทุ่งสงกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร  

483,400.00 
(จ่ายขาด) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ าบ้านส้มปุอย หมู่ที่ 10 โดยเริ่ม
ก่อสร้างจากถนนสายไสยูงปัก ? คลองโอม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
ชั่วคราว จ านวน 1 ปูาย และวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 
ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

19. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้าน นายฉ่ า ธนาวุฒิ -นางเล็ก ชอบผล
หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งสง กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร  

483,400.00 
(จ่ายขาด) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์
โครงการชั่วคราว จ านวน 1 ปูาย และวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร 
จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
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20. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางยินดี สุขราษฏร์-เขตต าบลแก้วแสน  
หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งสง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ 0.30 เมตร 
 

483,000.00 
(จ่ายขาด) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร  

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
0.30 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ปูาย 

21. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการปรับปรุงถนนสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 3 
ต าบลทุ่งสง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร 
พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย และวางท่อกลม คสล. 
(คุณภาพชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40×1.00 เมตร จ านวน 1 จุด 5 ท่อน วางท่อ
กลม คศล.(คุณภาพชั้น3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.80×1.00 เมตร จ านวน 1 จุด 5 ท่อน  

58,000.00 
(ข้อบัญญัติ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก
ในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

โดยใช้หินผุท าผิวจราจร จ านวน 168.00 ลบ.ม. กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 800.00 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย และวางท่อกลม 
คสล. (คุณภาพชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.40×1.00 เมตร 
จ านวน 1 จุด 5 ท่อน วางท่อกลม คศล.(คุณภาพชั้น3) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80×1.00 เมตร จ านวน 1 จุด 5 ท่อน 
ด าเนินการตามรายละเอียดแผนผังและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

22. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการปรับปรุงถนนคลองโอม หมู่ที่ 3 ต าบล
ทุ่งสง (โครงการบุกเบิกถนนสายสามแยกหนองน้ า
ขาว-เขตต าบลปริก 61) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
235.00 เมตร  

28,700.00 
(ข้อบัญญัติ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว  

ปรับปรุงถนนสายคลองโอม หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง โดยใช้หินคลุกท า
ผิวจราจร จ านวน 49.00 ลบ.ม. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 235.00 
เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย ด าเนินการตามรายละเอียดแผนผัง
และข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
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23. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการปรับปรุงถนนสายศรีวังพัฒนา 
หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 195 เมตร  

43,500.00 
(ข้อบัญญัติ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้การสัญจรไป-มาของ
ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้รับความสะดวก 

โครงการปรับปรุงถนนสายศรีวังพัฒนา (เริ่มจากสามแยกบ้านนางโฉมฉาย รัตนพันธ์) หมู่ที่ 6 
ต าบลทุ่งสง โดยใช้หินคลุก จ านวน 78.00 ลูกบาศก์เมตร ท าผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 195 เมตร พร้อมตัดแต่งแนวคันคูและเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ าบดอัดถนนด้วยรถบด
ล้อเหล็กเรียบตลอดสายพร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จ านวน 1 ปูาย และ
วางปูายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน
และข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

24. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการปรับปรุงถนนสายทับเรือ    
หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 620 เมตร 

165,500.00 
(ข้อบัญญัติ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

โดยใช้หินคลุก จ านวน 248.00 ลบ.ม. ท าผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 620 เมตร 
พร้อมตัดแต่งแนวคันคูและ เกรดเกลี่ยสเปร์น้ าบดอัดถนนด้วยรถบดล้อ เหล็กเรียบตลอดสาย
และวางท่อกลม คสล.(คุณภาพชั้น 3 ) ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.60×1.00 เมตร จ านวน 
2 จุด 13 ท่อน พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์ ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

25. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสยูง
ปัก - คลองโอม หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง 
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 85.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร  

430,000.00 
(ข้อบัญญัติ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลาดยางสายไสยูงปัก - คลองโอม หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง ช่วง กม.ที่ 8+230 - กม.
ที่ 8+315 โดยขุดซ่อมถึงชั้นโครงสร้างที่เสียหาย ท าผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต จ านวน 1 จุด กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 85.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 510.00 ตารางเมตรพร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 
จ านวน 1 ปูาย และวางปูาย ประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

26. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย     
ไสยูงปัก - คลองโอม หมู่ที่ 8 ต าบล  
ทุ่งสง กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 
135.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

430,000.00 
(ข้อบัญญัติ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว  

ปรับปรุงถนนลาดยางสายไสยูงปัก - คลองโอม หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง ช่วง กม.ที่ 8+835 - กม.
ที่ 8+970 โดยขุดซ่อมถึงชั้นโครงสร้างที่เสียหาย ท าผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต จ านวน 1 จุด กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตรพร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 
จ านวน 1 ปูาย และวางปูาย ประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
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27. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง 

         152,509.00      
            (ข้อบัญญัติ) 

 
 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้าน ได้มีไฟฟูาส่อง
สว่างใช้ครบทุกครัวเรือน และยังเป็นการเพิ่ม
ความเจริญสู่ หมู่บ้านในชนบท ช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น  

ขยายเขตระบบไฟฟูาแสงสว่าง หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง ถนนสายนา
แค โดยเริ่มจากสามแยกนาแค-บ้านนายกอบลาภ วุฒิวงศ์ และ
สามแยกบ้านนายสุวิทย์-บ้านนายจวน อ าลอยระยะทาง 720 
เมตร จ านวน 2 จุด  

28. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล
บริเวณบ้านนายวิสิทธิ์ ศรี
สุวรรณ หมู่ 6 ต าบลทุ่งสง  

         219,100.00 
            (ข้อบัญญัติ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เนื่องจากราษฎรภายในพื้นที่ต าบลทุ่งสงมีน้ าเพื่อ
อุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอ เนื่องจากขาดแคลน
แหล่งน้ าไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการขุด
เจาะบ่อน้ าบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรในการใช้น้ าในระยะยาว 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณบ้านนายวิสิทธิ์ ศรีสุวรรณ จ านวน 
1 บ่อ โดยใช้ท่อ PVC.ชั้น 13.5 ขนาด ø 6 นิ้ว ให้มีปริมาณน้ า
ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ช.ม. 

29. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล
บริเวณบ้านนางยุภา สระวัง  
หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งสง 

         219,100.00 
                 (จ่ายขาด) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่ต าบลทุ่งสง มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณบ้านนางยุภา สระวัง จ านวน 1 บ่อ 
โดยใช้ท่อ PVC.ชั้น 13.5 ขนาด ø 6 นิ้ว ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อย
กว่า 5 ลบ.ม./ช.ม.ด าเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ า
บาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาดาลและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง พร้อม วางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
ชั่วคราว จ านวน 1 ปูาย และวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
ถาวร จ านวน 1 ปูาย  

30. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายหนองดี- เกาะฆ้อ หมู่ที่ 1 
ต าบลทุ่งสง กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 450.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร  

         495,400.00 
                (จ่ายขาด) 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนลาดยางเดิม ท าผิวจราจรลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 450.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
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31. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนบเทวดา หมู่ที่ 6 
ต าบลทุ่งสง กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 3,400 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้าง
ละ 0.30 เมตร พร้อมวางปูาย
ประชาสัมพันธ์จ านวน 1 ปูาย  

         486,200.00 
                (จ่ายขาด) 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบเทวดา หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่ง
สง อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
3,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ 
0.30 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์จ านวน 1 ปูาย 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

32. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายนาลึก หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
32.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

         485,400.00 
           (ข้อบัญญัติ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนลาดยางเดิมท าผิวจราจรลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 235.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  

33. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายโคกคลุ้ม - เขต
ต าบลปริก หมู่ที่ 1 ต าบล ทุ่
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร  

        296,900.00 
                (จ่ายขาด) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว  

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.30 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  

34. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคก หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่ง
สง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
0.30 เมตร  

         499,500.00   
                 (จ่ายขาด) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว  

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนน คสล.เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
0.30 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
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35. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สามแยกโคกไม้แดง - เขตอ าเภอช้างกลาง หมู่ที่ 
4 ต าบลทุ่งสง คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 
จ านวน 1 ปูาย  

495,300.00 
       (จ่ายขาด) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชน
ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความ
สะดวก 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนน และวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร 
จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

36. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โคกบ่อ หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสง กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร  

495,300.00 
       (จ่ายขาด) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากสามแยกบ้านนายเลียบ คงกะพันธ์ กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
0.30 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จ านวน 1 
ปูาย และวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 ปูาย 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง 

37. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ตะเคียนงาม 1 หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง คอนกรีต
เสริมเหล็กเดิมกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร  

483,400.00 
       (จ่ายขาด) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 
จ านวน 1 ปูาย และวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 ปูาย 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง  

38. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้าน นายฉ่ า ธนาวุฒิ - นางเล็ก ชอบผล หมู่ที่ 
10 ต าบลทุ่งสง คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร 

483,400.00 
       (จ่ายขาด) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จ านวน 1 ปูาย และวางปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียด
แบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
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39. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
บริเวณพื้นที่นางสุคนธ์ ประสิทธิ์ หมู่ที่ 
4 ต าบลทุ่งสง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
20.00 ลูกบาศก์เมตร ความสูงรวมไม่
น้อยกว่า 20.00 ม.  

553,000.00 
(จ่ายขาด) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค
บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

โดยก่อสร้างหอถังเป็นแบบเหล็กรูปทรง 

40. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณ
พื้นที่ นายสมพร รักษา หมู่ที่ 4 ต าบล
ทุ่งสง โดยขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 
จุด โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ขนาด Ø 
6 ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า  
5 ลบ.ม./ชม.  

219,100.00 
(ทุนส ารอง) 

 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ต าบลทุ่งสง มี
น้ าเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ 

โดยขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 จุด โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น 13.5 
ขนาด Ø 6 ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. ด าเนินการตาม
รายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ าบาดาลกรมทรัพยากรน้ าบาดาล และ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง พร้อมวางปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย 

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
บริเวณพื้นที่นางยุภา สระวัง หมู่ที่ 7 
ต าบลทุ่งสง 

494,200.00 
(ทุนส ารอง) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

โดยก่อสร้างหอถังเป็นแบบเหล็กรูปทรงแซมเปญขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 20.00 ลูกบาศก์เมตร ความสูงรวมไม่น้อยกว่า 20.00 ม. 
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า ขนาด 1-1/4 นิ้ว สูบน้ าไม่น้อยกว่า 
300 ลบ.ม./ชั่วโมง  

42. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ าเพื่อใช้กับ
รถบรรทุกน้ า หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งสง 

48,000.00 
(ทุนส ารอง) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ให้ราษฏรภายในพื้นที่ต าบลทุ่งสงที่
ขาดแคลนน้ าได้ใช้น้ าในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างโรงสูบน้ าเพื่อใช้กับรถบรรทุกน้ าโครงการเหล็ก ขนาด 
1.20×1.20 ม. และติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 
ท่อสูบน้ า ขนาด ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 

43. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณ
พื้นที่นายวิชาญ ปรีชา หมู่ที่ 4 ต าบล
ทุ่งสง  

219,100.00 
(ทุนส ารอง) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ต าบลทุ่งสง มี
น้ าเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ 

โดยขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 จุด โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น 13.5 
ขนาด Ø 6 ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. ด าเนินการตาม
รายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ าบาดาลกรมทรัพยากรน้ าบาดาล และ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง พร้อมวางปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย 
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44. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางบุญธรรม-เกาะพระ 
หมู่ที่ 2-9 ต าบลทุ่งสง 

300,600.00 
(จ่ายขาด) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนน คสล.เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณ
พื้นที่นางสาวพรทิพย์ ทิพย์ญาณ 
หมู่ 9 ต าบลทุ่งสง 

219,100.00 
(จ่ายขาด) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่ต าบลทุ่งสง มีน้ า
เพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณนางสาวพรทิพย์ ทิพย์ญาณ หมู่ 9 จ านวน 
1 บ่อ โดยใช้ท่อ PVC.ชั้น 13.5 ขนาด ø 6 นิ้ว ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อย
กว่า 5 ลบ.ม./ช.ม.ด าเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ าบาดาล
กรมทรัพยากรน้ าบาดาลและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งสง พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ปูาย  

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุ่งคล้าย หมู่ที่ 3 ต าบล 
ทุ่งสง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร 

495,300.00 
(จ่ายขาด) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางสัญจรไปมา เพื่อ
ความสะดวกในการสัญจรไปมาและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว  

โดยเริ่มก่อสร้างจากสามแยกทุ่งคล้าย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อม
วางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
หนองบัว หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง กว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 480.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พร้อมวางปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

493,600.00 
(จ่ายขาด) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง
, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนลาดยางเดิม ท าผิวจราจรลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 480.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 

 
 
 
 



-16- 
48. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเกาะฆ้อ-ห้วยพล  
หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง ผิวจราจรลาดยางแบบ แอสฟัท์ติ
กคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 380.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์
โครงการชั่วคราว จ านวน 1 ปูาย และ วางปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 ปูาย  

495,400.00 
     (ทุนส ารอง) 
 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่
ถาวรเพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม ผิวจราจรลาดยางแบบ
แอสฟัท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 380.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
ชั่วคราว จ านวน 1 ปูาย และ วางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
ถาวร จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน
และข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

49. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยพลพัฒนา หมู่ที่ 
6 ต าบลทุ่งสง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 57.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์ 

148,600.00 
      (ทุนส ารอง) 
 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่
ถาวร เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว  

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม ผิวจราจรลาดยางแบบ
แอสฟัท์ ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 57.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
ชั่วคราว จ านวน 1 ปูาย และ วางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
ถาวร จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน
และ ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

50. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 80,570.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือบริการทาง
การแพทย์ 

จัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดยา ไซลิ่งน้ ายาเคมี
เติม เครื่องพ่นหมอกควัน 

51. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

   23,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อด าเนินการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ 

กิจกรรม ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ขึ้นทะเบียนสัตว์ จ านวน 
2,644 ตัว ๆ ละ 6 บาท เป็นเงิน 8,484 บาท (เปูาหมายเพิ่ม
ร้อยละ 5/ ปี) 

52. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

โครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข 200,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน
แห่ง ละ 20,000 บาท จ านวน 
10 หมู่บ้าน 

กิจกรรม 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  

53. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

โครงการปูองกันและก าจัดโรคไข้เลือดออกและโรค
ระบาด 

213,582.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อก าจัดยุง และ ปูองกัน
โรคติดต่อ 

จัดซื้อน้ ายาพ่นหมอกควันและน้ ามันเชื้อเพลิงและจ่ายเป็น
ค่าจ้างพ่นหมอกควันในพื้นที่ อบต.ทุ่งสง 
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54. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านสาธารณสุข 
อุดหนุนสมทบเงินเข้าระบบประกันสุขภาพในการ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

152,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสมทบเงินเข้าระบบประกัน
สุขภาพในการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

จ่ายเงินอุดหนุนสมทบเงินเข้า โครงการของกองทุน
หลักประกันสุข 

55. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน    40,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
ประหยัด 

กิจกรรม การคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียน/หมู่บ้าน ในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง 

56. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม     10,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ปลูกต้นไม้/ดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต าบลทุ่งสง 

57. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลทุ่งสง 

   10,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท ากิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล 

จัดกิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

58. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารองค์การ 

โครงการในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ  230,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเทิดทูลสถาบัน
พระมหากษัตริย์และด าเนินการ
ในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญ
และงานรัฐพิธี ราชพิธีต่างๆ  

กิจกรรม 1.วันท้องถิ่นไทย 2.วันปิยมหาราช 3.วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 4.วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 5.วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 9 6.
วันส าคัญชาติ 7.วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี  
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59. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการเมืองและการ
บริหารองค์การ 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ์และสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
และด าเนินการในการจัดกิจกรรม 

กิจกรรม 1.กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การ
ด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

60. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารองค์การ 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

500,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้การด าเนินการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิ่มตามจนถึง(ฉบับที่ 6)พ.ศ. 
2552  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

61. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารองค์การ 

โครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติ    
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   40,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการในการ
ประสานงานกับคณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณให้ที่ อปท.ในพื้นที่ 

62. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารองค์การ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลสถิติของต าบล    20,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดเก็บข้อมูลสถิติของต าบล จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลสถิติของต าบล 
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63. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการเมืองและการ
บริหารองค์การ 

โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให้แก่
ผู้บริหารและบุคคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  

200,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 
ผู้บริหาร/ พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง /
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนาการจัด การศึกษาของ 
ศพด. และ ศดว.ให้มีมาตรฐาน  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต. ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร ทางการศึกษา  

64. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารองค์การ 

โครงการจัดท าแผนที่และ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

498,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้
เป็นปัจจุบันครบถ้วน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน  

65. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

1,353,030.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และคุณภาพเหมาะสม
กับเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่า 1.อาหารกลางวัน (จ านวน 245×217×20) 
1,063,300 บาท 2.ค่าจัดการเรียนการสอน 
(1,700×217)368,900 บาท 3.ค่าหนังสือเรียน 
(200×161)32,200 บาท 4.ค่าอุปกรณ์การเรียน 
(200×161)32,200 บาท 5.เครื่องแบบเรียน (300×161) 
483,000 บาท 6.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (430×161)69,230 
บาท ให้แก่ ศพด, ศดว. 

66. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการก่อสร้างแหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

1,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เด็กมีส่วนร่มในการท ากิจกรรม มีความ
รับผิดชอบ 

กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก 

67. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

ค่าอาหารกลางวันให้แก่ 
โรงเรียนในพื้นที่ อบต.ทุ่งสง 

2,448,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล
และเด็ก ป.1-6 จ านวน 5 แห่ง 

อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนในพื้นที่ อบต.ทุ่งสง จ านวน 5 แห่ง 
1.รร.บ้านคลองโอม 2.รร.วัดสุวรรณคีรี 3.รร.วัดหนองดี 4.รร.ชุมชน
บ้านสี่แยก 5 % ต่อปี ใช้ฐานปี 2562 เป็นเกณฑ์ในปี 63-65 
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68. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านสังคม 
โครงการส่งเสริมศักยภาพและ
ความเข้มแข็งของครูผู้ดูแล
เด็ก เด็กเล็กผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

35,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางการ
พัฒนาผู้เรียน และการด าเนินงานของ ศพด. 
และ ศดว. 

จัดกิจกรรม/ประชุม ศพด. และ ศดว. 

69. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการจัดวันเด็ก เป็นใหญ่ 5,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความส าคัญกับเด็ก และส่งเสริมให้เด็ก
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม 

จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดกิจกรรม
สันทนาการ 

70. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการปูองกันอัคคีภัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

35,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างจิตส านึกและตระหนักด้านความ
ปลอดภัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดอบรม และจัดซื้ออุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัย 

71. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

ค่าวัสดุ (โครงการจัดซื้อ
ค่าอาหารเสริม(นม) 

1,515,715.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กนักเรียน,เด็กเล็ก ได้รับสารอาหารที่
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียนโรงเรียนจ านวน ๕ 
แห่งและ เด็กเล็กใน ศพด. ๒ แห่งและ ศดว. ๑ แห่ง และ 
ศพด. ม.4 (จัดตั้งใหม่) 

72. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข 50,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาวัด ด้วย แนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วม 

เพื่อสร้างสุขภาวะทางปัญญา ด้วยแนวทาง 5 ส 1.สะสาง 
2.สะดวก 3.สะอาด 4.สร้างมาตราฐาน 5.สร้างวินัย 

73. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการแข่งขันกีฬา อบต. ทุ่ง
สงเกมส์ ประจ าปี 2561-
2565 

200,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสามัคคีและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหมู่บ้าน 

จัดการแข่งกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน ระดับต าบล 

74. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการส่งเสริมการกีฬา 
นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชน  

100,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนและประชาชน 
ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาใน
ระดับต่างๆ  

สนับสนุนการเข้าร่วม/การแข่งขันกีฬาในทุกระดับกลุ่ม/
องค์กร 

75. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการธรรมะสัญจรตามรอย
พระพุทธศาสนา 

100,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้ศึกษาธรรมะเพื่อ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้ผู้สูงอายุ 
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76. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านสังคม 
โครงการลูกหลานไทยใส่ใจ
ผู้สูงอายุ 

20,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ลูกหลานได้แสดงความ
กตัญญูต่อผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัวเพื่อให้ลูกหลานได้แสดงความ
กตัญญูต่อผู้สูงอายุ 

77. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่ม
ศิลปะ ประเพณีท้องถิ่น 

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

1. กิจกรรมให้ความรู้และฝึกท าขนมต้มใบกะพ้อให้กับเด็กเยาวชน
และประชาชนในเทศกาลออกพรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2. 
กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ วันมาฆบูชา 3. กิจกรรมประกวดจาด วันสารท
เดือนสิบ  

78. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการจัดงานเทศกาลปิดกรีด
ประจ าปี  

100,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมการจัดกิจกรรมประเพณีประจ าปี 

79. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการงานประเพณีแห่หมฺรับ
เดือนสิบ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

40,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมการจัดกิจกรรมประเพณีประจ าปี 

80. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,481,600.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

จ่ายเงินสงเคราะห์ให้ผู้สูงอายุ 1. 1,300 คน ๆ ละ 600 บาท 2. 
230 คน คน ลๆะ 700 บาท 3.329 คน ลๆะ 800 บาท 4. 175 
คน ลๆะ 1,000 บาท (เปูาหมายเพิ่มร้อยละ 5/ปี)  

81. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

65,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนร่วมมือ
ต่อต้านยาเสพติด 

จัดฝึกอบรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด/ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 

82. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว 30,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวท ากิจกรรม
ร่วมกัน  

จัดกิจกรรม/ฝึกอบรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
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83.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านสังคม 
โครงการส่งเสริม/สนับสนุน/
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ใน อบต.ทุ่งสง 

100,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีอาชีพเสริม และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม/สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 

84.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลทุ่งสง 

36,500.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด
สวัสดิการให้กับประชาชนในพื้นที่ 

อุดหนุนสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลทุ่งสง 

85.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะปัญหาและ
ความต้องการ เพื่อน ามาเป็นข้อมูล
ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาต าบล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล/แผน
ชุมชน/และแผนงานอื่นๆ  ตาม
หนังสือสั่งการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าประชุมต่างๆ  และการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
ต าบล และประชุมแผนชุมชน - ประชาชนในพื้นที่ต าบลทุ่งสง จ านวน 
10 หมู่บ้าน 

86. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิก
สภา. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง 

100,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเน้นการเสริมสร้าง คุณธรรม 
จริยธรรม ปลูกผังและพัฒนาแนวคิด
เนินองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

คณะผู้บริหาร สมาชิก.อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง 

87. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์สาธารณภัย 

26,620.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์สาธารณภัย 

จัดอบรมเพื่อ เตรียมรับสถานการณ์อัคคีภัย  

88. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่าง ๆ   

20,520.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการ
เดินทางและรณรงค์ให้ประชาชน
ตระหนักถึงความปลอดภัย 

จัดกิจกรรมเพื่อปูองกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์และปีใหม่ 

89. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อปพร ต าบลทุ่งสง 

200,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ศูนย์ อปพร. มีความเข้มแข็ง
และเตรียมพร้อมในการบรรเทาสา
ธารณภัย 

จัดการฝึกอบรม สมาชิก อปพร. จ านวน ๑ ครั้ง 
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90. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านสังคม 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 4,320,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 
เพื่อให้ผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้พิการ 370 คน ๆ ละ 800 บาท/เดือน 

(เปูาหมายเพิ่มร้อยละ 5/ปี) 

91. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ 150,000 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้ติดเชื้อฯมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อจ านวน 20 คน ๆ ละ 500 บาท/เดือน 
(เปูาหมายเพิ่มร้อยละ 5/ปี) 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
               อบต.ทุ่งสง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 63 โครงการ จ านวนเงิน 34,334513.83  บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 63 โครงการ จ านวนเงิน 34,334513.83  ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  43 15,706,842.83 43 15,706,842.83 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม 12 17,625,380 12 17,625,380 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 5 439,786 5 439,786 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิารองค์การ 2 538,000 2 538,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 24,505 1 24,505 

รวม 63 34,334513.83 63 34,334513.83 

 
    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ทุ่งสง ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มดีังนี้  

 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยลุงชู              
หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง 

485,000.00 485,000.00 485,000.00 0.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยก
โคกไม้แดง-เขตอ าเภอช้างกลาง หมู่ที่ 4             
ต าบลทุ่งสง 

495,000.00 495,000.00 495,000.00 0.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอน  
กรีตสาย 41-บ้านนายสมคิด หมู่ที่ 7               
ต าบลทุ่งสง 

481,000.00 481,000.00 481,000.00 0.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการปรับพื้นท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองโอม หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง 

54,800.00 50,200.00 50,200.00 1,000.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายควนทอง หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง 

489,700.00 488,000.00 488,000.00 1,700.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโคกนาทราย หมู่ที่ 2             
ต าบลทุ่งสง 

495,700.00 495,000.00 495,000.00 700.00 
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7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งคล้าย หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง 

495,700.00 495,000.00 495,000.00 700.00 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งเค็ด หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง 

427,900.00 427,000.00 427,000.00 900.00 

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนบเทวดา หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง 

488,700.00 459,000.00 459,000.00 29,700.00 

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบนค่าย (จากบ้านนางพรรณี เพชรคง 
- โคกเคี่ยม) หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสง 

495,700.00 495,000.00 495,000.00 700.00 

11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางเสรมิศรี - เขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 
10 ต าบลทุ่งสง 

489,700.00 488,000.00 488,000.00 1,700.00 

12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
เกาะฆ้อ - ห้วยพล หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง 

497,300.00 495,000.00 495,000.00 2,300.00 

13 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาลึก 
หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง 

485,400.00 476,600.00 476,600.00 8,800.00 

14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
นายผ่อน พงศ์ทองเมือง หมู่ที ่7                  
ต าบลทุ่งสง 

494,400.00 486,500.00 486,500.00 7,900.00 

15 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย      
หนองบัว หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง 

495,300.00 486,400.00 486,400.00 8,900.00 

16 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบรเิวณบ้าน
นายวิสิทธิ์ ศรสีุวรรณ หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง 

219,100.00 202,000.00 202,000.00 17,100.00 

17 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสยูง
ปัก-คลองโอม ต าบลทุ่งสง 

430,000.00 427,900.00 427,900.00 2,100.00 

18 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการปรับปรุงถนนสายคลองโอม            
หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง 

28,700.00 27,500.00 27,500.00 1,200.00 

19 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการปรับปรุงถนนสายทับเรือ หมู่ที่ 5 
ต าบลทุ่งสง 

165,500.00 158,500.00 158,500.00 7,000.00 

20 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการปรับปรุงถนนสายประชาอุทิศ 
หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง 

58,000.00 57,400.00 57,400.00 600.00 

21 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการปรับปรุงถนนสายศรีวังพฒันา 
หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง 

43,500.00 42,000.00 42,000.00 1,500.00 
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22 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
ประสานมิตร หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง 

483,000.00 483,000.00 483,000.00 0.00 

23 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ตะเคียนงาม 1 หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง 

483,000.00 483,000.00 483,000.00 0.00 

24 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ตะเคียนงาม 2 หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง 

484,000.00 484,000.00 484,000.00 0.00 

25 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย          
ทุ่งคล้าย หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง 

495,000.00 495,000.00 495,000.00 0.00 

26 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย     
นบเทวดา หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง 

485,000.00 495,000.00 495,000.00 0.00 

27 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย              
บนค่าย หมู่ท่ี 4 ต าบลทุ่งสง 

495,000.00 485,000.00 485,000.00 0.00 

28 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย  
บ้านโคก หมู่ท่ี 2 ต าบลทุ่งสง 

499,000.00 499,000.00 499,000.00 0.00 

29 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นางยินดี สุขราษฎร-์เขตต าบลแก้วแสน 
หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งสง 

483,000.00 483,000.00 483,000.00 0.00 

30 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายฉ่ า ธนาวุฒ-ินางเล็ก ชอบผล        
หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งสง 

483,000.00 483,000.00 483,000.00 0.00 

31 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์      
ติกคอนกรีตสาย 41-บ้านนายสมคิด     
หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งสง 

247,000.00 274,000.00 274,000.00 0.00 

32 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ก่อสร้างถนนลาดยางสายเกาะฆ้อ-ห้วยพล 
หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง  

495,000.00 495,000.00 495,000.00 0.00 

33 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ก่อสร้างถนนลาดยางสายนาลึก หมู่ที่ 1 
ต าบลทุ่งสง 

65,000.00 65,000.00 65,000.00 0.00 

34 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองบัว       
หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง 

499,000.00 486,400.00 486,400.00 0.00 

35 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองบัว      
หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง 

493,000.00 493,000.00 493,000.00 0.00 
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36 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยพลพัฒนา 
หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง 

495,000.00 495,000.00 495,000.00 0.00 

37 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณบ้านนางยุภา 
สระวัง หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งสง 

213,000.00 213,000.00 213,000.00 0.00 

38 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นทีน่าง 
พวงเพชร สุชาติพงศ์ หมู่ที่ 10       
ต าบลทุ่งสง 

215,700.00 215,700.00 215,700.00 0.00 

39 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นทีน่าย       
ทศพล แก้วบัวทอง หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง 

99,400.00 99,400.00 99,400.00 0.00 

40 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนสายบ้านนางบุญธรรม- เกาะพระ 
หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งสง 

137,000.00  137,000.00 137,000.00 0.00 

41 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกคลุ้ม-
เขตต าบลปริก หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง 

296,000.00 296,000.00 296,000.00 0.00 

42 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ 
9 ต าบลทุ่งสง 

152,509.00 152,508.92 152,508.92 0.08 

43 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟูาสาธารณะแสง
สว่าง หมู่ที่ 2  ต าบลทุ่งสง 

176,834.00 176,833.91 176,833.91 0.09 

44 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,448,000.00 2,445,000.00 2,445,000.00 3,000.00 

45 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร
องค์การ 

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 

46 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการงานประเพณีแห่หมรฺมเดือนสิบจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

47 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการจัดงานเทศกาลปิดกรีดอ าเภอนาบอน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

48 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,481,600.00 10,305,000.00 10,305,000.00 1,176,600.00 

49 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,320,000.00 3,107,200.00 3,107,200.00 1,212,800.00 

50 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,244.67 0.00 0.00 0.00 

51 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 150,000.00 99,000.00 99,000.00 51,000.00 

52 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สา
ธารณภัย 

26,620.00 0.00 0.00 26,620.00 
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53 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลต่างๆ  

54,120.00 3,228.00 3,228.00 17,292.00 

54 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งสง 

200,000.00 104,746.00 104,746.00 95,254.00 

55 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ      
อปพร. อบต.ทุ่งสง 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 

56 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 

57 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการจัดวันเด็กเป็นใหญ่ 50,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

58 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการปูองกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 

59 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,353,030.00 1,231,920.00 1,231,920.00 121,110.00 

60 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

61 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 65,000.00 0.00 0.00 65,000.00 

62 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

200,000.00 100,160.00 100,160.00 99,840.00 

63 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งสง
เกมส ์

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 

64 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการส่งเสริมการกีฬา นักเรียน 
เยาวชน และประชาชน 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 

65 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการธรรมะสญัจรตามรอย
พระพุทธศาสนา 

100,000.00 85,026.00 85,026.00 14,974.00 

66 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการลูกหลานไทยใส่ใจผู้สูงอายุ 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

67 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 

68 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการส่งเสริม/สนับสนุนกลุม่
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

50,000.00 4,100.00 4,100.00 45,900.00 

69 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลทุ่งสง 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

70 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการประหยัด
พลังงาน 

40,000.00 24,505.00 24,505.00 15,495.00 
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71 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

72 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารองค์การ 

โครงการจดัตั้งสถานท่ีกลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

73 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารองค์การ 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บรหิาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 

74 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารองค์การ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลสถิติ
ของต าบล 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

75 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารองค์การ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเฉลิม
พระเกียรติ์และสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

76 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารองค์การ 

โครงการจดัท าแผนที่และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

498,000.00 498,000.00 498,000.00 0.00 

77 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

สมทบเงินเข้าระบบประกันสุขภาพ
ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

152,000.00 152,000.00 152,000.00 0.00 

78 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 120,000.00 80,570.00 80,570.00 39,430.00 

79 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

โครงการปูองกันและก าจัดโรค
ไข้เลือดออกและโรคระบาด 

213582.00 207,216.00 207,216.00 6,366.00 

80 ค่าครุภณัฑ ์ โครงการจดัซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจติอล (ขาว-ด า) 

210,000.00 209,000.00 209,000.00 1,000.00 

81 ค่าครุภณัฑ ์ โครงการจดัซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 

40,000.00 39,500.00 39,500.00 500.00 

82 ค่าครุภณัฑ ์ โครงการจดัซื้อเครื่องสแกนเนอร์
ส าหรับงานเกบ็เอกสารทั่วไป 

3,200.00 3,200.00 3,200.00 0.00 

83 ค่าครุภณัฑ ์ โครงการจดัซื้อโตะ๊เก้าอ้ีหน้า                 
โฟเมก้าสีขาว 

22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 

84 ค่าครุภณัฑ ์ โครงการจดัซื้อโตะ๊ท างาน 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 
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85 ค่าครุภณัฑ ์ จัดซื้อถังน้ าพร้อมขาตั้ง 52,000.00 0.00 0.00 0.00 

86 ค่าครุภณัฑ ์ โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 

87 ค่าครุภณัฑ ์ โครงการจดัซื้อเครื่องปริ้นเตอร ์ 4,300.00 4,300.00 4,300.00 0.00 

88 ค่าครุภณัฑ ์ โครงการจดัซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 

89 ค่าครุภณัฑ ์ โครงการจดัซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา 5,800.00 5,800.00 5,800.00 0.00 

90 ค่าครุภณัฑ ์ โครงการจดัซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ 

700.00 0.00 0.00 700.00 

91 ค่าครุภณัฑ ์ โครงการจดัซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 5,500.00 5,500.00 5,500.00 0.00 

92 ค่าครุภณัฑ ์ โครงการจดัซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 7,900.00 7,000.00 7,000.00 900.00 

93 ค่าครุภณัฑ ์ โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

94 ค่าครุภณัฑ ์ โครงการจดัซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา 
ขนาด 1 kVA 

29,000.00 29,000.00 29,000.00 0.00 

95 ค่าครุภณัฑ ์ โครงการจดัซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจม
(ชุดปั๊มซัมเบอรส์) 

55,100.00 55,100.00 55,100.00 0.00 

96 ค่าครุภณัฑ ์ โครงการจดัซื้อเก้าอี้ท างาน 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
อบต.ทุ่งสง นาบอน จ.นครศรีธรรมราช  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

43 15,953,052 43 15,706,842.83 43 15,706,842.83 43 15,706,842.83 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1 10,000 0 0 0 0 0 0 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

24 24,205,614.67 12 17,625,380 12 17,625,380 12 17,625,380 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

4 485,852 5 439,786 5 439,786 5 439,786 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหารองค์การ 

6 1,278,000 2 538,000 2 538,000 2 538,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2 50,000 1 24,505 1 24,505 1 24,505 

รวม 80 41,982,519 63 34,334513.83 63 34,334513.83 63 34,334513.83 
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ช. ผลการด าเนินงาน 
      อบต.ทุ่งสง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่
ส าคัญดังนี้ 
 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอ อบต.ทุ่งสง ทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่  14   ธันวาคม  2563 
 
 
 

นายวิธี  สุภาพ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

 


