
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2561 - 2565)  

     องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ ำเภอนำบอน  จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

๑ หมู่ท่ี ๙ ต ำบลทุ่งสง อ ำเภอนำบอน จงัหวดันครศรธีรรมรำช ๘๐๒๒๐ 

โทร ๐-๗๕๓๐-๐๘๐๐ Website http:// www.thungsong.go.th 
 
 

http://www.thungsong.go.th/


ค าน า 
เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. 
๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
ต้องด าเนินการจึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนา
ท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนา
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงได้  โดยได้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  
 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสนอแนะผู้บริหารท้องถิ่น 
๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติละประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
เร่ือง                   หน้า 
                      
ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน   1 - 9  

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 10 - 29  

ส่วนที่  ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบตัิ          30 
 ๑.  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๑)  31 - 32  
 ๒.  รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒) 33 - 116 
 3.  รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ  (แบบ ผ. ๐๒/๑)  117 - 120 

๔.  บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๓)  121 - 141 

ส่วนที่  ๔  การติดตามและประเมินผล               
 
ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น   
     30  พฤษภาคม  2562 

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.ทุ่งสง  จัดท าร่างฯ 
     15  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 

3.  คณะกรรมการพัฒนา อบต.ทุ่งสงร่วมกับประชาคมต าบลทุ่งสง  พิจารณาร่างฯ 
     19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

4  เสนอสภา อบต.ทุ่งสง ให้ความเห็นชอบ 
  26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

5.  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
     26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

6.  ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
     26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
  



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

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

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น                       
(พ.ศ. 2561-2565)  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2562  
เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  2562 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง                    
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้ 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่  26  กรกฎาคม  2562 
 
 
 

 (นายวิธี  สุภาพ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 



ส่วนที่ 1 

ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
1.  ด้านกายภาพ 

๑.1  ที่ตั้ง 
ต าบลทุ่งสงเป็น ๑ ใน ๓ ต าบล ของอ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือของอ าเภอนาบอน ห่างจากที่ว่าการอ าเภอนาบอนประมาณ ๑๒ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ  
๒๖,๕๖๒.๕๐  ไร่ หรือประมาณ ๔๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร 

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ และเขตต าบลฉวาง อ าเภอฉวาง 
ทิศใต ้ ติดต่อกับเขตต าบลกรุงหยัน อ าเภอทุ่งใหญ่ และเขตต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตต าบลแก้วแสน อ าเภอนาบอน 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ 
1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลทุ่งสงมีลักษณะพ้ืนที่เป็นเนินและที่ราบสูงในพ้ืนที่หมู่ที่ ๑, ๕, ๖ และ ๘ และมีลักษณะพ้ืนที่

เป็นที่ราบลุ่มในพ้ืนที่หมู่ที ่ ๒, ๓, ๔, ๗, ๙  และ ๑๐ 
1.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ต าบลทุ่งสงมีลักษณะพ้ืนที่ในช่วงฤดูฝนตกชุกและแล้งในช่วงฤดูแล้ง อากาศโดยทั่วไปมีลักษณะร้อน

ชื้นสภาพภูมิประเทศเหมาะแก่การท าสวนยางพาราและท านา สภาพชุมชนกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป 
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

ต าบลทุ่งสงแบ่งเขตการปกครองเป็น ๑๐ หมู่บ้าน มี พ้ืนที่ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล            
เต็มพ้ืนที่ จ าแนกตามเพศของประชากร ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
เพศ 
ชาย 

เพศ 
หญิง 

จ านวน 
ประชากร 

จ านวน 
ครัวเรือน 

พื้นที่ 
 (ไร)่ 

พื้นที่ 
ตร.กม. 

๑ หนองดี นายสันติ  บ ารุงภักดิ์ 635 669 1,304 358 ๒,๖๘๒.๘๑ ๔.๒๙ 
๒ หนองบัว นายส าเนา  ชะนะดี 287 315 602 267 ๒,๖๖๖.๘๘ ๔.๒๘ 
๓ ทุ่งยวน นายชรินทร์  นาคสีทอง 557 589 1,146 394 ๓,๑๗๙.๕๒ ๕.๐๘ 
๔ สี่แยก นายเฉลิม  คงสงค์ 602 592 1,194 391 ๒,๖๑๓.๗๕ ๔.๑๙ 
๕ ไสยูงปัก นายทวี  จริงบ ารุง 480 548 1,028 312 ๒,๗๕๑.๘๘ ๔.๔๐ 
๖ ปุายาง นายโชคชัย  ศรีนวลอ่อน 351 322 673 198 ๓,๗๕๓.๒๘ ๖.๐๐ 
๗ ส้มปอย  นายสุภาพ  ศิริเพชร 330 364 694 241 ๒,๑๔๘.๙๑ ๓.๔๔ 
๘ คลองโอม นายยุทธนา  ไกรนรา 334 315 649 191 ๓,๐๕๒.๐๓ ๔.๘๙ 
๙ นาแค นายทรงศักดิ์  สุขสม (ก านัน) 363 375 738 326 ๒,๔๐๓.๙๑ ๓.๘๔ 

๑๐ ไสยูงปัก ๒ นายสมศักดิ์  สุชาติพงศ์ 212 245 457 139 ๑,๓๐๙.๕๓ ๒.๐๙ 

รวม 4,151 4,334 8,485 2,817 ๒๖,๕๖๒.๕๐ ๔๒.๕๐ 

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากส านักทะเบียน อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 31  ธันวาคม พ.ศ.๒๕61 
 
 
 
 



3.  ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร (เปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 

 2561 2560 2559 
ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
แยกตามเพศ 4,151 4,334 8,485 4,140 4,285 8,,425 4,161 4,256 8,417 

   ผู้ท่ีมีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 4,058 4,224 8,282 4,048 4,178 8,230 4,073 4,153 8,226 
ผู้ท่ีไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 2 3 5 2 3 5 2 3 5 
ผู้ท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนกลาง 80 93 173 76 85 161 71 83 154 

3.2  ชว่งอายุและจ านวนประชากร 

แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมชีื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 
 

อาย ุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี 48 53 101 1 ปี 42 52 94 

2 ปี 57 51 108 3 ปี 54 53 107 
4 ปี 55 48 103 5 ปี 67 60 127 
6 ปี 58 50 108 7 ปี 49 70 119 
8 ปี 54 63 117 9 ปี 52 54 106 

10 ปี 55 50 105 11 ปี 70 64 134 
12 ปี 53 54 107 13 ปี 39 41 80 
14 ปี 60 51 111 15 ปี 57 41 98 
16 ปี 49 57 106 17 ปี 56 49 105 
18 ปี 52 56 108 19 ปี 51 54 105 
20 ปี 60 46 106 21 ปี 42 54 96 
22 ปี 56 64 120 23 ปี 65 39 104 
24 ปี 57 56 113 25 ปี 54 76 130 
26 ปี 65 55 120 27 ปี 69 68 137 
28 ปี 73 59 132 29 ปี 75 71 146 
30 ปี 48 64 112 31 ปี 53 72 125 
32 ปี 48 54 102 33 ปี 71 54 125 
34 ปี 66 71 137 35 ปี 65 69 134 
36 ปี 67 59 126 37 ปี 68 60 128 
38 ปี 65 57 122 39 ปี 71 65 136 
40 ปี 78 70 148 41 ปี 67 71 138 
42 ปี 56 74 130 43 ปี 71 83 154 
44 ปี 75 58 133 45 ปี 63 69 132 
46 ปี 64 53 117 47 ปี 64 48 112 
48 ปี 66 54 120 49 ปี 64 53 117 
50 ปี 48 82 130 51 ปี 60 48 108 
52 ปี 59 50 109 53 ปี 58 51 109 
54 ปี 48 52 100 55 ปี 53 54 107 
อาย ุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 ปี 59 62 121 57 ปี 38 62 100 

58 ปี 40 54 94 59 ปี 53 49 102 

60 ปี 33 38 71 61 ปี 39 37 76 

62 ปี 29 41 70 63 ปี 31 39 70 

64 ปี 32 49 81 65 ปี 37 38 75 

66 ปี 32 40 72 67 ปี 26 31 57 

68 ปี 26 34 60 69 ปี 30 33 63 

70 ปี 25 29 54 71 ปี 17 18 35 

72 ปี 19 30 49 73 ปี 20 18 38 

74 ปี 17 24 41 75 ปี 12 19 31 

76 ปี 9 21 30 77 ปี 10 16 26 

78 ปี 9 16 25 79 ปี 11 15 26 

80 ปี 20 13 33 81 ปี 6 15 21 

82 ปี 11 16 27 83 ปี 6 19 25 

84 ปี 5 15 20 85 ปี 8 13 21 

86 ปี 4 13 17 87 ปี 5 7 12 

88 ปี 5 4 9 89 ปี 6 4 10 

90 ปี 5 5 10 91 ปี 4 6 10 

92 ปี 2 5 7 93 ปี 1 3 4 

94 ปี 0 5 5 95 ปี 5 3 8 

96 ปี 0 2 2 97 ปี 0 4 4 

98 ปี 0 2 2 99 ปี 0 0 0 

100 ปี 0 0 0  มากกว่า 100 ปี 1 3 4 



4.  สภาพสังคม 
4.๑  การศึกษา 

-  โรงเรียนประถมศึกษา    
จ านวน  ๔  โรงเรียน 

     ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองดี โรงเรียนบ้านไสยูงปัก  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี และโรงเรียนบ้าน  
     คลองโอม 

-  โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  ๑  แห่ง   
     ได้แก่  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก   

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  ๓  ศูนย์ ฯ 
     ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม  และศูนย์อบรมเด็ก  
     ก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี 

4.2  การสาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน  ๓  แห่ง 

     ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน               
ไสยูงปัก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสี่แยก   

5.  บริการพื้นฐาน 
5.๑  การคมนาคม  มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญ ดังนี้ 

-  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑        ผ่านหมู่ที ่ ๗,๑,๙ 
-  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๙    ผ่านหมู่ที่  ๑,๗,๙ 
-  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๕    ผ่านหมู่ที ่ ๓,๔ 
-  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  นศ.๓๑๖  ผ่านหมู่ที ่ ๕,๗,๑๐ 

5.2  การไฟฟูา 
-  ประชากรทุกหมู่บ้านมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน 

5.3  การประปา 
-  ประปาหมู่บ้าน  (ในความรับผิดชอบของ อบต.ทุ่งสง)  จ านวน  30  แห่ง 

หมู่ที ่ ระบบประปา หมู่ที ่ ระบบประปา หมู่ที ่ ระบบประปา 
1 โรงเรียนบ้านหนองด ี 3 บ้านหนองน้ าขาว 6 บ้านห้วยโสด 
1 บ้านบ่อไทร 3 บ้านหนองปรือ 7 บ้านส้มปอย (1) 
1 บ้านเกาะฆ้อ 3 บ้านหนองปรือ (อบจ.) 7 บ้านนายณรงค์  สระวัง 
1 บ้านโคกคลุม้ 3 บ้านใสบอน 7 บ้านนางอุทัย  เชื้อหมอเฒ่า 
1 บ้านนางนงเยาว์ 4 บ้านโคกไม้แดง 8 บ้านคลองหิน 
1 บ้านนางสุชีพ  ไกรนรา 4 บ้านปุาแก่ 9 บ้านหนองดี (หลังปั๊มมัน) 
1 บ้านนายสุชล  สบืพงศ์ 5 บ้านทับเรือ 9 ที่ท าการ อบต. 
2 บ้านหนองบัว 5 บ้านคลองแปฺะ(นายนิตย์) 9 บ้านนาแคใน 
2 บ้านหนองหอย 5 ศพด.บ้านไสยูงปัก 10 บ้านส้มปอย 2 (หลังหอประชุม) 
3 บ้านบนใส 5 อนามัยบ้านไสยูงปัก 10 บ้านควนปริง 
5.4  การโทรคมนาคม 

-  ที่ท าการไปรษณีย์เอกชน        จ านวน  ๑  แห่ง 
 
 



6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  อาชีพ การประกอบอาชีพของประชากรในเขตต าบลทุ่งสง 

- อาชีพเกษตรกรรมอย่างเดียว                                   ร้อยละ  ๔๑.๗๒  
- ประกอบอาชีพค้าขายอย่างเดียว                                   ร้อยละ   ๑.๖๑ 
- อาชีพมากกว่า  ๑  อาชีพ                                   ร้อยละ  ๕๖.๖๕ 
- ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่ง ได้แก่ การท าสวนยางพารา การท านา ปาล์มน้ ามัน              

ผลไม้ต่าง ๆ  เลี้ยงสัตว์ นอกจากนั้นประกอบอาชีพอ่ืน เช่น การรับจ้าง เป็นต้น 
    - พ้ืนที่ทางการเกษตรทั้งหมด  ๒๑,๕๕๐.๑๖  ไร่ หรือร้อยละ ๘๑.๑๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
      ประกอบด้วย ยางพารา ๑๙,๙๑๘.๘๑  ไร่ หรือร้อยละ ๙๒.๔๓ ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 
                       นาข้าว         ๓๖๒.๐๔  ไร่ หรือร้อยละ   ๑.๖๘ ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด           
                       ปาล์มน้ ามัน   ๕๕๘.๑๕  ไร่ หรือร้อยละ   ๒.๕๙ ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 
                       ผลไม้ต่าง ๆ   ๗๑๑.๑๖  ไร่  หรือร้อยละ  ๓.๓๐  ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด   
6.2 หน่วยธุรกิจในเขตต าบลทุ่งสง 

-  ปั๊มน้ ามัน จ านวน  2  แห่ง  
 1. หจก.ศรีนครออยล์  จ ากัด 
 2. ทรัพย์เพชรทอง จ ากัด 
-  โรงงาน   จ านวน   1  แห่ง  

1. หจก.กิรนา พาราวู้ด 
-  รีสอร์ท   จ านวน   1 แห่ง  

1. นันชณา รีสอร์ท 
7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

 สถาบันและองค์การทางศาสนา 
-  วัด/ส านักสงฆ์               จ านวน  3/1  แห่ง 

    ได้แก่  วัดหนองดี  วัดทุ่งยวน  วันสุวรรณคีรีวงศาราม  และส านักสงฆ์สวนธรรมจรจรัส 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

- หนอง  ๑  แห่ง  คือ  หนองน้ าบ้านหนองดี   
- ห้วย   ๓  แห่ง  คือ   ห้วยตอ  , ห้วยเคียน , ห้วยโสต 
- สระน้ า ๘ แห่ง  คือ  สระหนองหอย  ,  สระหนองปรือ , สระหนองน้ าขาว ,  
  สระหนองแปลงยาง , สระน้ าบ้านโคกบ่อ  ,  สระบ้านทับเรือ  , สระน้ าบ้านส้มปุอย , 
  สระโคกนาทราย   
- คลอง  ๔  แห่ง  คือ  คลองโอม  ,  คลองหยิก  ,  คลองแปะ ,  คลองกลั้ง  

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-  ฝาย  4  แห่ง  คือ ฝายทดน้ าบ้านคลองโอม  ,  ฝายทดน้ านบเทวดา , ฝายทดน้ าคลองยิก ,    
   ฝายน้ าล้นห้วยโสต                    

9. ข้อมูลอ่ืน ๆ 
9.๑   ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 

-  ต าบลทุ่งสงมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าทางเศรษฐกิจ  ปุาไม้ในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๖  และหมู่ที่  ๘ 
 
 



9.๒  ศักยภาพทางด้านงบประมาณ 
             รายได้ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕61 รวมทั้งสิ้น จ านวน  50,727,505.98 บาทแยกเป็น 

๑.  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง จ านวน  1,237,980.31  บาท 
-  ภาษีบ ารุงท้องที่   59,673.70 บาท 
-  ดอกเบี้ยเงินฝาก         211,575.48 บาท 
-  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน         207,731.39 บาท 
-  ภาษีปูาย                     47,508.00       บาท 

   -  ค่าปรับการผิดสัญญา                                 185,304.74       บาท 
-  ค่าจ าหน่ายน้ าประปา                238,447.00       บาท 
-  รายได้เบ็ดเตล็ด             1,800.00       บาท 

                               -  ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย         285,940.00       บาท 
๒.   รายได้จากภาษีท้องถิ่นที่รัฐบาลจัดเก็บให้ จ านวน    ๑,740,458.๐๐       บาท 

   -  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน       1,737,778.00      บาท 
   -  ค่าปรับจราจรทางบก                2,300.00     บาท 

-  ค่าธรรมเนียม, ค่าปรับใบอนุญาตการพนัน               380.00      บาท 
 ๓.   รายได้จากภาษีที่รัฐบาลแบ่งให้  จ านวน   21,162,643.67      บาท 

- ภาษีมูลค่าเพ่ิม   13,838,675.53      บาท 
 - ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                 147,199.38      บาท 
   - ภาษีสุรา                   87.30      บาท 
   - ภาษีสรรพสามิต         6,746,239.23      บาท 
   - ค่าภาคหลวงแร่และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมแร่ปิโตรเลียม 345,646.23      บาท 
                               - ค่าธรรมเนียมปุาไม้                                 51,150.00      บาท 
   - ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาลและใช้น้ าบาดาล        33,646.00      บาท 
 ๔.   รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน      26,586,424.00     บาท 
   -  เงินอุดหนุนทั่วไป             26,586,424.00    บาท 
   -  เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์          -                       บาท 
   -  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ         -                       บาท 

10. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
10.๑ ศักยภาพโครงสร้างและการบริหารงานบุคคล 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ประกอบด้วย 
๑.  นายวิธี   สภุาพ    ต าแหน่ง  นายก อบต. 
๒.  นายอมรสิริ  แก้วศรีนวล  ต าแหน่ง  รองนายก อบต. 
๓.  นายณรงค์ชัย  ปรีชา    ต าแหน่ง  รองนายก อบต. 
4.  นายสุรินทร์  ศรีแก้ว  ต าแหน่ง  เลขานุการนายก อบต. 

 
 
 
 



สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่บ้านละ  ๒  คน  (รวมทั้งต าบล  18  คน) 
         ๑.  นายคเชนทร์  ไกรนรา ต าแหน่ง  ประธานสภา อบต.   (ส.อบต.หมู่ที่ ๓) 
         ๒.  นายสุพจน์  เชื้อหมอเฒ่า     ต าแหน่ง  รองประธานสภา อบต. (ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐) 
         ๓.  นายทรงวุฒิ  ชูเมือง  ต าแหน่ง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
         ๔.  นางนิโลบล  เจียมวุฒิ  ต าแหน่ง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
         ๕.  นางส าอาง  เทพี  ต าแหน่ง  ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
         ๖.  นายสมพร  ณ สมบัติ  ต าแหน่ง  ส.อบต.หมู่ที่ ๓ 
         ๗.  นางพรรณี  เพชรคง  ต าแหน่ง  ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
         ๘.  นายด ารง  คงกัด  ต าแหน่ง  ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
         ๙.  นายยุทธศักดิ์  สังข์ทอง  ต าแหน่ง  ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 
         ๑๐.  นายอุดมพร  คงกะพันธ์    ต าแหน่ง  ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 
         ๑๑.  นายสุชาติ  แก้วบัวทอง    ต าแหน่ง  ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
         ๑๒.  นายสุรินทร์  อินทร์ทอง  ต าแหน่ง  ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
         ๑๓.  นายสุธี  หอมเดช  ต าแหน่ง  ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 
         ๑๔.  นายนพดล  โมสิกานนท์  ต าแหน่ง  ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 
         ๑๕.  นายสมศักดิ์  จันทร์แจ่มศรี  ต าแหน่ง  ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
         ๑๖.  นายบุญช่วย  ราชสีห ์  ต าแหน่ง  ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
         ๑๗.  นายสมเจษ  โมสิกานนท์  ต าแหน่ง  ส.อบต.หมู่ที่ ๙ 
         ๑๘.  นางวรรณา  แท่นทอง  ต าแหน่ง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ 

จ านวนบุคลากร  รวม  42 คน 
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง และได้ก าหนดโครงสร้าง
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ออกเป็น ๓ ส่วนส าคัญๆ และมีบุคลากร ต าแหน่งต่างๆ  ดังนี้ 

 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
๑.  นางสาววีระวรรณ  จริงบ ารุง ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.  นางสาวลักษณา  จรจรัส  ต าแหน่ง    รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 

ปลดั  อบต. 

ส ำนกังำนปลดั  อบต. กองคลงั กองช่ำง 

รองปลดั  อบต. 



ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   27   อัตรา 
๑.  นายจ าลองกิจ  สุขเพ่ิม     ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
2.  นางปติณญา   ทิพย์เพ็ง ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
3.  นางสาววิไลพร  ไกรนรา ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
4.  สิบโทหญิงศุภิกา  นิคม ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5.  นางสาวศิริวรรณ  พงศ์ทองเมือง ต าแหน่ง      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
6.  นางสาวสภุาภรณ์  พรหมเมือง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
7.  นายบุญทรง  ปรีชา  ต าแหน่ง นักการภารโรง 

              8.  นายสมควร  ชัยสิทธิ์  ต าแหน่ง      ยาม 
9.  นายจักรินทร์  เจียมวุฒิ  ต าแหน่ง      พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
10.  นายสุริยา  แท่นทอง  ต าแหน่ง      พนักงานขับรถยนต์   
11.  นายวิทยา  เทพี  ต าแหน่ง      คนงานประจ ารถขยะ 
12.  นายจ าเริญ   ไชยรัตน์  ต าแหน่ง      พนักงานเก็บขยะ 
13.  นางวิชุตา   คราประยูร        ต าแหน่ง      ครูช านาญการ  (ศพด.บ้านไสยูงปัก) 
14.  นางจินจิรา  จีนใหม่          ต าแหน่ง ครูช านาญการ  (ศพด.บ้านคลองโอม) 
15.  นางสาวนภารัตน์  สุภาพ     ต าแหน่ง      ครู  (ศพด.บ้านคลองโอม) 
16.  นางเสาวลักษณ์  ทรงศรี ต าแหน่ง      ครู   (ศดว.หนองดี) 
17.  นางสาวสุพรรษา  บุญสุวรรณ  ต าแหน่ง      ครูช านาญการ   (ศดว.หนองดี) 
18.  นางกิริณี  แมลงภู่ทอง  ต าแหน่ง       ครูช านาญการ   (ศดว.หนองดี) 
19.  นางพนิดา  สุขสม  ต าแหน่ง      ครู   (ศดว.หนองดี) 
20.  นางดวงใจ  รัตนานก  ต าแหน่ง      ครู   (ศดว.หนองดี) 
21.  นางชนาภา  นาคสีทอง  ต าแหน่ง       ครูช านาญการ   (ศดว.หนองดี) 
22.  นายคนองศักดิ์  ทรงศรี      ต าแหน่ง ครู   (ศดว.หนองดี) 
23.  นางพิสมัย  ชูรอด  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (ศพด.บ้านไสยูงปัก) 
24.  นางจารุวรรณ  ส้มเขียวหวาน ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (ศดว.หนองดี) 
25.  นางสาวณภัทรวีร ์ ภักดีนุฤทธิ์ ต าแหน่ง    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (ศดว.หนองดี) 
26.  นางสาวฉวีวรรณ  ทองค าชุม ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (ศดว.หนองดี) 
27.  นางสาวณัฐฤดี  บุญทอง  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (ศดว.หนองดี) 
อ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับด้านบริหารทั่วไป ด้านนโยบายและแผน ด้านกฎหมายและคดี และด้าน

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม 

    กองคลัง      จ านวน     5 อัตรา 
๑.  นายยุทธพล  พรหมวิเศษ ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการกองคลัง 
๒.  นางมลทาทิพย์  ศรีระษา          ต าแหน่ง      นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
๓.  นางชุติมา   สืบสาย ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
๔.  นางวัชร ี ช านาญกิจ                  ต าแหน่ง นักวิชาการคลัง 
๕.  นางสาวอัญชิษฐา  เพชรรักษ์ ต าแหน่ง      ผูช้่วยเจ้าพนักงานงานธุรการ       
อ านาจหน้าที่  เกี่ยวกับการเงินบัญชี พัฒนาและจัดเก็บรายได้ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 



 กองช่าง จ านวน     6  อัตรา 
๑.  นายประยงค์  โอฬาร์ศาสตร์ ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง   
๒.  นายอนุวัตร์  พรหมข า  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
3.  นายธนากร  รัตนพันธ์  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
๓.  นายวิสฐิศักดิ์  ธราพร  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยช่างโยธา 
๔.  นายแชมภูทัย  ช านาญกิจ  ต าแหน่ง   พนักงานผลิตน้ าประปา 
๕.  นายฤทธิมนต์  ส่องเจริญ  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟูา 
๖.  นายฉัตรชัย    แท่นทอง  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างประปา 
อ านาจหน้าที่  เกี่ยวกับการก่อสร้าง  ออกแบบและควบคุมอาคาร และด้านสาธารณูปโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 
 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุ ทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. ๒๕๖1
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้

ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
บนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖1 ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีใน
ช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามา



เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
การให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะ
ยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรม
ลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การ
พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน 
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทาง
ความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบัน
หลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่
ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติ
ต่าง ๆ มีความท้าทายมากข้ึน ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือ
ดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทาง
สังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น

ประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับ
ปัญหาด้านความม่ันคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็น
ท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่ง
รวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มี
แนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศ
มหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การ
ระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และ
มาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีใน
ภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจ
นอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 



ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่า
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็ง
ขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของ
สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะก่อให้เกิด
โอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วง
อายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น 
การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการ
ของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
 ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเ พ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น 
ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศ
ไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะ
อาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความ
รุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบท
สังคมไทย 
 นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งใน
เชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและ
น้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถ
ในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้อง
เผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น 
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะ
มีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบ
การพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลง
ปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
 แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้าง
งานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้าน
อ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 



เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
สินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของ
โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจ
น าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและ
รองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและ
ลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาด
งานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทัน
กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมด
ดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
 จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น 
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว                    
มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การ
พัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้ อง มี
ความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่าง
บูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและ
ปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้อง
มีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และ
การพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับ
เป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 
ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์
จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
 นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร 
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความ
เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย 
ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่
สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศมากข้ึน รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิ ดการสร้างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป



ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนใน
ชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ 
โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
 ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้
เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้
ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือ
ยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช 
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต



เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ

และท่ีมิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 



(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขดีความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมีความสามารถสูง 

มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

1. 2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลา

ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น                     
โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๙–๑๑  เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง                        
เกิดภูมิคุ้มกัน  และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 



 ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒  ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ(สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของ
การพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอน
ของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัด
ทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

  ๓.๒. เปูาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความ  มั่งคั่ง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ                            
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
 



๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
1) วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ศูนย์กลาง การเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่เติบโตอย่างมั่นคง บนพื้นฐานของ

ชุมชนเข็มแข็ง และเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืน” 

2) พันธกิจ (Mission) 
2.1) สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเกษตร สัตว์น้ าและพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา/

ปาล์มน้ ามัน) ของกลุ่มจังหวัด ให้มีคุณภาพแบบครบวงจร 
2.2) พัฒนาระบบการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน โดยการผสานเชื่อมโยงกับกลุ่มอัน

ดามัน และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นระดับโลก 
2.3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการสร้างกลุ่มจังหวัดสู่เมืองสีเขียวที่มีระบบ

ชุมชนเข็มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4) เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการขนส่งสินค้า 

รองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 

3) เป้าประสงค์รวม (Objectives) 
3.1) สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ และระบบเศรษฐกิจของกลุ่ม

จังหวัดด้วยระบบการบริหารจัดการการเกษตร และพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา/ปาล์มน้ ามัน) ที่มีประสิทธิภาพ 
3.2) ยกระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้เป็นแหล่งผลิต  แหล่งการค้า แหล่งเรียนรู้การ

พัฒนายางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศ 
3.3) พัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด สู่การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
3.4) สร้างและพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นพื้นที่สีเขียว (Green Area) 
3.5) จัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคมและสาธารณูปโภค ให้มีศักยภาพในการ

รองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในทุกๆ ด้าน 

4) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิต แปรรูปและการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและ

ปาล์มน้ ามันที่คุณภาพแบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ให้มีความเข็มแข็ง (ข้าว, ไม้ผล, 

ปศุสัตว์, ประมง) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข็มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคม และการโลจิสติกส ์
 
 



 แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1) วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “นครแห่งอารยธรรม  น่าอยู่น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน 

 2) พันธกิจ (Mission) 
 2.1) ขจัดปัญหาความยากจน 
 2.2) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
 2.3) เพ่ิมผลผลิตและรายได้จากการเกษตรและการท่องเที่ยว 

  2.4) พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 2.5) การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 วิสัยทัศน์    

  “องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  พันธกิจ  

  1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรกร 

 2. พัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 

 3. ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
 4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
 5. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
 6. ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด  

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของจังหวัด 
 7. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์  และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
 8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ 

สนับสนุน  การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับความ
ต้องการ  ภาคเศรษฐกิจชุมชน 

 9. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 



 เป้าหมายการพัฒนา 
  1. รายได้ของชุมชนเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี 
  2. ประชาชนได้ใช้ประโยชนจ์ากที่ดินอย่างเป็นธรรม   ที่ดินมีคุณค่าและได้รับประมากขึ้น 
  3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้ 
  4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความส าคัญกับการเพ่ิม

มูลค่า การค้าการลงทุนของจังหวัด  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 พันธกิจ 
  1. ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
  2. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบ

ช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบ 
การจัดการน้ าเสีย   

  3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีด
ความสามารถการรับรองของระบบนิเวศ 

  4. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน 
การสร้างเครือข่ายชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 

  5. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุมกิจกรรม
ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะ
อันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ใน
แหล่งก าเนิด  สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล  และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะ   แบบรวมศูนย ์

  6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้าง
จิตส านึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

  7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
  8. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท าแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
  9. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษา ปกปูองระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

 เป้าหมายการพัฒนา 
  1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชนมีการ

ด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
  2. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนรว่มในการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 
  4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 พันธกิจ  
  1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุกด้าน 
 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ  

นอกระบบ สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  ส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 



 3. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพ้ืนที่การศึกษาที่ขาดแคลน 
 4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย 

(แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 
 5. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย 

(แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และสถานพยาบาล 
 6. ปูองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
 7. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและปูองกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเฝูาระวัง

ปูองกันปัญหาการปุวยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
 8. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณ

ภัย  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 9. พัฒนาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา จัดหา

สถานที่จัดกิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
 10. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา 

ฟ้ืนฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก 
 11. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

และพ่ึงพาตนเองได ้
 12. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดท าและใช้แผน

ชุมชน  และส่งเสริมกิจกรรมชุมชน  

 เป้าหมายการพัฒนา 
 1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
 2. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม  และมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึนทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญ

พันธุ์ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
 4. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทัว่ถึง 
  2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
  3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
  4. ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ 
เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  5. ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 



  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล  
พันธกิจ 

  1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตส านึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
  2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
สนับสนุน ให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลด
ขั้นตอนการท างานเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
  4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เ พ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

  เป้าหมายการพัฒนา 
  1. ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและบริการประชาชน 
  3. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการพัฒนา 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

“อบต.ทุ่งสง  เป็นองค์กรสาธารณชน  พร้อมมุ่งม่ันพัฒนา  แหล่งข้อมูลศูนย์การเรียนรู้  
อยู่คู่คุณธรรม” 

 2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
  2.2.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
   1. แนวทางการพัฒนาด้านถนน 
   2. แนวทางการพัฒนาด้านระบบน้ าและระบบประปา 
   3. แนวทางการด าเนินการด้านไฟฟูา 
 2.2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  1. การด าเนินการด้านการส่งเสริมอาชีพและการเกษตร 
 2.2.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
   1. การด าเนินการด้านการศึกษา 
   2. การด าเนินการด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
   3. การด าเนินการด้านสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ 
   4. การด าเนินการด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   5. การด าเนินการด้านกีฬาและยาเสพติด 
 2.2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  1. การด าเนินการด้านการปูองกันและควบคุมโรค 
  2. การด าเนินการด้านการพัฒนาประชาชนด้านสาธารณสุข 
  3. การด าเนินการด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 



 2.2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร 
  1. การด าเนินการด้านพัฒนาบุคลากร 
 2. การด าเนินการด้านการปรับปรุงสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
 2.2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   1. การด าเนินการด้านการส่งเสริมและการประหยัดพลังงาน 
   2. การส่งเสริมด้านการเรียนรู้และจุดสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงาน 
   3. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมส าหรับครัวเรือน 
   4. การส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 2.3  เป้าประสงค์ 
1. เส้นทางการคมนาคมได้มาตรฐาน  มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย พร้อม   
    สาธารณูปโภค  สาธารณูปการทั่วถึง 
2. ระบบประปาหมู่บ้านมีการก่อสร้างและบ ารุงรักษาอย่างทั่วถึงและเพียงพอ  และมีแหล่งกัก  
    เก็บน้ าไว้ใช้อย่างเพียงพอ 
3. ราษฎรมีอาชีพและรายได้เพียงพอ   จัดให้มีศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร 
4. การจัดการศึกษามีคุณภาพ น าไปสู่การพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 
4. ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและความไม่  
    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนาและอนุรักษ์สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม  จารีต  
    ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้คู่กับท้องถิ่น 
6. การบริการสาธารณสุข  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และมีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอ 
7.. การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ   และสามารถตรวจสอบได้ 
8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
9. มีระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่ดีมีประสิทธิภาพ 

2.4 ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบทุกด้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
2. ร้อยละของประชาชนมีรายเพ่ิมขึ้น 
3. ร้อยละของเด็กท่ีได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมตอนต้น 
4.ร้อยละของชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี   
5. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมงานหรือประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยให้มีคุณภาพ 
7. ร้อยละของประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
8. ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่มีการก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและพาหนะน าโรค 
อย่างถูกสุขลักษณะ และมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1) ประชาชนในเขตพ้ืนที่สามารถได้รับบริการจากระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบทุกด้าน 
  2) ส่งเสริมให้เด็กในเขตพ้ืนที่ได้รับการศึกษาสูงกว่ามัธยมตอนต้น 



  3) ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีพ้ืนถิ่น และวัฒนธรรมของชาติไทยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามัคคี และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสืบไป 
  4) ส่งเสริมให้ครวัเรือนมีการคัดแยกและก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี และถูกสุขลักษณะ 
  5) ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นท่ี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

  2.6 กลยุทธ์ 
  1) พัฒนาปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุง
แหล่งน้ าสาธารณะประโยชน์ เพ่ือใช้ในการอุปโภค เพ่ือการเกษตรและใช้ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
  2) พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาอ่ืน ๆ ในทุกระดับ 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์เผยแพร่ประเพณีและ
วัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3) พัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพของประชาชน  ส่งเสริมการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจน   

5) สนับสนุนให้การสงเคราะห์แก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนเป็นสุขความสุข มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  
  6) ปลูกฝังจิตส านึกตามหลักการปกครองระบบประชาธิปไตย พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพบุคลกรเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ปรับปรุง ก่อสร้าง จัดซื้อจัดหาบูรณะอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในส านักงาน กอง ฝุาย
ต่าง ๆ ตลอดจนอาคาร สถานที่ให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

  2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  1) สร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน 
  2) ส่งเสริมด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
นันทนาการและการกีฬา 

 3) ส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข  สร้างระบบการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมของประชาชนเพื่อ 
แก้ไขปัญหาความยากจน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 5) พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

 6) พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน สร้างระบบการบริหารการ
จัดการที่มีความโปร่งใส ส่งเสริมสนับสนุนการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย 

 
 
 



2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

  

 

 

 

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  (4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  ข้อ 7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ข้อ 5  การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคม และการโลจิสติกส์ 

แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อ 4 การพัฒนาคน ชุมชน 
และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ข้อ  4 การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ข้อ ๓ ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ข้อ ๓ ยุทธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อ 3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข้อ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ข้อ 1 การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

 



ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ความเชื่อมโยง 

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ข้อ 5 เสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความ มั่งคั่ง และยั่งยืน  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ข้อ 4 การพัฒนาสู่
เมืองสีเขียว ชุมชนเข็มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อ 4 การพัฒนาคน 
ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ข้อ  3 การ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ข้อ ๔ ยุทธศาสตร์การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ข้อ 4 การพัฒนาสู่
เมืองสีเขียว ชุมชนเข็มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อ 3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข้อ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ข้อ 2 การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน     
ข้อ  3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ความเชื่อมโยง 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารองค์กร 

ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ข้อ 6 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อ 5 การพัฒนาองค์กร
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ข้อ  5 การ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล  

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ข้อ ๔ ยุทธศาสตร์การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ข้อ 4 การพัฒนาสู่
เมืองสีเขียว ชุมชนเข็มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน 
แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้มและพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 
                 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ข้อ 2 การ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
Thailand 4.0 ข้อ 1เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม  
(Traditional  Farming)  ในปัจจุบัน  ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่   
ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี  (Smart  Farming) โดย
เกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur) 

 
 
 
 
 



3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
       3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของ อบต. ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis  เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือ
ข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์
จุดอ่อน  จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนต าบล  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในอบต. ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมิน
สถานภาพของท้องถิ่น  ในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันเทศบาลมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุด
ไหน”  ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป  โดยใช้เทคนิค   SWOT  analysis  
การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน   ได้แก่ จุดแข็ง  (Strength – S)  จุดอ่อน ( Weak – W )  และปัจจัยภายนอก  
ได้แก่  โอกาส (Opportanity – O ) และอุปสรรค ( Threat – T)  เป็นเครื่องมือ 

ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง  Strength จุดอ่อน  Weak 
1 ด้านการบริหาร 
 1.1 การจัดแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความ

ชัดเจน  
 1.2 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถก าหนด 

นโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 
 1.3 การบริหารมีความคล่องตัวเนื่องจากมีความพร้อมด้าน

ทรัพยากร  
 1.4 การแบ่งแยก/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบมีความชัดเจน 

1. ด้านการบริหาร 
 1.1 ความต้องการของประชาชนมีสูงแต่องค์การบริหารส่วน

ต าบลตอบสนองความต้องการได้น้อย 
 1.2 ภารกิจถ่ายโอนบางเรื่องยังเป็นเรื่องใหม่ส าหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่ 
 2.1 มีระเบียบและกฎหมายที่ชัดเจนต่อการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.2 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถออกข้อบัญญัติ

ภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อบังคับใช้ภายในต าบล 
 2.3 มีขอบเขต อ านาจหน้าที่รับผิดชอบเต็มพื้นที่ต าบล 
 2.4 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผนการ

กระจายอ านาจฯ 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่  
 2.1 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ ๆ  จ านวนมาก   ท าให้การ

ปฏิบัติงานไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
 2.2 ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนต าบล 
 2.3 อ านาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอ านาจฯ 
             ยังไม่มีความชัดเจนในหลายภารกิจ 

3. ด้านบุคลากร 
 3.1 สามารถก าหนดกรอบอัตราก าลังได้ตามภารกิจและ

งบประมาณ 
 3.2 บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตต าบลและบริเวณ

ใกล้เคียง ท าให้เข้าใจวัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น 
 3.3 ก าลังบุคลากรมีความเหมาะสมกับโครงสร้างและอ านาจ

หน้าที่ 

3. ด้านบุคลากร 
 3.1 บุคลากรบางส่วนไม่ให้ความส าคัญในการพัฒนาตนเอง 
 3.2 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง

เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานในอนาคต  
  

4. ด้านงบประมาณ 
 4.1 มีรายได้จากการจัดเก็บเป็นของตนเองท าให้มีความ

คล่องตัวในการบริหารงาน 
      4.2 สามารถบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามข้อบัญญัติที่ตั้งไว้ 
 

4. ด้านงบประมาณ 
 4.1 งบประมาณมีจ ากัดแต่ความต้องการใช้งบประมาณมีสูง 
 4.2 การจัดเก็บรายได้ ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง  
  



     3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยภายนอก 

โอกาส   Opportanity อุปสรรค   Threat 

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
 1.1 ได้รับการผลักดันด้านงบประมาณจาก

นักการเมืองระดับจังหวัด 
 1.2 ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
 

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
 1.1 การประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีน้อย 
 1.2 การรวมตัวเพื่อจัดตั้งกลุ่มทางการเมืองและกลุ่ม

ผลประโยชน์มีน้อย 
 1.3 ประชาชนมีแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกัน 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
 2.1 ประชาชนมีอาชีพหลักคือการท าสวน

ยางพารา 
 2.2 นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญกับการผลิต

ภาคการเกษตร 
 2.2 มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบ

อาชีพมากข้ึน 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
 2.1 ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นแต่ราคาผลผลิตทาง

การเกษตรตกต่ า 
 2.2 การรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างอ านาจการต่อรองมี

น้อย 
  

3. ด้านสังคม 
 3.1 มีสถานศึกษา สถานประกอบการ 

สถานพยาบาล และสถาบันทางศาสนาที่
สามารถรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 3.2 นโยบายรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

   

3. ด้านสังคม 
 3.1 ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนมีแนวโน้มรุนแรง

และเพ่ิมมากข้ึน 
   

4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.1 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมี

ความสะดวก คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
ในการท างานเพิ่มข้ึน  

 4.2 สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ภายนอกได้ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา 

4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 4.1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีราคาแพง และมีความ

ยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งาน  
 4.2 ข้อมูลข่าวไม่มีระบบกลั่นกรองท าให้บิดเบือนจาก

ความเป็นจริง 
  

5.  ด้านงบประมาณ 
     5.1  ได้รับเงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ตามประมาณการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  

5.  ด้านงบประมาณ 
     5.1  การจัดสรรเงินรายได้จากรัฐบาลล่าช้า 

 



ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานพาณิชย์ 

กองช่าง ส านักงานปลัด 

2 ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด 
 

ส านักงานปลัด 

3 ด้านสังคม บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม                 
และนันทนาการ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชน 

ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 

4 ด้านสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 
5 ด้านการเมืองและการ

บริหารองค์กร 
การด าเนินงานอ่ืน แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ส านักงานปลัด

กองคลัง 
กองช่าง 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

6 ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 

 
 



 
 





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายนาลึก  
หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง 

ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจาก
ถนนลาดยางเดิมท าผิวจราจร
ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก     
คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทาง  270.00 เมตร 
หนา  0.05  เมตร  พร้อมวาง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ    

- 500,000 
5/62 

552,0๐๐ - - ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โคกคลุ้ม - เขตต าบลปริก          
หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง 

ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดไดโ้ดยสะดวก
รวดเร็ว 
 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากคอนกรีต
เสรมิเหล็กเดมิ กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อม
วางปูายประชาสมัพันธ์โครงการ  

500,000 
2/60 

496,800 
5/62 

- 302,5๐๐ 302,5๐๐ ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายหนองดี - 
เกาะฆ้อ  หมู่ที่ 1              
ต าบลทุ่งสง 

ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดไดโ้ดยสะดวก
รวดเร็ว 
 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจาก
ถนนลาดยางเดิมท าผิวจราจร
ลาดยางแบบแบบแอสฟัลท์ติก   
คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 190.00 เมตร หนา  
0.05  เมตร  พร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
      

476,500 
1/61 

497,600 
4/61 

500,000 
5/62 

- 490,2๐๐ 490,2๐๐ ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง 

 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่ง
หนักเปล้า – บ้านนายลาด  
แก้วช่วย  หมู่ที่ 1               
ต าบลทุ่งสง 

ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคสล.
เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 
เมตร และขุดรื้อท่อ คสล.เดมิ ,วาง
ท่อกลม คสล. (คุณภาพช้ัน 3) 
ขนาด Ø 1.50 x 1.00 เมตร  
จ านวน 1 จุด 6 ท่อน พร้อมวาง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
      

- - - 450,000 - ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โคกนาทราย  หมู่ที่ 2  
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
      

โดยเริ่มก่อสร้างจากสามแยกโคก
นาทราย  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 
เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ  
      
      

- - 495,7๐๐ - - ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร 

กองช่าง 

 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบ้านโคก 
หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
      

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนน 
คสล.เดิม  กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.30 เมตร พร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
      
      

500,000 
2/60 

318,900 
3/61 

496,800 
5/62 

- 495,7๐๐ - ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก                 
สายทุ่งคล้าย หมู่ที่ 3               
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางสญัจรไปมา  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว   
 

โดยเริ่มก่อสร้างจากสามแยก            
ทุ่งคล้าย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
410.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.30 เมตร พร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ   
      
 

218,200 
3/61 

ปรับปรุง 

- 991,0๐๐ - - ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายทุ่งเค็ด     
หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
      

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนน คสล.
เดิม  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 
เมตร และวางท่อ คศล. (คณุภาพ
ช้ัน 3) ขนาด 0.40×1.00 เมตร 
จ านวน 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อนพร้อม
วางปูายประชาสมัพันธ์โครงการ  
 

500,000 
2/60 

- - - - ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หัวคต –  หนองน้ าขาว          
หมู่ที่ 2,3 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว  
 

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

152,000 
1/61 

ปรับปรุง 

497,200 
4/60 

996,200 
5/62 

- 495,7๐๐ - ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร 

 

 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบน
ใส - เขตต าบลปริก                 
หมู่ที่ 3  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว  
 

โ ด ย เ ริ่ ม ก่ อ ส ร้ า ง ต่ อ จ า ก
ถนนลาดยางเดิม  ท าผิวจราจร
ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอน   
กรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
250.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร และวางท่อกลม คสล. 
( คุ ณ ภ า พ ช้ั น  3 )  ข น า ด 
Ø0.40×1.00 เมตร จ านวน 1 
จุ ด  6  ท่ อน  พร้ อมวางปู าย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ โ ค ร ง ก า ร             
ช่ัวคราว จ านวน 1 ปูาย และ
วางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
ถ า ว ร  จ า น ว น  1  ปู า ย 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบ
แ ป ล น แ ล ะ ข้ อ ก า ห น ด ขอ ง
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

483,700 
1/61 

499,600 
5/62 

- - - ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน
ดินซีเมนต์ผสม
ยางพาราสาย สี่แยก             
สิเด่ – โคกไม้แดง               
หมู่ที ่4  ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มาของประชาชนใน
พื้นที่และพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้รับความ
สะดวก 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจาก
ถนนลาดยางเดิม ท าผิวจราจร
แบบดินซีเมนต์ผสมยางพารา 
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
190.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรพร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการชั่วคราว 
จ านวน 1 ปูาย และวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการถาวร 
จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง 

- 439,500 
5/62 

- -  ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากขึน้ 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสามแยก
โคกไม้แดง - เขต
อ าเภอช้างกลาง              
หมู่ที่ 4  ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มาของประชาชนใน
พื้นที่และพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้รับความ
สะดวก 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง               
4.00 เมตร ยาว 205.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์
โครงการชั่วคราว จ านวน 1 
ปูาย และวางปูายประชาสัมพันธ์
โครงการถาวร จ านวน 1 ปูาย 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบ
แปลนและข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 

496,900 
1/61 

138,900 
1/61 

ปรับปรุง 

496,800 
5/62 

- - - ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
มากขึน้ 
 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบนค่าย  หมู่ที่ 4 
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว  
 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนน คสล.  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 410.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อม
วางปูายประชาสมัพันธ์โครงการ   
      

500,000 
2/60 

494,800 
4/61 

991,0๐๐   991,0๐๐   991,0๐๐ ระยะทางของ
ถนนที่ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร 

กองช่าง 

 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโคกบ่อ  
หมู่ที่ 4  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้โดยสะดวก
รวดเร็ว 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากสามแยกบ้าน
นายเลียบ  คงกะพันธ์  กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 205.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
0.30 เมตร พร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการช่ัวคราว 
จ านวน 1 ปูาย และวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการถาวร จ านวน 
1 ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียด
แบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

499,700 
2/60 

496,800 
4/61 

- - - ระยะทางของ
ถนนที่ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
บ้านนายประยุทธ 
งามพร้อม หมู่ที่ 5   
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มาของประชาชนใน
พื้นที่และพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้รับความ
สะดวก 

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยาง
เดิม ผิวจราจรลาดยางแบบแอส
ฟันท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน 1ปูาย 

474,700 
3/61 

499,600 
2/60 

- - - - ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
มากขึน้ 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
เกาะฆ้อ - ห้วยพล              
หมู่ที่ 5                       
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่
ถาวรเพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
      

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยาง
เดิม ผิวจราจรลาดยางแบบ            
แอสฟัท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 
เมตร  ระยะทาง  380.00  เมตร 
หนา  0.05  เมตร  พร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการชั่วคราว  
จ านวน  1  ปูาย และ วางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการถาวร  
จ านวน  1  ปูาย ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง  

- 495,500 
4/61 

493,500 
5/62 

992,7๐๐   992,7๐๐  992,7๐๐ ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาย
วุฒิชัย อินทร์ทอง-
บ้านนายสวิง ชัย
สิทธ์ิ  หมู่ที่ 5     
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่
ถาวรเพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนสายบ้าน             
นายคล่อง วิสัย กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการชั่วคราว 
จ านวน 1 ปูาย และวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการถาวร 
จ านวน 1 ปูายด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง   
 

282,600 
3/61 

ปรับปรุง 

- - 489,7๐๐ 489,7๐๐ ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาย
เชื่อง-บ้านนาย
จ าลอง หมู่ที่ 5                  
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดไดโ้ดยสะดวก
รวดเร็ว 
      

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนสายบ้าน
นายคล่อง วิสัย กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการชั่วคราว 
จ านวน 1ปูาย และวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการถาวร 
จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตาม
รายละเอียด 
           

- 500,000 
5/62 

- 489,7๐๐ 489,7๐๐ ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายนบเทวดา                 
หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มาของประชาชนใน
พื้นที่และพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้รับความ
สะดวก 

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กเดมิกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 320.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร พร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการชั่วคราว 
จ านวน 1 ปูาย และวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการถาวร จ านวน 
1 ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียด
แบบแปลนและข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
 

967,600 
2/60 

500,000 
5/62 

974,900    974,900 974,900 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง 

 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายห้วย
พลพัฒนา หมู่ที่ 6               
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดไดโ้ดยสะดวก
รวดเร็ว  
 

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม 
ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัท์                
ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร   
ระยะทาง  190.00  เมตร หนา  
0.05  เมตร พร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการชั่วคราว  
จ านวน  1  ปูาย และ วางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการถาวร  
จ านวน  1  ปูาย ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและ 
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง  

- 495,500 
4/61 

493,500 
5/62 

497,3๐๐ 497,3๐๐ 497,3๐๐ ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ถาวร 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้าน
นายผ่อน พงศ์ทองเมือง                 
หมู่ที่ 7   ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดไดโ้ดยสะดวก
รวดเร็ว 
      

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม 
ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทาง  235.00  เมตร หนา  
0.05  เมตร พร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการชั่วคราว  
จ านวน  1  ปูาย และ วางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการถาวร 
จ านวน  1  ปูาย ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง  

- - 494,4๐๐ - - ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ถาวร 

กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย             
นาคมบาง หมู่ที่ 7   
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดไดโ้ดยสะดวก
รวดเร็ว 
      

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม ผิว
จราจรลาดยางแบบแอสฟัท์ติก คอนกรีต 
กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง  210.00  
เมตร หนา  1.05  เมตรและวางท่อกลม 
คศล.(คณุภาพช้ัน 3) ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 1.00×1.00 เมตร 
จ านวน 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน พร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการชั่วคราว  จ านวน  
1  ปูาย  

556,300 
1/61 

- - - - ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย 41-
บ้านนายสมคิด              
หมู่ที่ 7  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดไดโ้ดยสะดวก
รวดเร็ว  
 

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิมผิว
จราจรลาดยางแบบแอสฟัท์ติก               
คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อม
วางปูายประชาสมัพันธ์โครงการชั่วคราว 
จ านวน 1 ปูาย และวางปูายประชาสัมพันธ์
โครงการถาวร จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการ
ตามแบบแปลนและข้อก าจัดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

- 481,000 
5/62 

498,000 
4/61 

 

- - - ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร 

กองช่าง 

 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายควนทอง หมู่ที่ 8                
ต าบลทุ่งสง 

ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดไดโ้ดยสะดวก
รวดเร็ว      

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนช่วงบนเขา
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตรพร้อม
วางปูายประชาสมัพันธ์โครงการชั่วคราว 
จ านวน 1 ปูาย และวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 
ปูาย ด าเนินการตามรายละเอยีดแบบ
แปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง     
  

216,800 
1/61 

- 489,7๐๐ - - ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตะเคียนงาม 1  
หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดไดโ้ดยสะดวก
รวดเร็ว 
      

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็กเดิมกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่ัวคราว จ านวน 1 ปูาย และวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 
ปูาย ด าเนินการตามรายละเอยีดแบบ
แปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

- - - 489,7๐๐ - ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร 

กองช่าง 

 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตะเคียนงาม 2  
หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดไดโ้ดยสะดวก
รวดเร็ว 
      

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็กเดิมกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่ัวคราว จ านวน 1 ปูาย และวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 
ปูาย ด าเนินการตามรายละเอยีดแบบ
แปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
 

486,500 
3/61 

489,6๐๐ 
5/62 

- 489,7๐๐ - ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคลองโอม     
หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่
ถาวร 

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนสายส านกัสงฆ์
สวนธรรมเดมิ กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 45.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 030 
เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย  
 

97,800 
2/60 

- - - - ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยลุงชู หมู่ที่ 8               
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดไดโ้ดยสะดวก
รวดเร็ว 
      

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยลุงชู โดยเริ่มก่อสร้างจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิมกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตรพร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการชั่วคราว 
จ านวน 1 ปูาย และวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการถาวร จ านวน 
1 ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียด
แบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
 

- 500,000 
5/62 

- - 489,7๐๐ ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยประสานมติร                      
หมู่ที่ 8  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
      

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยประสานมิตร  โดยเริม่
ก่อสร้างจากถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กเดิมกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร พร้อมวาง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่ัวคราว จ านวน 1 ปูาย และวาง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร 
จ านวน 1  ปูาย ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง  
 

500,000 
2/60 

489,600 
5/62 

- 489,7๐๐ 489,7๐๐ ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
หนองบัว หมู่ที่ 9  
ต าบลทุ่งสง  
 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

โดย เ ริ่ ม ก่ อสร้ า งต่ อจาก
ถนนลาดยาง เดิม  ท าผิ ว
จราจรลาดยางแบบแอส
ฟั ลท์ ติ ก คอนกรี ต  กว้ า ง 
4.00 เ มต ร   ร ะย ะทา ง  
480.00 เมตร หนา  0.05  
เ ม ต ร   พ ร้ อ ม ว า ง ปู า ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
      
          

- 499,000 
5/62 

988,9๐๐ 988,9๐๐ - ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสุวิทย-์
บ้านนายจวน อ าลอย 
หมู่ที่ – ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนน 
คสล.เดิม กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 205.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกกว้างข้างละ 0.30 
เมตร พร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ
ด าเนินการตามรายละเอียด
แบบแปลนและข้อก าหนด
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง 

958,800 
2/60 

 

497,200 
4/61 

- - - ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร 

กองช่าง 

 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายไสยูงปัก-                
หนองใหญ่ หมู่ที่ 10              
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 120.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
0.30 เมตร  พร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ
ช่ัวคราว จ านวน 1 ปูาย 
และปูายประชาสัมพันธ์
โครงการถาวร จ านวน 1 
ปูาย ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดของ อบต. ทุ่งสง 
      
          

500,000 
2/60 

300,600 
4/61 

- - - ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางเสรมิศร-ี 
เขตหมู่ 5  หมู่ที่ 10 
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
      

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนสาย
บ้านนายสมศักดิ์ สุชาติพงศ์ 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
800.00   ตารางเมตร  ไหล่
ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 
เมตร พร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการชั่วคราว 
จ านวน  1  ปูาย และวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการถาวร 
จ านวน 1ปูาย   ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง      

- - 489,7๐๐ 489,7๐๐ 489,7๐๐ ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ถาวร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสาย
สระน้ าบ้าน
ส้มปุอย หมู่ท่ี 10  
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรออกสูต่ลาด
ได้โดยสะดวกรวดเร็ว 
      

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสระน้ าบา้นส้มปุอย หมู่ที่ 10 
โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนสายไสยูง
ปัก – คลองโอม กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
800.00   ตารางเมตร  ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์
โครงการชั่วคราว จ านวน  1   ปูาย 
และวางปูายประชาสมัพันธ์โครงการ
ถาวร จ านวน  1  ปูาย   ด าเนินการ
ตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง      
 

- - - 489,7๐๐ 489,7๐๐ ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้าน นายฉ่ า ธนาวุฒิ –             
นางเล็ก ชอบผล                       
หมู่ที่ 10  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดไดโ้ดยสะดวก
รวดเร็ว 
      

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กเดมิ กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
800.00   ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์
โครงการชั่วคราว จ านวน  1   
ปูาย และวางปูายประชาสัมพันธ์
โครงการถาวร จ านวน  1  ปูาย   
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบ
แปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
 

- 489,600 
5/62 

- 489,7๐๐ - ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
สายบ้านนางยินดี                
สุขราษฏร-์เขตต าบล
แก้วแสน  หมู่ที่ 10                      
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่
ถาวร   

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กเดมิ กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
0.30 เมตร พร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ปูาย 
 

457,000 
2/60 

500,000 

5/62 
- - - ระยะทาง

ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร 

กองช่าง 

 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

37 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนางบุญธรรม 
–เกาะพระ  หมู่ท่ี 2 
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่
และหมู่บา้น
ใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกใน
การสญัจรไปมาและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
      

โดยเริ่มปรับปรุงจากสามแยกสวน
ยางนายส าเนา ชนะดี  ใช้หินคลุกท า
ผิวจราจร จ านวน  256.20 ลบ.ม. 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,220 
เมตร เกรดเกลี่ยสเปรย์น้ าบดอัด
ถนนด้วยรถบดล้อเหล็กเรยีบตลอด
สาย พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ   
    

440,000 
2/60 

- 138,8๐๐ - - ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

กองช่าง 

38 โครงการปรับปรุงถนน
สายประชาอุทิศ                   
หมู่ที่ 3  ต าบลทุ่งสง 
 

ให้ราษฎรในพื้นที่
และหมู่บา้น
ใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกใน
การสญัจรไปมาและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

โดยใช้หินผุท าผิวจราจร จ านวน 
168.00 ลบ.ม. กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 800.00 เมตร พร้อมเกลี่ย
เรียบตลอดสาย และวางท่อกลม 
คสล. (คณุภาพช้ัน 3) ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง0.40×1.00 เมตร 
จ านวน 1 จุด 5 ท่อน วางท่อกลม 
คศล.(คณุภาพช้ัน3) ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.80×1.00 
เมตร จ านวน 1 จุด 5 ท่อน 
ด าเนินการตามรายละเอียดแผนผงั
และข้อก าหนดขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลทุ่งสง  

- - 58,0๐๐ - - ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

39 โครงการปรับปรุง
ถนนคลองโอม                
หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง 
(โครงการบุกเบิก
ถนนสายสามแยก
หนองน้ าขาว-เขต
ต าบลปริก 61) 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว  
 

ปรับปรุงถนนสายคลองโอม หมู่ที่ 3 
ต าบลทุ่งสง  โดยใช้หินคลุกท าผิว
จราจร จ านวน 49.00 ลบ.ม. กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร 
พร้อมเกลีย่เรยีบตลอดสาย 
ด าเนินการตามรายละเอียดแผนผงั
และข้อก าหนดขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลทุ่งสง 

14,600 
2/60 

บุกเบิก 

- 28,700 - - ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

กองช่าง 

40 โครงการปรับปรุง
ถนนสายหนอง              
ผักฉีด หมู่ท่ี 4  
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว  
 

โดยเริ่มปรับปรุงถนนสายบนค่าย  
ใช้หินผุท าผิวจราจร จ านวน  168 
ลบ.ม. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 800 
เมตร  เกรดเกลี่ยสเปรย์น้ าบดอดั
ถนนด้วยรถบดล้อเหล็กเรยีบตลอด
สาย พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ      

- - - 40,0๐๐ 40,0๐๐ ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

41 โครงการปรับปรุง
ถนนสายศรีวัง
พัฒนา หมู่ที่ 6 
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้การสัญจร
ไป-มาของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
และพื้นที่ใกล้เคยีง
ได้รับความสะดวก 

โครงการปรับปรุงถนนสายศรีวังพฒันา (เริ่ม
จากสามแยกบ้านนางโฉมฉาย รัตนพันธ์)                
หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง โดยใช้หินคลกุ จ านวน 
78.00 ลูกบาศก์เมตร ท าผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 195 เมตร  พร้อมตัด
แต่งแนวคันคูและเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ าบดอัด
ถนนด้วยรถบดล้อเหล็กเรยีบตลอดสายพร้อม
วางปูายประชาสมัพันธ์โครงการชั่วคราว 
จ านวน 1 ปูาย และวางปูายประชาสัมพันธ์
โครงการถาวร จ านวน  1 ปูาย ด าเนินการ
ตามรายละเอียดแบบแปลนและขอ้ก าหนด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   

- - 43,5๐๐ - - ระยะทางที่
ปรับปรุง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
และพื้นที่ใกล้เคยีง
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

42 โครงการปรับปรุง
ถนนสายทับเรือ 
หมู่ที่ 5                 
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

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

- - 165,000 - - ระยะทางที่
ปรับปรุง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
และพื้นที่ใกล้เคยีง
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

43    โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนางจรุี – บ้าน
นายใบ หมู่ที่ 5,6  
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้การ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนใน
พื้นที่และพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวก 

โดยใช้หินคลุก จ านวน540.00  ลบ.ม. 
ท าผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
1,800 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปร์น้ าบด
อัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กเรียบตลอดสาย 
และวางท่อกลม คสล.(คณุภาพช้ัน 3)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60×1.00 
เมตร จ านวน 3 จุดๆละ6 ท่อนพร้อมวาง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 
จ านวน 1 ปูาย และวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 
ปูาย ด าเนินการตามรายละเอยีดแบบ
แปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง 
 

- 360,100 
5/62 

- - - ระยะทางที่
ปรับปรุง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
และพื้นที่ใกล้เคยีง
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุง
ถนนสายบ้านนาย
คล่อง วิสัย  หมู่ที่ 5                 
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้การ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนใน
พื้นที่และพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวก 

โดยใช้หินคลุก จ านวน 320 ลูกบาศก์
เมตร ท าผิวจราจรกว้าง 4  เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย
สเปรย์น้ าบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็ก
เรียบตลอดสาย  พร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน 1 ปูาย  
ด าเนินการตามรายละเอียดแผนผงั
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน                   
ต าบลทุ่งสง 

196,200 
3/60 

       - - - - ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากขึน้ 
 

กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

45 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางสาย              
ไสยูงปัก - คลองโอม                  
หมู่ที ่6 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลาดยางสายไสยูงปัก 
– คลองโอม  หมู่ที่ 6  ต าบลทุ่งสง 
ช่วง กม.ที่ 8+230 - กม.ที่ 
8+315 โดยขุดซ่อมถึงช้ัน
โครงสร้างที่เสียหาย ท าผิวจราจร
ลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรตี 
จ านวน 1 จุด กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง  85.00  เมตร หนา  
0.05  เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
510.00 ตารางเมตรพร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการชั่วคราว 
จ านวน 1 ปูาย และวางปูาย 
ประชาสมัพันธ์โครงการถาวร 
จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง      
 

- - 270,7๐๐ - - ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ถาวร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

46    โครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านนางสมจิต  
รินรส – ถนนสาย
บ้านนางผ่อน พงศ์
ทองเมือง  หมู่ที่ 7  
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้การสัญจรไป-มา
ของประชาชนในพ้ืนท่ี
และพื้นที่ใกล้เคยีงไดร้ับ
ความสะดวก 

โดยใช้หินผุ จ านวน 200.00  
ลบ.ม. ท าผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 700 เมตร พร้อม
เกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อม
วางปูายประชาสมัพันธ์โครงการ
ช่ัวคราว จ านวน 1 ปูาย และวาง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร 
จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง 

- 40,400 
5/62 

- - - ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากขึน้ 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

47 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางสาย              
ไสยูงปัก – คลองโอม     
หมู่ที่ 8  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
      

ปรับปรุงถนนลาดยางสายไสยูงปัก 
– คลองโอม  หมู่ที่ 8  ต าบลทุ่งสง 
ช่วง กม.ที่ 8+835 - กม.ที่ 
8+970 โดยขดุซ่อมถึงช้ัน
โครงสร้างที่เสียหาย ท าผิวจราจร
ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
จ านวน 1 จุด กว้าง 6.00 เมตร   
ระยะทาง  135.00  เมตร หนา  
0.05  เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
810.00 ตารางเมตรพร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการชั่วคราว 
จ านวน 1 ปูาย และวางปูาย 
ประชาสมัพันธ์โครงการถาวร 
จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง  
 

- - 430,0๐๐. - - ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ถาวร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

48 โครงการบุกเบิก
ถนนสายหนองเล 
หมู่ที่ 4              
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางสญัจรไปมา  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว      
 

โดยเริ่มบุกเบิกจากถนนสายบ้านสี่
แยก - โคกกไม้แดง  ใช้หินผุท าผิว
จราจร จ านวน  315.00 ลบ.ม. 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
1,500.00  เมตร  เกรดเกลีย่
สเปรย์น้ าบดอัดถนนด้วยรถบดล้อ
เหล็กเรียบตลอดสายพร้อมวาง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 

- - - 150,000 150,000 ระยะทางที่
บุกเบิก 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

กองช่าง 

49 โครงการบุกเบิก
ถนนสายอนามัย
ชุมชนบ้านสี่แยก   
หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางสญัจรไปมา  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
      

บุกเบิกถนนสายอนามยัชุมชนบ้าน
สี่แยก หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสง โดย
เริ่มบุกเบิกจากถนนสายบ้านสี่แยก 
–   โคกกไม้แดง  ใช้หินผุท าผิว
จราจร จ านวน 105.00 ลบ.ม.
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00  
เมตร เกรดเกลี่ยสเปรย์น้ าบดอัด
ถนนด้วยรถบดล้อเหล็กเรยีบ
ตลอดสาย พร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
 

- - - 40,000 40,000 ระยะทางที่
บุกเบิก 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

50 โครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านนายเกษม 
จ านงจิตร์ หมู่ที่ 6 
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคม เพื่อ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
      

บุกเบิกถนนสายบ้านนายเกษม 
จ านงจิตร์ โดยใช้หินผุ จ านวน 
520.00 ลูกบาศก์เมตร  ท าผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
1,300 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย
เรียบและตดัแต่งแนวคันคูตลอด
สาย และวางท่อกลม คสล.(คณุภาพ
ช้ัน 3)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 1 จดุ 
6 ท่อน และวางท่อกลม คสล.
(คุณภาพช้ัน 3)ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.20 x 1.00 เมตร 
จ านวน  1 จุด(วางคู่) จ านวน 12 
ท่อน พร้อมวางปูายประชาสมัพันธ์
โครงการชั่วคราว จ านวน 1 ปูาย 
และวางปูายประชาสมัพันธ์โครงการ
ถาวรจ านวน 1 ปูาย   
    

- -  186,9๐๐ - ระยะทางที่
บุกเบิก 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

51 โครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านนางฝาูย  
ช านาญกิจ หมู่ที่ 7  
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคม เพื่อ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
      

โดยใช้หินผุ จ านวน 110.00                 
ลบ.ม. ท าผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 275 เมตร พร้อม
เกรดเกลี่ยเรียบและตัดแต่งแนวคนั
คูตลอดสาย และวางท่อกลม คศล. 
(คุณภาพช้ัน 3) ขนาด
Ø0.60×1.00 เมตร จ านวน  2 
จุด ๆ ละ 5 ท่อน และวางท่อกลม 
คสล.(คณุภาพช้ัน 3)  ขนาด 
Ø1.00×1.00 เมตร 1 จุด (วางคู่)
จ านวน 10 ท่อน พร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการชั่วคราว 
จ านวน 1 ปูาย และวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการถาวร                
จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง 
 

334,000 
2/60 

79,200 
5/62 

- - - ระยะทางที่
บุกเบิก 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

52 โครงการติดปูายเตือนเขต
โรงเรียนและตีเส้นจราจร
ชะลอความเร็วถนนสาย
หนองดี – ห้วยพล (บริเวณ
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน
เกณฑ์วัดหนองดี)                
หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง 

เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยและความ
สงบเรียบร้อยของ
การจราจรในเขตพื้นท่ี
ชุมชน 

ติดตั้งปูายเตือนเขตโรงเรียน
และตเีส้นจราจรชะลอความเร็ว
ถนนสายหนองดี – ห้วยพล 
(บริเวณหนา้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนเกณฑ์วัดหนองดี)                
หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง โดย
ด าเนินการติดตั้งปูายเตือนเขต
โรงเรียน จ านวน 2 ปูาย และตี
เส้นจราจรชลอความเร็ว จ านวน 
9.00 เมตร 
 

12,700 
2/60 

- - - - จ านวนปูายที่
ติดตั้งและ
ระยะทาง 

มีปูายเตือนเขต
โรงเรียนและตีเส้น
จราจรชะลอ
ความเร็วถนนสาย
หนองดี – ห้วยพล 
(บริเวณหนา้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กก่อน
เกณฑ์วัดหนองดี)                 

กองช่าง 

53 โครงการติดปูายเตือนเขต
โรงเรียนและตีเส้นจราจร
ชะลอความเร็วถนนสาย              
สี่แยกสเิด่ – เขตต าบลฉวาง 
(บริเวณหนา้โรงเรียนชุมชน
บ้านสี่แยก)  หมู่ที่ 4             
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยและความ
สงบเรียบร้อยของ
การจราจรในเขตพื้นท่ี
ชุมชน 

ติดตั้งปูายเตือนเขตโรงเรียน
และตเีส้นจราจรชะลอความเร็ว
ถนนสายสี่แยกสิเด่ – เขตต าบล
ฉวาง (บริเวณหน้าโรงเรยีน
ชุมชนบ้านสี่แยก)  หมู่ที่ 4             
ต าบลทุ่งสง โดยด าเนินการ
ติดตั้งปูายเตือนเขตโรงเรียน 
จ านวน 2 ปูาย และตีเส้น
จราจรชลอความเร็ว จ านวน 
9.00 เมตร 

12,700 
2/60 

- - - - จ านวนปูายที่
ติดตั้งและ
ระยะทาง 

มีปูายเตือนเขต
โรงเรียนและตีเส้น
จราจรชะลอ
ความเร็วถนนสาย
สี่แยกสเิด่ – เขต
ต าบลฉวาง 
(บริเวณหนา้
โรงเรียนชุมชนบ้าน
สี่แยก 

กองช่าง 

 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

54 โครงการ
อุดหนุน
ขยายเขต
ไฟฟูา 

เพื่อให้ประชาชนภายใน
หมู่บ้าน ไดม้ีไฟฟูาส่อง
สว่างเส้นทางในเวลา
กลางคืน ท าให้มีการ
คมนาคมที่ปลอดภัย ลด
อุบัติเหตุ ลดพื้นท่ีเสีย่ง
ภัยจากมิจฉาชีพ และยัง
เป็นการเพิ่มความเจริญ
สู่หมู่บ้านในชนบท ช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น      

1.ติดต้ังไฟฟ้าส่งสว่าง ถนนสายทุ่งใหญ่-
หลักช้าง  รายละเอียด 
1.พาดสายอลมูิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 
ต.มม จ านวน 1 เส้น ระยะทาง 860เมตร 
2.ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2×36 
วัตต์ จ านวน 15 ชุด พร้อมอุปกรณ์
ประกอบชุด เป็นเงิน 116,623.76 บาท 
2.ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายบ้านหนองบัว-ทุ่งยวน 
รายละเอียด 
1. แผนกแรงต่ า 
-ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จ านวน 1 
ต้น/พาดสาย 50 ต.มม จ านวน 80เมตร 
เป็นเงิน 8,887.57  บาท 
2.งานก่อสร้างระบบไฟฟูาภายใน 
-พาดสาย 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น 
ระยะทาง 1,240 เมตร/ติดตั้ง โคมไฟ
สาธารณะ ขนาด 1×20 วัตต์ จ านวน 15 
ชุด เป็นเงิน 146,267.54 บาท 
3.ภาษี 7% 10,860.86 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 166,015.97 บาท 
 

 741,461 
2/60 

- - - จ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 



(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

   2.ขยายเขตระบบไฟฟ้า บ้านคลองโอม หมู่ที่ 8 
ต าบลทุ่งสง 
1.แผนกแรงสูงปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร จ านวน 
28 ต้น พาดสาย ACSR ขนาด 50 ตมม. จ านวน 
2.080 เมตร 
2.แผนกหม้อแปลง ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ 
จ านวน 1 เครื่อง 
3.แผนกแรงต่ าปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จ านวน 
23 ต้น พาดสายอลูมเินียม ขนาด 50 ต.มม. จ านวน 
1,205 เมตร รวมเป็นเงิน 458,821 บาท 
 

- - - - -   กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

55 โครงการขยายเขต
ระบบไฟสาธารณะ
แสงสว่าง หมู่ที่ 1  
ต าบลทุ่งสง 

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น
ภายในหมู่บ้าน ได้มี
ไ ฟ ฟู า ส่ อ ง ส ว่ า ง
เ ส้ น ท า ง ใ น เ ว ล า
กลางคืน ท าให้มีการ
คมนาคมที่ปลอดภัย 
ลดอุบัติเหตุ ลดพื้นที่
เสี่ยงภัยจากมิจฉาชีพ 
และยังเป็นการเพิ่ม
ความเจริญสู่หมู่บ้าน
ในชนบท ช่วยพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น      
        

ขยายเขตระบบไฟสาธารณะแสง
สว่าง หมู่ที่  1  ต าบลทุ่งสง ถนน
สายทุ่งใหญ่ – หลักช้าง โดยเริ่มจาก
สี่แยกหนองดี ถึง เขตต าบลปริก 
ระยะทาง 1,540 เมตร  
จ านวน 22 จุด 
         

- - 220,163 - - จ านวนจุดที่
ขยาย 

ราษฎรในพื้นที่ได้มี
ไฟฟูาส่องสว่าง
เส้นทางในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

56 โครงการขยายเขต
ระบบไฟสาธารณะ
แสงสว่าง  หมู่ที่ 2  
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้ประชาชนภายใน
หมู่บ้าน ไดม้ีไฟฟูาส่องสว่าง
เส้นทางในเวลากลางคืน ท าให้
มีการคมนาคมที่ปลอดภัย ลด
อุบัติเหตุ ลดพื้นท่ีเสีย่งภัยจาก
มิจฉาชีพ และยังเป็นการเพิ่ม
ความเจรญิสูห่มู่บ้านในชนบท 
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น    
     

ขยายเขตระบบไฟสาธารณะ
แสงสว่าง  หมู่ที่  2                   
ต าบลทุ่งสง ถนนสายหนองบัว  
- ชุมชนบ้านสี่แยกโดยเริ่มจาก
สามแยกหนองหอย ถึง บ้าน
นายสนิท  ชัยสิทธ์ิ และแยก 
บ้านนางหมุน  ไกรนรา   
ระยะทาง 1,600 เมตร 
จ านวน  18 จุด 
       

- - 165,743 - - จ านวนจุดที่
ขยาย 

ราษฎรในพื้นที่ได้มี
ไฟฟูาส่องสว่าง
เส้นทางในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

57 โครงการขยายเขต
ระบบไฟสาธารณะ
แสงสว่าง หมู่ที่ 4  
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้ประชาชนภายใน
หมู่บ้าน ไดม้ีไฟฟูาส่องสว่าง
เส้นทางในเวลากลางคืน ท าให้
มีการคมนาคมที่ปลอดภัย ลด
อุบัติเหตุ ลดพื้นท่ีเสีย่งภัยจาก
มิจฉาชีพ และยังเป็นการเพิ่ม
ความเจรญิสูห่มู่บ้านในชนบท 
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น        

ขยายเขตระบบไฟสาธารณะ
แสงสว่าง หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสง 
ถนนสายบ้านสี่แยก-โคกไม้แดง 
โดยเริ่มจากสี่แยกสิเด่ -  ถึงบ้าน
นางอาภรณ์  ชะกอ และสาม
แยกโคกไม้แดง ถึงบ้านนาย
ปรีชา คงกะพันธ์ ระยะทาง 
2,900 เมตร จ านวน  34 จุด 
       
 

- - 300,777 - - จ านวนจุดที่
ขยาย 

ราษฎรในพื้นที่ได้มี
ไฟฟูาส่องสว่าง
เส้นทางในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

58 โครงการขยายเขต
ระบบไฟฟูา
สาธารณะแสงสว่าง 
หมู่ที่ 5                        
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้ประชาชนภายใน
หมู่บ้าน ไดม้ีไฟฟูาส่องสว่าง
เส้นทางในเวลากลางคืน ท าให้
มีการคมนาคมที่ปลอดภัย      
ลดอุบัตเิหตุ ลดพื้นท่ีเสีย่งภัย
จากมิจฉาชีพ และยังเป็นการ
เพิ่มความเจริญสู่หมูบ่้านใน
ชนบท ช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
  

ขยายเขตระบบไฟฟูา
สาธารณะแสงสว่าง หมู่ที่ 5  
ต าบลทุ่งสง ถนนสายไสยูงปัก 
- คลองโอม โดยเริ่มจากหน้า
โรงเรียนบ้านไสยูงปัก – แยก
บ้านนายประยุทธ งามพร้อม 
ระยะทาง 1,600 เมตร 
จ านวน 19 จดุ                                                                                             
       

-  451,647 - - จ านวนจุดที่
ขยาย 

ราษฎรในพื้นที่ได้มี
ไฟฟูาส่องสว่าง
เส้นทางในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

59 โครงการขยายเขต
ระบบไฟฟูา
สาธารณะแสงสว่าง 
หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้ประชาชนภายใน
หมู่บ้าน ไดม้ีไฟฟูาส่องสว่าง
เส้นทางในเวลากลางคืน ท าให้
มีการคมนาคมที่ปลอดภัย      
ลดอุบัตเิหตุ ลดพื้นท่ีเสีย่งภัย
จากมิจฉาชีพ และยังเป็นการ
เพิ่มความเจริญสู่หมูบ่้านใน
ชนบท ช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น  
 

ขยายเขตระบบไฟฟูา
สาธารณะแสงสว่าง หมู่ที่ 7  
ต าบลทุ่งสง ถนนสายไสยูงปัก 
– คลองโอม  โดยเริ่มจากสาม
แยกบ้านส้มปุอย – บ้านนาง
อุไร เมืองดิษฐ์ ระยะทาง 
1,600 เมตร จ านวน 20 จุด                                                                                             
 

- - 214,428 - - จ านวนจุดที่
ขยาย 

ราษฎรในพื้นที่ได้มี
ไฟฟูาส่องสว่าง
เส้นทางในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

60 โครงการขยายเขต
ระบบไฟฟูาแสง
สว่าง หมู่ที่ 9 
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้ประชาชนภายใน
หมู่บ้าน ไดม้ีไฟฟูาส่องสว่างใช้
ครบทุกครัวเรือน และยังเป็น
การเพิ่มความเจรญิสู่ หมู่บ้าน
ในชนบท ช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น  

ขยายเขตระบบไฟฟูาแสงสว่าง 
หมู่ที่ 9  ต าบลทุ่งสง ถนนสาย
นาแค  โดยเริ่มจากสามแยก
นาแค-บ้านนายกอบลาภ            
วุฒิวงศ์ และสามแยกบ้านนาย
สุวิทย-์บ้านนายจวน อ าลอย
ระยะทาง 720 เมตร           
จ านวน 2 จุด                                                                                             
     

- - 104,651 - - จ านวนจุดที่
ขยาย 

ราษฎรในพื้นที่ได้มี
ไฟฟูาส่องสว่าง
เส้นทางในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

61 โครงการขยายเขต
ระบบไฟฟูา
สาธารณะแสงสว่าง 
หมู่ที่ 10                
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้ประชาชนภายใน
หมู่บ้าน ไดม้ีไฟฟูาส่องสว่าง
เส้นทางในเวลากลางคืน ท าให้
มีการคมนาคมที่ปลอดภัย      
ลดอุบัตเิหตุ ลดพื้นท่ีเสีย่งภัย
จากมิจฉาชีพ และยังเป็นการ
เพิ่มความเจริญสู่หมูบ่้านใน
ชนบท ช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น       

ขยายเขตระบบไฟฟูา
สาธารณะแสงสว่าง หมู่ที่ 10  
ต าบลทุ่งสง ถนนสายไสยูงปัก 
- คลองโอม โดยเริ่มจาก
สะพานม้า – โรงเรียนบา้นไส
ยูงปัก ระยะทาง 1,820 
เมตร จ านวน 18 จุด                                                                                             
      

- - 231,206 - - จ านวนจุดที่
ขยาย 

ราษฎรในพื้นที่ได้มี
ไฟฟูาส่องสว่าง
เส้นทางในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

62 โครงการ
เคลื่อนย้ายหอ
กระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10              
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้มีระบบการ
สื่อสารในรูปแบบหอ
กระจายข่าวในชุมชน
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 

เคลื่อนย้ายหอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่  10  ต าบลทุ่งสง  
จากหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
เดิม  ไปยังหอประชุมใหม่  โดย
เคลื่อนย้ายหอกระจายข่าวเสาโครง
เหล็ก  ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 
10 เมตร (ก่อสร้างฐานเสาใหม่) 
พร้อมติดตั้ ง เครื่ อง เสียง ขนาด 
1,000  วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง , 
ล าโพง (ฮอร์น) พร้อมไลน์ในตัว
ขนาด 100 วัตต์ จ านวน 4 ชุด , 
เครื่องเล่น CD , DVD, MP3 
จ านวน 1  เครื่อง  ไมโครโฟนไร้
สายแบบคู่ จ านวน 1 ชุด, ติดตั้ง
เดินสายดรอฟวาย ขนาด 2 ×1.5 
มิลลิเมตร จนสามารถใช้การได้ดี  
พร้ อมวางปู ายประชาสั มพัน ธ์ 
จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตาม
รายละเอียดแผนผังข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

108,400 
3/61 

- - - - จ านวนหอ
กระจายข่าว               
ที่เคลื่อนย้าย 

ประชาชนมี
ช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารเพิม่ขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.2  แผนงานพาณิชย์ 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งถัง
กรองน้ าระบบ
ประปาหมู่บ้าน
บริเวณพื้นท่ีบ้าน
นายสุชล  สืบพงศ์  
หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง  มีน้ า
สะอาดเพื่ออุปโภค 
บริโภค 

โดยตดิตั้งถังกรองเหล็กส าเร็จรูป
ทรงกระบอก ขนาด กว้าง 1.15  
เมตร สูง 1.20 เมตร จ านวน 1 ชุด 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานและ
ข้อก าหนด ท่ีองค์การบริหารส่วน          
ทุ่งสงก าหนด  และวางปูาย
ประชาสัมพันธ์ โครงการจ านวน 1ปูาย 

114,900 
3/61 

- - - - จ านวนถังกรอง
น้ าท่ีติดตั้ง 

ประชาชนมีน้ าใช้ที่
สะอาดยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการเคลื่อนย้ายหอ
ถังระบบประปาหมู่บ้าน
เพื่อก่อสร้างใหม่จาก
บ้านคลองแปฺะ                    
หมู่ที่ 10     ไปยัง
บริเวณพื้นที่นายนาย
สุรเชษฐ์  โกศล  หมู่ที่ 
10  ต าบลทุ่งสง   

เพื่อให้ราษฎรใน
พื้นที่ต าบลทุ่งสง               
มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ 

เคลื่อนย้ายหอถังระบบประปาหมู่บ้านเพื่อก่อสร้าง
ใหม่จากบ้านคลองแปฺะ หมู่ที่ 10  ไปยังบริเวณพื้นที่
นายนายสุรเชษฐ์  โกศล  หมู่ที่ 10  ต าบลทุ่งสง โดย
เคลื่อนย้ายหอถังเป็นแบบเหล็กรูปทรงแซมเปญ 
พร้อมทาสี ใหม่ขนาดความจะไม่น้อยกว่า 20 
ลูกบาศก์เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร โดย
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า ขนาด Ø 2” สูบน้ าไม่
น้อยกว่า 3 ลบ.ม/ชม. ส่งได้สูงไม่น้อยกว่า 50 เมตร 
ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟูาขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 
พร้อมเคลื่อนย้ายติดตั้ งตู้ควบคุมระบบจ่ายน้ า
อัตโนมัติ(ของเดิม) วางท่อจ่ายน้ า PVC ขนาด Ø 2” 
ช้ัน 8.5 ชนิดบานหัว จ านวน 2 ท่อน ๆ  ละ 4 เมตร 
สามทาง PVC ขนาดลด 2” เพื่อเช่ือมต่อท่อจ่ายน้ า
เดิม จ านวน 1 จุด  และเคลื่อนย้ายติดตั้งมิเตอร์ไฟฟูา
ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แอมป์ พร้อมสายเมน (ของเดิม)  
จนสามารถใช้งานได้ดี รายละเอียดตามแผนผังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  แบบมาตรฐานและ
ข้อก าหนดประปาชนบท รพช. แบบเลขที่ พน.2-
40/2544  ท่ีองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งสงก าหนด 
และวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ปูาย 

134,800 
3/61 

 

- - - - จ านวนประปา      
ที่เคลื่อนย้าย 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลในพื้นที่ 
หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่ต าบล
ทุ่งสง มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นที่
นายสินชัยธุ์  ช านาญกิจ หมู่ที่  1                  
ต าบลทุ่งสง  จ านวน 1 บ่อ  โดย
ใช้ท่อ PVC. ช้ัน 13.5 ขนาด  ø 
6 น้ิว ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า  
5 ลบ.ม./ช.ม.   
      

- - 219,100 - - จ านวนบ่อบ่อ
ดาลที่ขุดเจาะ 

ราษฎรในพืน้ที่
ต าบลทุ่งสงมีน้ าเพื่อ
อุปโภค บรโิภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลบริเวณพื้นที่
นางอรัญญา  ขนุน
อ่อน  หมู่ที่ 2  ต าบล
ทุ่งสง    

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง มีน้ าเพื่อ
อุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ 

โดยขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 
บ่อ  โดยใช้ท่อ PVC. ช้ัน 13.5 
ขนาด Ø 6 ให้มีปรมิาณน้ าไม่น้อย
กว่า 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ  จ านวน 1 
ปูายด าเนินการตามรายละเอียดและ
รูปแบบบ่อน้ าบาดาลกรมทรัพยากร
น้ าบาดาล  และข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

- 222,700 
4/62 

- - - จ านวนบ่อบาดาล
ที่ขุดเจาะ                  

ราษฎรในพื้นที่ต าบล
ทุ่งสง  มีน้ าเพื่อ
อุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5  โครงการก่อสรา้งระบบ
ประปาหมู่บ้านบริเวณ
พื้นทีน่างอรัญญา  
ขนุนอ่อน  หมู่ที่  2  
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบรโิภค  อย่าง
เพียงพอ  และทั่วถึง 

โดยก่อสร้างหอถังเป็นแบบเหล็กรูปทรง
แซมเปญ  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
20.00 ลูกบาศก์เมตร  ความสูงรวมไม่
น้อยกว่า 20.00 ม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ า
แบบจมน้ า ขนาด Ø 2 นิ้ว  สูบน้ าไม่น้อย
กว่า  5.00  ลูกบาศก์เมตร ต่อช่ัวโมง ส่ง
น้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร ขับด้วย
มอเตอร์ไฟฟูาขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า 
พร้อมตู้ควบคุมระบบจ่ายน้ าอัตโนมัติ วาง
ท่อจ่ายน้ า PVC. ขนาด Ø 3” ช้ัน 8.5  
ชนิดบานหัว จ านวน 2 ท่อน ๆ  ละ 4.00  
ม.  สามทาง PVC ขนาดลด Ø 3” - 2” ตาม
จุดผู้ใช้น้ า จ านวน 1 จุด และมิเตอร์ไฟฟูา
ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แอมป์  พร้อมสาย
เมนจนสามารถใช้งานได้ดี  รายละเอียด
ตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งสง  แบบมาตรฐานและข้อก าหนดแบบ
มาตราฐานระบบประปาหมู่บ้าน  ส านัก
พัฒนาน้ าบาดาล  กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงก าหนด 
และวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ านวน 1 ปูาย 

     - 532,000 
4/62 

- - - จ านวนระบบ
ประปาที่ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลบริเวณ
พื้นทีน่างสุคนธ์ 
ประสิทธิ์ หมู่ที่ 4  
ต าบลทุ่งสง               

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง มีน้ าเพื่อ
อุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ 

โดยขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 
จุด โดยใช้ท่อ PVC. ช้ัน 13.5 
ขนาด Ø 6 ให้มีปรมิาณน้ าไม่น้อย
กว่า 5 ลบ.ม./ชม. ด าเนินการตาม
รายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ า
บาดาลกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  
และข้อก าหนดขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลทุ่งสง พร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ                  
จ านวน 1 ปูาย 

219,600 
3/62 

- - - - จ านวนบ่อ
บาดาลที่                  
ขุดเจาะ 

ราษฎรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง           
มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7  โครงการก่อสรา้งระบบ
ประปาหมู่บ้านบริเวณ
พื้นที่นางสุคนธ์ 
ประสิทธิ์ หมู่ที่ 4    
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบรโิภค  อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

โดยก่อสร้างหอถังเปน็แบบเหล็กรูปทรง
แซมเปญ  ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 
20.00 ลูกบาศก์เมตร  ความสูงรวมไม่
น้อยกว่า 20.00 ม. โดยติดตั้งเครื่อง
สูบน้ าแบบจมน้ า ขนาด 2 นิ้ว สูบน้ าไม่
น้อยกว่า 5.00 ลูกบาศก์เมตร ต่อ
ช่ัวโมง ส่งน้ าไดสู้งไม่น้อยกวา่ 50.00 
เมตร ขับด้วยมอเตอรไ์ฟฟูาขนาดไม่
น้อยกว่า 2 แรงมา้ พร้อมตู้ควบคุม
ระบบจ่ายน้ าอัตโนมตัิ วางท่อจ่ายน้ า 
PVC. ขนาด 2” ช้ัน 805  ชนิดบานหัว 
จ านวน 115 ท่อน ๆ  ล 4.00 ม.  สาม
ทาง PVC ขนาดลด 2” -1/2 ตามจดุ
ผู้ใช้น้ า จ านวน 4 จดุ เช่ือมต่อท่อจ่าย
น้ าเดมิ จ านวน 1 จดุ และติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟูาขนาดไม่น้อยกว่า 15 แอมป์ 
พร้อมสายเมนและเสา ค.ส.ล.                   
จนสามารถใช้งานได้ดี พร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการจ านวน 1 ปาูย 

499,500 
3/62 

- - - - จ านวนระบบ
ประปาท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลบริเวณบ้าน
นางหวานใจ สุพรรณ 
หรือ บริเวณบ้านนาง
ประวิง หลังแก้ว             
หมู่ 5  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่ต าบล
ทุ่งสง มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณบ้าน
นางหวานใจ สุพรรณ หรือ บรเิวณ
บ้านนางประวิง หลังแก้ว จ านวน 1 
บ่อ โดยใช้ท่อ PVC.ช้ัน 13.5 
ขนาด ø 6 น้ิว ให้มีปริมาณน้ าไม่
น้อยกว่า  5 ลบ.ม./ช.ม.ด าเนินการ
ตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ า
บาดาลกรมทรัพยากรน้ าบาดาลและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง พร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการชั่วคราว 
จ านวน 1 ปูาย  และวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการถาวร 
จ านวน 1 ปูาย        

- - - 220,2๐๐ 220,2๐๐ จ านวนบ่อ
บ่อดาลที่       
ขุดเจาะ 

ราษฎรในพืน้ที่
ต าบลทุ่งสงมีน้ าเพื่อ
อุปโภค บรโิภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลบริเวณบ้าน
นายวิสิทธิ์  ศรีสุวรรณ 
หมู่ 6 ต าบลทุ่งสง  

เนื่องจากราษฎรภายใน
พื้นที่ต าบลทุ่งสงมีน้ า
เพื่ออุปโภค บริโภค ไม่
เพียงพอ เนื่องจากขาด
แคลนแหล่งน้ าไม่
เพียงพอ จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการขดุเจาะบ่อ
น้ าบาดาล เพื่อแกไ้ข
ปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้น้ า
ในระยะยาว 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณบ้าน
นายวิสิทธิ์  ศรีสุวรรณ จ านวน 1 
บ่อ โดยใช้ท่อ PVC.ช้ัน 13.5 
ขนาด ø 6 น้ิว ให้มีปริมาณน้ าไม่
น้อยกว่า  5 ลบ.ม./ช.ม.ด าเนินการ
ตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ า
บาดาลกรมทรัพยากรน้ าบาดาลและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง พร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการชั่วคราว 
จ านวน 1 ปูาย  และวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการถาวร 
จ านวน 1 ปูาย          
   

- - 220,2๐๐ - - จ านวนบ่อบ่อ
ดาลที่ขุดเจาะ 

ราษฎรในพืน้ที่
ต าบลทุ่งสงมีน้ าเพื่อ
อุปโภค บรโิภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

10 โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาล บริเวณ
พ้ืนที่บ้านนายสังวร 
เครือจันทร์ หมู่ที่ 6 
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้ราษฏรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง มีน้ าเพื่อ
อุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 จุด 
โดยใช้ท่อ PVC. ช้ัน 13.5  ขนาด 

Ø 6 น้ิว ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 
5 ลบ.ม./ซ.ม. ด าเนินการตาม
รายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ า
บาดาลกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
และข้อก าหนดขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลทุ่งสง 
 

215,700 
2/60 

- - - - จ านวนบ่อดาล
ที่ขุดเจาะ 

ราษฎรในพืน้ที่
ต าบลทุ่งสงมีน้ าเพื่อ
อุปโภค บรโิภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมูบ่้าน  
พื้นที่นายสังวร  เครือ
จันทร์ หมู่ที่ 6        
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค           
บริโภคอยา่ง
เพียงพอและทั่วถึง 

โดยก่อสร้างหอถังเป็นแบบเหล็กรูปทรงแซม
เปญขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20.00 ลุก
บาศก์เมตร ความสูงรวมไม่น้อยกว่า 20.00 ม. 
โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า ขนาดท่อส่ง 
1-1/4 นิ้ว สูบน้ าไม่น้อยกว่า 3.00 ลบ.ม.ต่อ
ช่ัวโมง ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร 
ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟูาขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 
แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมระบบจ่ายน้ าอัตโนมัติ 
วางท่อจ่ายน้ า PVC  ขนาด Ø 2” นิ้ว ช้ัน 8.5 
ชนิดบานหัว จ านวน 125 ท่อน ๆ ละ 4.00 ม. 
สามทาง PVC  ขนาด Ø 2”-1/2 ตามจุดผู้ใช้
น้ า จ านวน 13 จุด และ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟูา
ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แอมป์ พร้อมสายเมน 
จนสามารถ ใช้งานได้ดี รายละเอียดตาม 
แผนผังขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
แบบมาตรฐานและข้อก าหนดแบบระบบ
ประปาหมู่บ้านส านักพัฒนาน้ าบาดาล กรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสงก าหนด และวางปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการช่ัวคราว จ านวน 1 
ปูาย และวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร  
จ านวน 1 ปูาย   

- 565,400 
5/62 

- - - จ านวนระบบ
ประปาที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลบริเวณบ้าน
นางยุภา สระวัง         
หมู่ที่ 7  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง มีน้ า
เพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณบ้านนางยุภา 
สระวัง จ านวน 1 บ่อ โดยใช้ท่อ PVC.ช้ัน 
13.5 ขนาด ø 6 น้ิว ให้มีปรมิาณน้ าไม่
น้อยกว่า  5 ลบ.ม./ช.ม.ด าเนินการตาม
รายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ าบาดาล 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาลและข้อก าหนด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
พร้อม วางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่ัวคราว จ านวน 1 ปูาย  และวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการถาวร             
จ านวน 1 ปูาย  
 

- - 220,2๐๐   จ านวนบ่อดาล
ที่ขุดเจาะ 

ราษฎรในพืน้ที่
ต าบลทุ่งสงมีน้ าเพื่อ
อุปโภค บรโิภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

13 โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลบริเวณบ้าน
นางสุจิรา บุดดาดวง 
หมู่ที่ 7  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง มีน้ า
เพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณบ้าน              
นางสุจิรา บุดดาดวง จ านวน 1 บอ่ โดย
ใช้ท่อ PVC.ช้ัน 13.5 ขนาด ø 6 น้ิว ให้
มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า  5 ลบ.ม./ช.ม.
ด าเนินการตามรายละเอียดและรปูแบบ
บ่อน้ าบาดาลกรมทรัพยากรน้ าบาดาล
และข้อก าหนดขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลทุ่งสง พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์
โครงการชั่วคราว จ านวน 1 ปูาย  และ
วางปูายประชาสมัพันธ์โครงการถาวร 
จ านวน 1 ปูาย         

- - - 220,2๐๐ - จ านวนบ่อดาล
ที่ขุดเจาะ 

ราษฎรในพืน้ที่
ต าบลทุ่งสงมีน้ าเพื่อ
อุปโภค บรโิภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการขยายเขต
ประปาจากบา้น             
นางอุทัย  เชื้อหมอ
เฒ่า - ห้วยเคียน              
หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง มีน้ า
เพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ขยายเขตประปาจากบา้นนางอุทัย เช้ือ
หมอเฒ่า - ห้วยเคียน  หมู่ที่ 7                         
ต าบลทุ่งสง โดยวางท่อเมนจ่ายน้ า PVC. 
ขนาด ø 2" ช้ัน 8.5 ชนิดบานหัว จ านวน 
420  ท่อนๆละ 4.00 ม. ,สามทาง PVC
ขนาด ø 2"-1/2   ตามจุดผู้ใช้น้ า จ านวน 
18 จดุ  รายละเอียดตามแผนผังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงก าหนด 
พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่ัวคราว จ านวน 1 ปูาย และวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการถาวร                     
จ านวน 1 ปูาย  
 

- - 128,4๐๐ - - ระยะทางที่
ขยายเขต 

ราษฎรในพืน้ที่
ต าบลทุ่งสงมีน้ าเพื่อ
อุปโภค บรโิภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

15 โครงการเปลี่ยนหอถัง
น้ าประปา(บ้านคลอง
หิน) หมู่ที่ 8                   
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง มีน้ า
เพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

เปลี่ยนหอถังน้ าประปา (บ้านคลองหิน) 
โดยใช้หอถังเหล็กรปูทรง 12 เหลีย่ม 
ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร ความ
สูงไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆครบชุด           
จนสามารถใช้งานได้ดี พร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการชั่วคราว จ านวน 
1 ปูาย และวางปูายประชาสัมพันธ์
โครงการถาวร จ านวน 1 ปูาย 
รายละเอียดตามแผนผังของ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสงก าหนด 

- - 272,0๐๐ - - จ านวนหอถัง
น้ าประปาท่ี

ติดตั้ง 

ราษฎรในพืน้ที่
ต าบลทุ่งสงมีน้ าเพื่อ
อุปโภค บรโิภคที่
สะอาด ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 โครงการขดุเจาะบ่อ
น้ าบาดาลบรเิวณพื้นที่
บ้านนายทศพล แก้ว
บัวทอง หมู่ที่ 9  
ต าบลทุ่งสง                              

เพื่อให้ราษฏรใน
พื้นที่ต าบลทุ่งสง 
มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 จุด โดยใช้
ท่อ PVC. ช้ัน 13.5  ขนาด Ø 6 น้ิว ให้มี
ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ซ.ม. 
ด าเนินการตามรายละเอียดและรปูแบบ
บ่อน้ าบาดาลกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
และข้อก าหนดขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลทุ่งสง  
 

- 219,100 
5/62 

- - - จ านวนบ่อดาล
ที่ขุดเจาะ 

ราษฎรในพืน้ที่
ต าบลทุ่งสงมีน้ าเพื่อ
อุปโภค บรโิภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

17 โครงการขดุเจาะบ่อ
น้ าบาดาล บริเวณ
พื้นที่นายสรุเชษฐ์ 
โกศล   หมู่ที่ 10                  
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้ราษฏรใน
พื้นที่ต าบลทุ่งสง 
มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 จุด โดยใช้
ท่อ PVC. ช้ัน 13.5  ขนาด Ø 6 น้ิว ให้มี
ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ซ.ม. 
ด าเนินการตามรายละเอียดและรปูแบบ
บ่อน้ าบาดาลกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
และข้อก าหนดขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลทุ่งสง 
 

215,700 
2/60 

- - - - จ านวนบ่อดาล
ที่ขุดเจาะ 

ราษฎรในพืน้ที่
ต าบลทุ่งสงมีน้ าเพื่อ
อุปโภค บรโิภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
หมู่บ้านบริเวณ
พื้นที่นายทศพล   
แก้วบัวทอง                         
หมู่ที่ 9                 
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าในการ
อุปโภค           
บริโภคอย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

โดยก่อสร้างหอถังเป็นแบบเหล็กรูปทรงแซมเปญ
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20.00 ลูกบาศก์เมตร 
ความสูงรวมไม่น้อยกว่า 20.00 ม. ติดตั้งเครื่องสูบ
น้ าแบบจมน้ า ขนาด Ø 2 นิ้ว สูบน้ าไม่น้อยกว่า 
5.00 ลบ.ม./ชั่วโมง ส่งน้ าได้สูงไม่นอ้ยกว่า 50.00 
เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟูาขนาดไม่น้อยกว่า 2 
แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมระบบจ่ายน้ าอัตโนมัติ วาง
ท่อจ่ายน้ า PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดบาน
หัว จ านวน 20 ท่อน ๆ ละ 4.00 ม. สามทาง PVC  
ขนาดลด 3”- 2 เชื่อมต่อท่อจ่ายน้ าเดิม จ านวน 1 
จุด และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟูาขนาดไม่น้อยกว่า 15 
แอมป์ พร้อมสายเมนและเสา คสล. จนสามารถใช้
งานได้ดี รายละเอียดตามแผนผังขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ทุ่งสง  แบบมาตรฐานและ
ข้อก าหนดแบบระบบประปาหมู่บ้าน ส านักพัฒนา
น้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสงก าหนด และวางปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จ านวน 1 ปูาย 
และวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร   จ านวน 
1 ปูาย  
  
 

- 546,600 
5/62 

- - - จ านวนระบบ
ประปาที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

19 โครงการเคลื่อนย้าย  
หอถังระบบประปา
หมู่บ้านเพื่อก่อสร้าง
ใหม่จากหอประชุม
หมู่บ้าน  (เดิม)                   
หมู่ที่ 10   
ต าบลทุ่งสง             

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าในการ
อุปโภค           
บริโภคอย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

เคลื่อนย้ายหอถังระบบประปาหมู่บ้านเพื่อก่อสร้าง
ใหม่จากหอประชุมหมู่บ้าน(เดิม) หมู่ที่ 10 ไปยัง
บริเวณพื้นที่นางพวงเพชร  สุชาติพงศ์ โดยคลื่อน
ย้ายหอถังเป็นแบบเหล็กรูปทรงแชมเปญพร้อมทาสี
ใหม่ขนาดความจะไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม. ความ
สูงไม่น้อยกว่า 20.00 ม. โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ า
แบบจมน้ าขนาดท่อส่ง 1-1/4 นิ้ว สูบน้ าไม่น้อย
กว่า 3.00 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 
50.00 เมตรขับด้วยมอเตอร์ไฟฟูาขนาด 
ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า พร้อมเคลื่อนย้ายติดตั้ง
ตู้ควบคุมระบบจ่ายน้ าอัตโนมัติ(ของเดิม)วางท่อ
จ่ายน้ า PVC ขนาด  Ø 2” ชั้น 8.5 ชนิดบานหัว 
จ านวน 18 ท่อน ๆ  ละ 4.00 ม. สามทาง PVC 
ขนาดลด 2” เพื่อเชื่อมต่อท่อจ่ายน้ าเดิม จ านวน 1 
จุด และเคลื่อนย้ายติดตั้งมิเตอร์ไฟฟูาขนาดไม่น้อย
กว่า 15 แอมป์ พร้อมสายเมน (ของเดิม) จน
สามารถใช้งานได้ดี  รายละเอียดตามแผนผังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  แบบมาตรฐาน 
และข้อก าหนดกรมทรัพยากรน้ าบาดาล                       
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงก าหนดพร้อง       
วางปูายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1  โครงการ 
 

- 138,000 
5/62 

- - - จ านวนหอถัง
ระบบประปาที่
เคลื่อนย้าย 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ าประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรใน
พื้นที่ หมู่ที่ 1 
ต าบลทุ่งสง                
มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคที่
เพียงพอ 
 

ก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล. ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่  1  ต าบลทุ่งสง ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร  
สูง 2.50 เมตร จ านวน 1  แห่ง 
 

- -  500,000 500,000 จ านวนถังเก็บน้ า ราษฎรในพื้นที่ได้
ใช้น้ าได้เพียงพอใน 

ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

21 โครงการขยายเขตท่อ
เมนระบบประปา
หมู่บ้านซอยปรารถนา 
หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรใน
พื้นที่  หมู่ที่ 1  
ต าบลทุ่งสง         
มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคที่
เพียงพอ 
 

ขยายเขตท่อเมนระบบประปาหมูบ่้าน
ซอยปรารถนา หมู่ที่  1  ต าบลทุ่งสง  
โดยขุดวางท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ช้ัน
คุณภาพ 8.5 รวมระยะทางยาว 300 
เมตร พร้อมฝังกลบตลอดแนว 
 

- -  200,000 200,000 ระยะทางที่
ขยายท่อเมน 

ราษฎรในพื้นที่ได้
ใช้น้ าได้เพียงพอใน 

ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

22 โครงการขุดลอกสระ
เก็บน้ าบ้านเกาะฆ้อ 
หมู่ที่ 1  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรใน
พื้นที่ หมู่ที่ 1  
ต าบลทุ่งสง                 
มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคที่
เพียงพอ 

ขุดลอกสระเก็บน้ าบา้นเกาะฆ้อ หมู่ที่  
1  ต าบลทุ่งสง โดยขุดลอกปริมาณดิน 
จ านวน 1,350 ลบม. พร้อมปรับแต่ง
คันดินบริเวณรอบสระเก็บน้ า 
      

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนสระน้ า
ที่ขุดลอก 

ราษฎรในพื้นที่ได้
ใช้น้ าได้เพียงพอใน  

ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

23 โครงการขุดลอกสระ
เก็บน้ าหนองปรือ 1  
หมู่ที่ 3  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่               
หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง      
มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ขุดลอกสระเก็บน้ าหนองปรือ 1     
หมู่ที่ 3  ต าบลทุ่งสง โดยขุด
ลอกปริมาณดิน จ านวน 8,000 
ลบม. พร้อมปรับแต่งคันดิน
บริเวณรอบสระเก็บน้ า 
      

- - 1,000,000 1.,000,000 1,000,000 จ านวน
สระน้ าท่ี
ขุดลอก 

ราษฎรในพื้นที่
ได้ใช้น้ าได้
เพียงพอใน  
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

24 โครงการติดตั้งกระจก
โค้งจราจรบริเวณสาม
แยกบ้านนายสนอง  
สวนแก้ว 
 

ให้ราษฎรในพื้นที่
และหมู่บา้น
ใกล้เคียงที่ใช้
เส้นทางมีความ
ปลอดภัย และ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
      

ติดตั้งกระจกโค้งจราจรบริเวณ
สามแยกบ้านนายสนอง                   
สวนแก้ว หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง 
จ านวน 1 จุด 

- - - - 50,000 จ านวนจุด
ที่ติดตั้ง 

ราษฏร                
มีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

25 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง 

เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกต ิ

ค่าบ ารุงรักและปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง  เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกต ิ
 

300,000 
2/60 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
แห่งที่
บ ารุง 

รักษา 

สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

26 โครงการ
บ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งในการ
บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ่้าน 

บ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

150,000 
2/60 

150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
ประปา
หมู่บ้านที่
ปรับปรุง 

สามารถใช้งาน
ประปาหมู่บ้าน
ได้ปกต ิ

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ าหินท้ิง
กึ่งถาวรคลองหิน                     
หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีน้ าเพื่อ
อุปโภค บริโภค และใช้
เกี่ยวกับการเกษตร ท่ี
เพียงพอ                

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าหินท้ิงกึ่ง
ถาวรคลองหิน โดยก่อสร้างกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 
สูง 2.00 เมตรพร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการชั่วคราว 
จ านวน 1 ปูาย และวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการถาวร 
จ านวน  1 ปูาย ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง      
 

- - 500,0๐๐ - - จ านวนฝาย
ที่ก่อสร้าง 

มีแหล่งน้ าที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

28 โครงการขดุเจาะบ่อ
น้ าบาดาลบรเิวณพื้นที่
บ้านนางพวงเพชร                       
สุชาติพงศ์ หมู่ที่ 10  
ต าบลทุ่งสง                              

เพื่อให้ราษฏรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง มีน้ าเพื่อ
อุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 จุด 
โดยใช้ท่อ PVC. ช้ัน 13.5  ขนาด 

Ø 6 น้ิว ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 
5 ลบ.ม./ซ.ม. ด าเนินการตาม
รายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ า
บาดาลกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
และข้อก าหนดขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลทุ่งสง  
 

- 215,700 
5/62 

- - - จ านวนแห่งที่
เจาะ 

ราษฏรในพื้นที่ต าบล
ทุ่งสง    มีน้ าเพื่อ
อุปโภค บรโิภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

29 โครงการขยายเขต
ประปา (อนามัย) ถึง
บ้านนายเสถียร                
หมู่ที่ 5                         
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้ราษฏรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง    มีน้ าเพื่อ
อุปโภค บรโิภคที่เพียงพอ 

วางท่อจ่ายน้ า PVC. ขนาด Ø 2 “ 
ช้ัน 8.5 ชนิดบานหัว จ านวน 175 
ท่อนๆ ละ 4.00 ม. สามทาง PVC 
ขนาด Ø2”-1/2 ตามจดุผู้ใช้จ้ า 
จ านวน 12 จุด พร้อมวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการชั่วคราว 
จ านวน 1 ปูาย และวางปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการถาวร 
จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง 

- 100,000 
5/62 

- - - จ านวนจดุที่
ขยายเขตประปา 

ราษฏรในพื้นที่ต าบล
ทุ่งสง  มีน้ าเพื่อ
อุปโภค บรโิภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

           2.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการบริหาร
จัดการศูนยบ์ริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลทุ่งสง 
 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการท า
กิจกรรมของศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล 

จัดกิจกรรมการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล 

10,000 
2/60 

10,000 

2/60 
10,000 10,000 10,000 จ านวนกิจกรรม

ที่ด าเนินการ 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูลด้าน
การเกษตรและ
แก้ไขปัญหา
การเกษตร 

ส านักงานปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

           2.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 อุดหนุนกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนผลิตเตาหุงตม้
ประสิทธิภาพสูงและ
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนต าบลทุ่งสง 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้กับกลุ่มอาชีพใน
พื้นที ่

จ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณ
ในการด าเนินงานตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเตา
หุงต้มประสิทธิภาพสูง และ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ต าบลทุ่งสง 

99,350 
2/60 

- - - - จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 

กลุ่มอาชีพมีรายได้
เพิ่มขี้น 

ส านักงานปลัด 

 

 

 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

           3.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการ และ
คุณภาพเหมาะสม
กับเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่า 
1.อาหารกลางวัน 
(จ านวน 245×217×20) 
1,063,300 บาท 
2.ค่าจดัการเรียนการสอน 
(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.กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
(430×161)69,230 บาท 
ให้แก่ ศพด, ศดว. 

1,614,130 1,614,130 1,694,837 1,779,578 1868,556 จ านวน ศพด
,ศดว ที่ไดร้ับ
งบประมาณ
เพื่อจัดการ
เรียนการสอน 

พัฒนาการที่ดีพร้อม
และมีวัสดุ อุปกรณ์
การเรียนที่มี
คุณภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง
แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้เด็กมีส่วนร่มใน
การท ากิจกรรม  มีความ
รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก - 1,000 
4/61 

1,000 
4/61 

1,000 
4/61 

1,000 จ านวน
กิจกรรมทีไ่ด้
ปฏิบัต ิ

เด็กมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมและ
มีความรับผิดชอบ 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการติดตั้งชุด
อุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 
ศดว.หนองด ี

เพื่อพัฒนาต้นแบบสื่อการ
เรียนรูด้้วยตนเองใน
รูปแบบแอพพลิเคชั่นด้วย
เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล DLTV ในการ
จัดการเรียนการสอนที่
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 

นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีสื่อ
นวัตกรรม  ใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดการ
เรียนรู้ทีม่ีความ
หลากหลาย 

- 30,700 
4/61 

- - - จ านวนชุด
อุปกรณ์ที่
ติดตั้ง 

มีสื่อในการเรียนรู้
ด้วยตนเองใน
รูปแบบ
แอพพลิเคช่ัน 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อแก้ไขปัญหาอาคาร
เรียนที่ช ารุด 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแบบมาตรฐาน
ประเภทขนาดไม่เกิน 50 
คน แบบท่ี สถ.ศพด.1 
(แบบตอกเข็ม) 
 

- - - 1,652,000 
4/61 

- จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ก่อสร้าง 

อาคารเรียนมีสภาพ
สมบูรณ์สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 ค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่ โรงเรียนใน
พื้นที่ อบต.ทุ่งสง 
 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กอนุบาล
และเด็ก ป.1-6 
จ านวน 5 แห่ง 
 

อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรยีน
ในพื้นที่ อบต.ทุ่งสง จ านวน 5 
แห่ง 
1.รร.บ้านคลองโอม 
2.รร.วัดสุวรรณครี ี
3.รร.วัดหนองด ี
4.รร.ชุมชนบ้านสี่แยก 
5 % ต่อปี ใช้ฐานปี 2562 
เป็นเกณฑ์ในปี 63-65 
 

2,548,000 
2/60 

2,572,000 
4/61 

2,700,000 
4/61 

2,836,000 
4/61 

2,977,800 จ านวน รร. ท่ี
ได้รับ
งบประมาณ      
อาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารตามหลัก
โภชนการ 

ส านักงานปลัด 

6 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งของครู
ผู้ดูแลเด็ก เด็กเล็ก
ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 

เพื่อทราบปัญหา 
ข้อเสนอแนะ แนว
ทางการพัฒนา
ผู้เรยีน และการ
ด าเนินงานของ 
ศพด. และ ศดว. 

จัดกิจกรรม/ประชุม   ศพด. 
และ ศดว. 
 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวน
กิจกรรมของ
ศพด.ที่ไดร้ับ
การส่งเสริม 

ศพด. ไดร้ับการ
พัฒนาคุณภาพใน
การจัดการศึกษา   

ส านักงานปลัด 

7 โครงการจดัวันเด็ก 
เป็นใหญ ่
 

เพื่อให้ความส าคญั
กับเด็ก และส่งเสริม
ให้เด็กแสดงออกใน
สิ่งที่ถูกต้อง  ดีงาม 
 

จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและจดักิจกรรม
สันทนาการ 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

จ านวนเด็ก 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 
 

เด็กกล้าแสดงออก
ในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม 

ส านักงานปลัด 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการ
ปูองกันอัคคีภัย
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อสร้างจิตส านึกและ
ตระหนักด้านความ
ปลอดภัยของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดอบรม และจดัซื้อ
อุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัย 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กได้เตรียมพร้อมใน
ความปลอดภัย 

ส านักงานปลัด 

9 โครงการจดัซื้อ
ค่าอาหารเสรมิ
(นม) 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
,เด็กเล็ก ไดร้ับ
สารอาหารที่ถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ให้กับนักเรียนโรงเรียน
จ านวน ๕ แห่งและ เด็ก
เล็กใน ศพด. ๒ แห่ง
และ ศดว. ๑ แห่ง และ 
ศพด.  ม.4  (จัดตั้งใหม่) 

1,630,690 
2/60 

1,630,690 
 

1,630,690 1,630,690 1,630,690 จ านวน ศพด. 
และ ศดว.ที่
ไดร้ับ
งบประมาณ
อาหารเสรมิ 

เด็กนักเรยีนได้ดื่ม
นมครบทุกคน 

ส านักงานปลัด 

10 โครงการ
ก่อสร้าง             
เสาธงชาต ิ

เพื่อให้เด็กเล็กได้แสดง
ถึงความรักชาติ ศาสน์  
กษัตริย ์

ก่อสร้างเสาธง                 
จ านวน  2  แห่ง                                  
-ศพด.บ้านคลองโอม             
-ศพด.บ้านไสยูงปัก 

50,000 
2/60 

- - - - จ านวนเสาธงที่
ก่อสรา้ง 

เด็กเล็กมีความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

           3.2  แผนงานการศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการวัด ประชา
รัฐ สร้างสุข 

เพื่อพัฒนาวัด ด้วย 
แนวทาง 5 ส ที่ทุก
ภาคส่วนมสี่วนร่วม 
 

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

- 50,000 
4/61 

50,000 
4/61 

50,000 
4/61 

50,000 จ านวน
กิจกรรม 

วัดได้พัฒนาด้วย
แนวทาง 5 ส โดยมี
ส่วนร่วม 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการแข่งขัน
กีฬา อบต. ทุ่งสง
เกมส ์ ประจ าปี 
2561-2565 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เกิดความสามัคคแีละมี
ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่าง
หมู่บ้าน 

จัดการแข่งกีฬาเด็ก  
เยาวชนและประชาชน  
ระดับต าบล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆใน
พื้นที่มีความ
สามัคคีกันและมี
ส่วนร่วมในการจัด
งาน 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการส่งเสริม
การกีฬา นักเรียน 
เยาวชนและ
ประชาชน  

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
เยาวชนและประชาชน ได้
มีโอกาสในการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาในระดับ
ต่างๆ 

สนับสนุนการเข้าร่วม/
การแข่งขันกีฬาในทุก
ระดับกลุ่ม/องค์กร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดั
กิจกรรมและออก
ก าลังกายมากขึ้น 

 ส านักงานปลัด 

4 โครงการธรรมะ
สัญจรตามรอย
พระพุทธศาสนา 

เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้ข้าร่วม
ได้ศึกษาธรรมะเพื่อ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

จัดกิจกรรมปฏิบตัิธรรม
ให้ผู้สูงอาย ุ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับธรรมะ
เพิ่มขึ้น 

 ส านักงานปลัด 

5 โครงการลูกหลาน
ไทยใส่ใจผูสู้งอาย ุ

เพื่อให้ลูกหลานได้แสดง
ความกตัญญูต่อผูสู้งอาย ุ

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
สถาบันครอบครัวเพื่อให้
ลูกหลานได้แสดงความ
กตัญญูต่อผู้สูงอาย ุ
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้สูงอายุ
และลูกหลานท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้สูงอายไุด้รับความ
รักความอบอุ่น 

ส านักงานปลัด 

 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริม/
สนับสนุนกลุ่ม
ศิลปะ ประเพณี
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

1. กิจกรรมให้ความรู้
และฝึกท าขนมต้มใบ
กะพ้อให้กับเด็กเยาวชน
และประชาชนในเทศกาล
ออกพรรษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561                      
2. กิจกรรมแหผ่้าขึ้นธาตุ 
วันมาฆบูชา                  
3. กิจกรรมประกวดจาด 
วันสารทเดือนสิบ  

50,000  
 

50,000  50,000  50,000  50,000  จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการสืบสาน
ประเพณีสืบไป 

 

ส านักงานปลัด 

7 อุดหนุนโครงการ
จัดงานเทศกาลปดิ
กรีดประจ าปี  
 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณให้ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอนา
บอน 

100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนต าบล
ทุ่งสงที่เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความสุข 

ส านักงานปลัด 

8 อุดหนุนโครงการ
งานประเพณีแห่
หมฺรับเดือนสิบ 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมการจัด
กิจกรรมประเพณี
ประจ าป ี

65,250 
 

40,000  
 

 40,000   40,000   65,250 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชน
ต าบลทุ่งสงได้
สืบสาน
ประเพณีสารท
เดือนสิบ 

 

ส านักงานปลัด 

 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 จัดซื้อวัสดุกีฬา
หมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน
มีอุปกรณ์กีฬาในการออก
ก าลังกาย 

จัดซื้อวัสดุกีฬาให้
หมู่บ้านทั้ง 10 
หมู่บ้าน 

  65,000 
 

- - - - จ านวนหมู่บ้าน
ได้รับวสัดุกีฬา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

           3.3  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

จ่ายเงินสงเคราะห์ใหผู้้สูงอายุ             
1. 1,300 คน ๆละ 600 บาท  
2. 230 คน คนๆละ 700 บาท 
3.329 คนๆละ 800 บาท 
4. 175 คนๆละ 1,000 บาท 
(เปูาหมายเพิ่มร้อยละ 5/ปี)  
 

9,579,600 10,561,200 
4/61 

12,866,400 
4/61 

14,868,000 
4/61 

15,611,400 จ านวนผู้
ได้รับ
สวัสดิการ 

ผู้สูงอายุได้รับ
สวัสดิการและมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการมี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้พิการ 
370 คน ๆละ 800 บาท/เดือน 
(เปูาหมายเพิ่มร้อยละ 5/ปี) 

3,552,000 3,648,000 
4/61 

4,608,000 
4/61 

5,280,000 
4/61 

5,544,000 จ านวนผู้
ได้รับ
สวัสดิการ 
 

ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการและมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรค
เอดส ์

เพื่อให้ผู้ติดเชื้อฯ มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

จ่ายเงินสงเคราะหผ์ู้ตดิเช้ือจ านวน 
20 คน ๆละ 500  บาท/เดือน 
(เปูาหมายเพิ่มร้อยละ 5/ปี) 

120,000 150,000 
4/61 

180,000 
4/61 

210,000 
4/61 

240,000 จ านวนผู้
ได้รับ
สวัสดิการ 
 

ผู้ปุวยฯได้รับ
สวัสดิการและมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

           3.4  แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปูองกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนร่วมมือ
ต่อต้านยาเสพตดิ 

จัดฝึกอบรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด/ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 

65,000 65,000 
4/61 

65,000 
4/61 

65,000 
4/61 

65,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
ท ากิจกรรม 

ท าให้ประชาชนใน
ชุมชนร่วมมือร่วมใจ
ต่อต้านยาเสพติด 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการศูนย์ 
พัฒนาครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมให้
ครอบครัวท า
กิจกรรมร่วมกัน 
 

จัดกิจกรรม/ฝึกอบรมส่งเสริม
สถาบันครอบครัว 

30,000 30,000 
4/61 

30,000 
4/61 

30,000 
4/61 

30,000 จ านวนครอบครัว
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ครอบครัวได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการส่งเสริม/
สนับสนุน/กลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ใน 
อบต.ทุ่งสง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีอาชีพเสริม 
และมรีายได้เพิ่มขึ้น 
 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม/สนับสนุนกลุม่
อาชีพ 

100,000 100,000 
4/61 

100,000 
4/61 

100,000 
4/61 

100,000 จ านวนกลุ่มที่ร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการอุดหนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลทุ่งสง 
 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
สวัสดิการให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

อุดหนุนสมทบกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนต าบลทุ่งสง 

36,500 
2/60 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนสมาชิก
กองทุนฯ ที่ได้รับ
สวัสดิการ 

สมาชิกกองทุน
สวัสดิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการจดัเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบล 

เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงความคดิเห็น  
ข้อเสนอแนะปัญหาและ
ความต้องการ เพื่อน ามา
เป็นข้อมูลในการจดัท า
ร่างแผนพัฒนาต าบล
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล/แผนชุมชน/และ
แผนงานอ่ืนๆ ตาม
หนังสือสั่งการ 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าประชุม
ต่างๆ และการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน ต าบล 
และประชุมแผนชุมชน            
- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลทุ่งสง  จ านวน  
10 หมู่บ้าน 

20,000 
2/60 

 

20,000 
4/61 

20,000 
4/61 

20,000 
4/61 

20,000 จ านวนครั้งท่ีจัด
เวทีประชาคม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น 

ส านักงานปลัด 

6 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา. 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 
 

เพื่อเน้นการเสริมสรา้ง 
คุณธรรม จรยิธรรม 
ปลูกผังและพัฒนา
แนวคิดเนินองค์กรที่มี
คุณธรรมจริยธรรม 
 

คณะผู้บริหาร  สมาชิก.
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 

50,000 
2/60 

50,000 
4/61 

100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนา
ด้านจริยธรรม
คุณธรรม 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

           3.5  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการเตรยีม
ความพร้อมรับ
สถานการณ์สา
ธารณภัย 
 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์
สาธารณภัย 

จัดอบรมเพื่อ เตรียม
รับสถานการณ์อัคคภีัย  

26,620 
 

26,620 
 

26,620 
 

26,620 
 

26,620 
 
จ านวนครั้งท่ีจัด ผู้เข้ารับการอบรม

มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลต่าง ๆ  

เพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง
และรณรงค์ให้
ประชาชนตระหนักถึง
ความปลอดภัย 
 

จัดกิจกรรมเพื่อ
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์และปีใหม ่

51,780 51,780 51,780 51,780 51,780 จ านวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรม 

อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการฝึกอบรม
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ   
อปพร ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้ศูนย์ อปพร.  
มีความเข้มแข็งและ
เตรียมพร้อมในการ
บรรเทาสาธารณภยั 
 

จัดการฝึกอบรม  
สมาชิก  อปพร. 
จ านวน ๑ ครั้ง 

102,620 
 

102,620 
 

102,620 
 

102,620 
 

102,620 
 
จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

สมาชิก อปพร.มี
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการจดัซื้อวัสดุ
เครื่องแต่งกาย 

เพื่อให้สมาชิก อปพร.
มีชุดอุปกรณเ์พื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน                   

-จัดซื้อชุด อปพร.ให้
สมาชิก อปพร. 

๑0๐,๐๐๐ 
 

๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ จ านวนอุปกรณ์
และเครื่องมือใน
การให้บริการ
ประชาชน 

ศูนย์ อปพร.มีวัสดุ 
อุปกรณ์และ
เครื่องมือในการ
ให้บริการ
ประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการสนับสนุน
หนึ่งต าบลหนึ่งทีม
กู้ภัย  อบต.ทุ่งสง 

เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าท่ีประจ า
หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพ
กู้ภัยของศูนย์ อปพร.  
อบต.ทุ่งสง 
 

ส่งบุคลากรเข้าร่วม
การอบรมหนึ่งต าบล
หนึ่งทีมกู้ภัย 

30,000 - - - - จ านวนผู้เข้า      
ร่วมกิจกรรม 

บุคลากรมีความ
พร้อมในการปฏิบตัิ
หน้าท่ี 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

           4.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
วิทยาศาสตร์หรือบริการ
ทางการแพทย์ 
 

จัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า เข็มฉีดยา ไซลิ่ง
น้ ายาเคมเีติม เครื่องพ่น
หมอกควัน 
 

20,000 
2/60 

120,000 
4/61 

120,000 
4/61 

120,000 
4/61 

120,000 อัตราผู้ปุวยที่ลด
น้อยลง 

ไม่เป็นโรค
ไข้เลือดออก ปลอด
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อฉีดวัคซีนปูองกัน
และควบคมุโรคพิษ
สุนัข/แมวท้ังท่ามี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของ/รณรงค์เรื่อง
พิษสุนัขบ้า 
 

กิจกรรม  ฉีดวัคซีนปูองกัน
และควบคมุโรคพิษสุนัขบ้า 
ตัวละ 30 บาท จ านวน 
2,644 ตัว เป็นเงิน 
42,420 บาท 

42,420 
2/60 

40,000 
4/61 

79,320 87,252 95,977 จ านวนสุนัขและแมว 
ที่ฉีดวัคซีน 

ปลอดจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการส ารวจข้อมลู
จ านวนสัตว์ขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสตัว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ 
 

เพื่อด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสตัว์และ
ขึ้นทะเบียนสตัว ์

กิจกรรม ส ารวจข้อมลูจ านวน
สัตว์ขึ้นทะเบยีนสัตว์ จ านวน 
2,644 ตัว ๆละ 6 บาท           
เป็นเงิน 8,484 บาท 
 (เปูาหมายเพิม่ร้อยละ 5/ ปี) 

8,484 
2/60 

17,862 
4/61 

15,864 17,450 19,196 จ านวนสุนัขและแมว
ที่ข้ึนทะเบียน 

มีข้อมูลสัตว์ในพื้นที่ ส านักงานปลัด 

 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการปูองกัน
และควบคมุโรค 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรค แก่ผู้ปกครอง            
ครู เด็ก 

1.กิจกรรมเด็กปฐมวัยปลอดโรค 
2.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กน้อยรักษ์ฟัน 
3.กิจกรรมอุ่นใจเมื่อหนสูวมหมวกนิรภัย 

- 3,530 
4/61 

3,530 
4/61 

3,530 
4/61 

3,530 อัตราผู้ปุวย
ลดน้อยลง 

เด็กมีสุขภาพที่
แข็งแรง
พัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการ
พระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อสนับสนุนให้
ชุมชน/หมู่บ้านแห่ง 
ละ 20,000 บาท 
จ านวน 10  หมู่บา้น 

กิจกรรม 
1.โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค ์
2.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสามเด็จย่าต้าน
ภัยมะเร็งเตา้นม 
3.การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา
4.การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุา 
5.การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
6.การควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา
7.การควบคุมโรคมาลาเรียของของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา 

200,000 
2/60 

200,000 
4/61 

200,000 
4/61 

200,000 
4/61 

200,000 หมู่บ้านที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 



 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

   8.การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 
9.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี
10.โครงการช่วยลดการตดิเอดส์จากแม่สูลู่กสภากาชาด
ไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น
สุทธนารีนาถ 
11.โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหายาเสพติด Tobe 
mumber one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร์าชกญัญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี หรือโครงการตามพระราชด ารดิ้านสาธารณสุขอื่น ๆ 
 

        

6 ถังขยะ
พลาสติก 

เพื่อให้บริการ
จัดเก็บขยะใน   
พื้นที่ อบต.ทุ่งสง 

-จัดซื้อถังขยะพลาสติก ทรงกลม แบบมีฝา ชนิดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จ านวน 100 ใบ ๆ ละ 880 
บาท พร้อมสกรีนช่ือหน่วยงาน 
-ถังขยะพลาสติกแบบแยกประเภท แบบเป็นชุด 3  สี (สี
เขียว น้ าเงิน เหลือง) ทรงสี่เหลี่ยมแบบมีฝาปดิเรยีบ 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 120 ลิตร มีล้อเลื่อน จ านวน 
11  ชุด ๆ ละ 3 ใบ จ านวน 33 ใบ ๆละ 1,550  
บาท พร้อมสกรีนช่ือหน่วยงานประเภทขยะ 
 

139,150 - - - - จ านวนถัง
ขยะที่
จัดซื้อ 

ประชาชนได้รับ
บริการในการ
ก าจัดขยะและ
พื้นที่สะอาดมาก
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการปูองกันและ
ก าจัดโรคไข้เลือดออก
และโรคระบาด 

เพื่อก าจัดยุง และ 
ปูองกันโรคติดต่อ 

จัดซื้อน้ ายาพ่นหมอกควันและน้ ามัน
เชื้อเพลิงและจ่ายเป็นค่าจ้างพ่นหมอก
ควันในพ้ืนท่ี อบต.ทุ่งสง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อัตราผู้ปุวย
ลดน้อยลง 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

           4.1  งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 อุดหนุนสมทบเงินเข้า
ระบบประกันสุขภาพใน
การด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
 

เพื่อสมทบเงินเข้าระบบ
ประกันสุขภาพในการ
ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

จ่ายเงินอุดหนุนสมทบเงินเข้า  
โครงการของกองทุน
หลักประกันสุข 

155,000 
2/60 

155,000 155,000 155,000 155,000 อัตรา
ผู้ปุวยลด
น้อยลง 

เด็กมีสุขภาพที่
แข็งแรง
พัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย 

ส านักงานปลัด 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์การ 

           5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการในการ
จัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ 

เพื่อเทิดทูลสถาบัน
พระมหากษตัริย์และ
ด าเนินการในการจัด
กิจกรรมในวันส าคัญ
และงานรัฐพิธี ราชพิธี
ต่างๆ 
 

กิจกรรม 
1.วันท้องถิ่นไทย  
2.วันปิยมหาราช 
3.วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 
4.วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
5.วันคล้ายวันสวรรคต  รัชการที่ 9 
6.วันส าคญัชาต ิ
7.วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
 

200,000 
2/60 

200,000 
4/61 

200,000 
4/61 

200,000 
4/61 

200,000 จ านวน
กิจกรรมที่จดั 

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมในการรักและ
เทิดทูลสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
งานรัฐพิธี ราชพิธี 
กิจกรรมต่าง ๆ มีการ
สืบสานต่อไป 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการเฉลิม   
พระเกียรติ์และ
สนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

เพื่อเทิดทูลสถาบัน
พระมหากษตัริย์
และด าเนินการใน
การจัดกิจกรรม 

กิจกรรม 
1.กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ การด าเนินการหรือสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา     
ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวงและพระบาทสมเดจ็พระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว  
2.กิจกรรมในการประสัมพันธ์เชิญชวน 
หรืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และ
ราชพิธีต่าง ๆ 
3.กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.กิจกรรมการส่งเสรามสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ รักน้ า 
รักปุา รักษาแผนดิน 

20,000 
2/60 

20,000 
4/61 

20,000 
4/61 

20,000 
4/61 

20,000 จ านวน
กิจกรรมที่จดั 

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมในการรักและ
เทิดทูลสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
งานรัฐพิธี ราชพิธี
กิจกรรมต่างๆมีการสืบ
สานต่อไป 

ส านักงานปลัด 

 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น และ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

เพื่อให้การด าเนินการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและ
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วน
ต าบลเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่ม
ตามจนถึง(ฉบับท่ี 6)พ.ศ. 2552 
และพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเตมิ
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2554 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งท่ัวไป
หรือเลือกตั้งซ่อม
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือ
นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

200,000 
2/60 

200,000 
4/61 

500,000 200,000 200,000 จ านวน
ครั้งท่ี
เลือกตั้ง 

สามารถด าเนินการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มตาม
จนถึง(ฉบับที่ 6)พ.ศ. 
2552 และพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2554 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการจดัตั้งสถาน 
ที่กลางศูนย์ปฏิบัติ 
การร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบตัิการในการ
ประสานงานกับคณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณให้
ที่ อปท.ในพ้ืนท่ี 

- 40,000 
4/61 

40,000 
4/61 

40,000 
4/61 

40,000 จ านวนเงินท่ี
อุดหนุน 

การให้บริการประชาชน
มีสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์การ 

           5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติของต าบล 

เพื่อจัดเก็บข้อมลูสถิติ
ของต าบล 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บข้อมลูสถิติของต าบล 

20,000 
2/60 

20,000 
4/61 

20,000 
4/61 

20,000 
4/61 

20,000 จ านวนข้อมูล
สถิติของต าบล 

มีข้อมูลสถิติแต่ละ
ด้านของต าบล 
 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่
ผู้บริหารและบุคคลากร
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ 
ผู้บริหาร/ พนักงาน
ส่วนต าบล/พนักงาน
จ้าง /ครูผูดู้แลเด็ก/
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา พัฒนาการจัด 
การศึกษาของ ศพด. 
และ ศดว.ใหม้ี
มาตรฐาน 
 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน อบต. ครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็กและ
บุคลากร 
ทางการศึกษา   
 

100,650  
 

100,650  200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการจดัท า
แผนที่และ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน
ให้เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าแผนที่และทะเบยีน
ทรัพย์สิน  
 

150,000 150,000 300,000 150,000 150,000 แผนที่ภาษี
สามารถใช้งาน
ได้ทั้งระบบ 

จัดเก็บภาษไีด้
ครอบคลมุและ
ทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการโดย
ใช้กลยุทธ์การ
ด าเนินงานใน
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์                    
(e – LAAS)           

เพื่อเสรมิสร้างความรู้  
ความเข้าใจ  เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานใน
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e – LAAS)  
เพื่อน าไปปฏิบตัิงานได้
ครบทุกระบบ 
 

จัดอบรมให้ความรูร้ะบบ
งบประมาณ  ระบบรายรบั  
ระบบรายจ่าย  และระบบ
บัญชี  ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล                  
ทุ่งสง 

- 140,000 - - - จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรบ 

สามารถปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์     
(e-LAAS)  ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
ครบถ้วนทุกระบบ 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้มและพลังงานอย่างมีประสทิธิภาพ เพ่ิมพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
Thailand 4.0 ข้อ 1 เปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม  (Traditional  Farming)  ในปัจจุบัน  ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่  ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี  (Smart  Farming) โดย
เกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
     6.1 แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
ประหยดัพลังงาน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ประหยดั 

กิจกรรม  การคัดแยกขยะ
มูลฝอยในโรงเรียน/หมู่บ้าน 
ในพื้นที่ต าบลทุ่งสง 
 

4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

ประชาชนได้ประหยดั
พลังงาน 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม                                     

เพื่อช่วยลดภาวะโลก
ร้อน 

ปลูกต้นไม้/ดูแลสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ต าบลทุ่งสง 
 

10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

พื้นที่ของ อบต.  ทุ่งสง 
สภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายหนองดี- 
เกาะฆ้อ หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนลาดยางเดิม 
ท าผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟลัท์ติก          
คอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อม
วางปูายประชาสมัพันธ์โครงการ  
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน
และข้อก าหนดขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลทุ่งสง 
 

- - 1,315,800 - - ความยาว
ของถนนที่
ก่อสร้าง 

1. ท าให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรที่
สะดวกปลอดภัย       
2. เป็นเส้นทางล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายวุฒิชัย อินทอง 
- บ้านนายสวิง ชัยสิทธิ์                   
หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวุฒิ
ชัย อินทอง-บ้านนายสวิง ชัยสิทธิ์ หมู่ที่ 5 ต าบล
ทุ่งสง อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 
เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์จ านวน 1 ปูาย 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 

- - 4,099,900 - - ความยาว
ของถนนที่
ก่อสร้าง 

1. ท าให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรที่
สะดวกปลอดภัย       
2. เป็นเส้นทางล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงบ ารุงรักษา
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก   
คอนกรีตสายบ้านไสยูงปัก-
บ้านคลองโอม กม.ที่ 6+607-
กม.ที่ 9+425 หมู่ที่ 6,8 
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงบ ารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตสายบ้านไสยูงปัก-บ้านคลองโปม กม.ที่ 6+607-
กม.ที่ 9+425หมู่ที่ 6,8 ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน 
จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยขุดซ่อมถึงช้ันโครงสร้าง
ที่เสียหายท าผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์                                            
ติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 1,318
เมตร และกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,544 ตร.
ม. พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ปูาย 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 

- - 10,029,000 - - ความยาว
ของถนนที่
ก่อสร้าง 

1. ท าให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรที่
สะดวกปลอดภัย       
2. เป็นเส้นทางล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายนบ
เทวดา หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบเทวดา 
หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จังหวัด
นครศรีธรรมราช กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,400 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 
ข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์
จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบ
แปลนและข้อก าหนดของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 

- - 10,638,100 - - ความยาว
ของถนน 

ที่ก่อสร้าง 

1.ท าให้ประชาชน 
มีเส้นทางสัญจร 
ที่สะดวกปลอดภัย 
2.เป็นเส้นทาง 
ล าเลียงผลผลิต 
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กคลอง
ห้วยพลถนนสายไสยูงปัก- 
คลองโอม หมู่ที่ 6                           
ต าบลทุ่งสง 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 
 
 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองห้วยพล
ถนนสายไสยูงปัก-คลองโอม หมู่ที่ 6 ต าบทุ่งสง 
อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผิวจราจร
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบเลขที่ 
สถ.4 แบบมาตรฐานงานสะพานส าหรับ อปท. 
 
 
 

- - 683,500 - - สะพาน
คอนกรีต 

1.ท าให้ประชาชน 
มีเส้นทางสัญจร 
ที่สะดวกปลอดภัย 
2.เป็นเส้นทาง 
ล าเลียงผลผลิต 
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรตีเสริม
เหล็กคลองเคียนถนน
สายไสยูงปัก-                     
คลองโอม หมู่ที่ 10                     
ต าบลทุ่งสง 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 
 
 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็คลอง
เคียนถนนสายไสยูงปัก-คลองโอม หมู่ที่ 
10 ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จงัหวัด 
นครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 7.00 
เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบเลขท่ี 
สถ.4 แบบมาตรฐานงานสะพานส าหรับ 
อปท.กรมทางหลวงชนบท กระทรวง
คมนาคม 
 

- - 683,500 - - มีสะพาน 

คอนกรีต 

1. ท าให้ประชาชน 
มีเส้นทางสัญจร 
ที่สะดวกปลอดภัย 
2. เป็นเส้นทาง 
ล าเลียงผลผลิต 
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายคล่อง 
วิสัย  หมู่ที่  5  ต าบล
ทุ่งสง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
คล่อง  วิสัย หมู่ที่ 5  ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางปูาย
ประชาสัมพันธ์จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตาม
รายละเอยีดแบบแปลนและข้อก าหนดของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 

- - - 1,600,000 - ความยาว
ของถนน 

ที่ก่อสร้าง 

1.ท าให้ประชาชน 
มีเส้นทางสัญจร 
ที่สะดวกปลอดภัย 
2.เป็นเส้นทาง 
ล าเลียงผลผลิต 
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

รวม  7  โครงการ - - - - 27,449,800 1,600,000 -    
 
 
 
 
 

 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เปูาหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์อื่น โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็กผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทธีลีนเกรด A 
เม็ดพลาสติกได้รับมาตรฐาน มอก. ประกอบด้วย   
1.  ชุดการแต่งการประจ าชาติอาเซียน 2  ชุด  
2.  ชุดธงประจ าชาติอาเซียน  2  ชุด   
3.  โยกเยกปลาหรรษา 2 ช้ิน   (ขนาดไม่น้อยกว่า 50×135×50 ซม.)  
4.  โยกเยกไดโนเสาร์ 3 ช้ิน(ขนาดไม่น้อยกว่า 50×135×50 ซม.) 
5.  โยกเยกปลาวาฬ 2  ช้ิน(ขนาดไม่น้อยกว่า 38×98×44 ซม.) 
6.  โยกเยกกระต่ายคู่  2  ช้ิน (ขนาดไม่น้อยกว่า 37×108×47 ซม.) 
7.  โยกเยกจระเข้  3  ที่น่ัง  3  ช้ิน (ขนาดไม่น้อยกว่า 27×130×40 ซม.) 
8.  ยีราฟสไลด์ลื่น  2  ช้ิน (ขนาดไม่น้อยกว่า 47×153×57 ซม.) 
9.  ปีนปุายสไลดล์ื่น  2  ช้ิน(ขนาดไม่น้อยกว่า 85×165×110 ซม.)  
10.  อุโมงค์ช้างน้อยท่อตรง  2  ช้ิน  (ขนาดไม่น้อยกว่า160×300×200 ซม.)  
11.  กระดานลื่น   1  ชุด 
(มี 1 หลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า 160×300×200ซม.)  

- 396,800 
6/62 

- -  ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

2 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็ก ขนาด 2 บาน 
(มอก.) จ านวน 1 ตู้ ๆละ 5,500บาท โดย
มีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี ้
1. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
2. มีมือจับชนิดบดิ 
3. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ช้ัน 
4. คุณสมบตัิตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
 

5,500 10,000 5,500 - - กองคลัง 

โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 
จ านวน 1 ตู้ ๆละ 7,900บาท โดยมี
คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
1. ตู้เหล็ก แบบ 2 ลิ้นชัก 
2. มีหลูิ้นชัก 
3. คุณสมบตัิตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

- - 7,900 - - กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 



(ต่อ) 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

  

 

 โครงการจัดซ้ือโต๊ะท างาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะท างาน  จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 
6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
1.โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 
2.หน้าโต๊ะเหล็ก PVC 
3.ขาโต๊ะเหล็ก  
จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด  
โครงการจัดซ้ือโต๊ะท างาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะท างาน  จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 
7,500 บาท โดยมคีุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
1.ขนาด 1,524 (กว้าง)×762(ยาว)×759(สูง) 
มิลลเิมตร 
2.หน้าโต๊ะเหล็ก PVC 
3.ขาโตะ๊เหล็ก สามารถปรับระดับได้ 
จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด 
 

- 6,000 
4/61 

7,500 - - ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 



(ต่อ) 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

  

 

 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน  2,000 บาท 
โดยมีคณุลักษณะพอสังเขป ดังนี ้
1.โครงขา 5 แฉก ท าด้วยโลหะ มลี้อเลื่อน หมุนรอบตัวได ้
2.ขนาดไม่น้อยกว่า 55×60×75 ซม. 
3.ที่น่ังและพนักพิงบุฟองน้ า หุ้มดว้ยวัสดุหนังเทียมสดี า 
4.พนักพิงสูงในระดับกลางหลัง 
5.ที่น่ังหมุนได้รอบตัว 
6.มีที่ท้าวแขน 
โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอี้ท างาน จ านวน 1 ตัว ๆละ 
3,500 บาท โดยมคีุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
1. เก้าอ้ีที่น่ังบุด้วยหนัง PU 
2. เท้าแขนท าจากเหล็กชุบโครเมีย่ม รองด้วยแผ่น PU 
3. ปรับขึ้นลงด้วยระบบ Hydrolic 
4. ระบบ Tilting โยกหน้า/หลัง  
5. ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 5 แฉก แข็งแรง ทนทาน 
จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด 

 

 

2,000 
4/61 

3,500 - - ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 



(ต่อ) 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

  

 

 โครงการจัดซ้ือตู้บานกระจกเลื่อน จ านวน 2 ตู้ 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานดังนี ้
1.ขนาด 90×45×75 ซม. 
2.มีบานประตเูปิด-ปิด เป็นบานกระจกกรอบเหล็ก                        
จ านวน 2 บาน 
3.กุญแจล๊อคชนิดฝังติดยดึกับบานประต ู
4.มีชั้นวางวางเอกสาร หนังสือ ไมน่้อยกว่า 2 ช้ัน ท าด้วย
เหล็กสามารถปรับระดับไดต้ามความต้องการ 

- 10,000 
4/61 

- - - ส านักปลดั 

โครงการจัดซ้ือเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่ง
เอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 18,000 บาท 
1.หมายถึงเครื่อง facsimile หรือโทรภาพ 
2.ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกนิกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น 
3.ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ า 

- 18,000 
4/61 

- - - ส านักปลดั 

โครงการจัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ทั่วไป 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องสแกนเนอร์  ส าหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป  จ านวน 1 ตัว ๆละ 3,200 บาท โดยมี
คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
1. มีความสะเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 
4,800×4,800 dpi 
2. สามารถสแกนเอกสารไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A 4 
3. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- - 3,200 - - ส านักปลดั 

 



(ต่อ) 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

  

 

 โครงการจัดซ้ือปรับอากาศแบบแยกส่วน 
1. ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  
2. ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 

โดยมีคณุลักษณะพอสังเขป 
1.ราคาที่ก าหนดเป็นราคาทีร่วมคา่ติดตั้ง 
2.เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท้าความเย็นขนาดไม่เกนิ 
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตราฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5 
3.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
4.เครื่องปรับอากาศท่ีมรีะบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุุนละออง 
และสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 
5.มีความหน่วงเวลาการท้างานของคอมเพรสเซอร ์
6.การจดัซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2533  แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 
ที่ นร 0202/ว4 ลงวันท่ี  11  ม.ค. 2533 และตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งท่ี 57) เมื่อ
วันท่ี 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกบัการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีประสทิธิภาพ (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ ถ้าจ านวนบีทียเูท่ากัน 
ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวน 

- -  
23,000 
17,000 

- - ส านักปลดั 

 
 
      



  (ต่อ)   

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

  

 

 วัตต์ที่น้อยกว่า ถ้าจ านวนบีทียูเท่ากัน ให้น าจ านวนบีทียูหารด้วย
จ านวนวัตต์(บีทียูต่อวัตต์) ผลทีไ่ดค้ือค่า EER  ถ้าค่าของ EER สูง 
ถือว่าเครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัด
พลังงานได้ดีกว่า 
7.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1)แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวติซ์ 1 ตัว ท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไมเ่กิน 15 เมตร 
8.ค่าตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าตดิตั้งแยกจาก
ราคาเครื่องปรับอากาศ) 

 

      

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า)                                             
ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที 
คุณสมบัติพื้นฐาน 
1.ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ า 
2.เป็นระบบมลัติฟังก์ช่ัน 
3.เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ – ขยายได ้
 

-- - 210,000 - - ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 

    



 (ต่อ) 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

  

 

 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เช็ค 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จ านวน 1 ตัว โดยมคีุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
-ระบบการพิมพ์สามารถปรับระดบัความ หนา/บาง ของหมุดคูฝ่าก
อย่างอัตโนมัต ิ
-ความเร็วในการพิมพไ์มต่่ ากว่า 580 ตัวอักษร/ วินาที 
-หน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 128 kb 
 

33,000 - - - - กองคลัง 

โครงการจัดซ้ือเครื่องสแกนลายน้ิวมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก
งานจัดซ้ือเครื่องสแกนบายน้ิวมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน 
จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี ้
1. รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ 
2. สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000  รายการ 
3. หน้าจอ LCD 
4. สามารเช่ือมต่อได้หลายรูปแบบ 
5. มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาท างาน 
6. ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง 
 

 

9,000 - - - - ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 



 
(ต่อ) 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

  

 

 โครงการจัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จ านวน 10 ตัว ๆ 
ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 26,000 บาท โดยมีคุณสมบตัิเฉพาะ
สังเขป ดังนี้ โต๊ะปดู้วยโอเมก้าสีขาว ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร 
ยาว 180 เซนติเมตร  สูง 75 เซนติเมตร 
 

26,000 - - - - ส านักงานปลัด 

จัดซ้ือชุดโต๊ะเก้าอี้หน้าโฟเมก้าสีขาว 
ขนาด  ๖๐x๑๒๐x๕๐  ซม.  จ านวน  ๔  ชุด   ใน  ๑  ชุด  
ประกอบด้วย โต๊ะ  จ านวน  ๑  ตวั  เก้าอ้ื  จ านวน  ๖  ตัว  
รวมทั้งหมด  โตะ๊  จ านวน  ๔  ตัว  เก้าอี้  จ านวน  ๒๔  ตัว 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ที่ปลายขามีจุกพลาสติก     
- หน้าโต๊ะเก้าอ้ีบโุฟเมก้าสีขาว  ปิดขอบด้วย พีวีซี 
-  โครงขาเหล็กชุบโครเมีย่ม 
 

- - ๒๒,๐๐๐   - - ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



        

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

3 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 7 ที่น่ัง จ านวน 1  คัน โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1.เป็นรถยนต์นั่ง ส่วนกลางขนาด 7 ท่ีนั่ง 
2.เครื่องยนต์ดีเซล ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ 
3.เกียร์อัตโนมัต ิ
4.ปรมิาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500  ซีซ ี
5.เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ ฟิล์มกรองแสง พ่นกัน
สนิมและอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน 
6.ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

1,253,000 - - - - ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

4 บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณา
และ
เผยแพร ่

โครงการจัดซ้ือชุดไมโครโฟนส าหรับใช้ในห้องประชุมพร้อมชุดควบคุม 
คุณสมบัติ     
 -  ใช้ควบคุมการประชุมและจ่ายไฟให้กับไมค์ประชุมรุ่น CF-5MC และ CF-5MD           
-  มีช่องใช้งาน Bell  ไมค์ประชุม ไมโครโฟน AUX โทรศัพท์ และMonlitor อย่างละ 1 ชุด  
-  มีจุดออกใช้งาน Line/Rec Out 1 จุด  และไมค์ประชุมได้สูงสุด 50 ตัว 
-  ใช้งานไมค์ประชุมได้ 6 แบบแสดงผลด้วย LCD และ LED       
2.  ชุดไมค์ประธานราคา  5,900  บาท 
คุณสมบัต ิ
-  ไมโครโฟนชนิดรับเสียงด้านหน้าแบบคอ อ่อน มีระบบกล้องติดตามภาพและอัตโนมัติ 
-  มีปุุม Talk  เปิดพูดไมค์พร้อมปิดเสียงล าโพงเอง และไฟแสดง 2 สี 
สามารถปรับให้ปิดไมค์เองอัตโนมัติเมื่อไม่มีเสียงพูดนานเกิน 30 วินาที                                 
-  มีล าโพงใสตัวขนาด 2W@80hm และมีสายต่อพ่วงสัญญาณแบบ DIN 8   ขายาว 2.3 เมตร 
3.  ไมค์โครโฟนชุดผู้เข้าร่วมประชุมก้านยาว จ านวน 21 ชุด ๆ  ละ 4,900  บาท    รวม 
102,900  บาท คุณสมบัติ                           
-  ไมโครโฟนชนิดรับเสียงด้านหน้าแบบคออ่อน มีระบบกล้องติดตามภาพแบบอัตโนมัติ                                                     
 -  มีปุุมTalk เปิดพูดไมค์พร้อมปิดเสียงล าโพงเอง และไฟแสดง 2 สี                                      -  
สามารถปรับให้ปิดไมค์เองอัตโนมัติเมื่อไม่มีเสียงพูดนานเกิน 30 วินาทีได้                           
 -  มีล าโพงใสตัวขนาด 2W@80hm และมีสายต่อพ่วงสัญญาณแบบ DIN 8 ขา ยาว 2.3 เมตร                                                         
-  ก้านไมโครโฟนยาว 430 มิลลิเมตร และมีไฟรอบๆ  หัวไมค์ 
 

117,700 - - - - ส านักงานปลัด 

     
 
 
  



 
(ต่อ) 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

    โครงการจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
- ความละเอียดใช้งาน 20 ลา้นพิกเซลขึ้นไป 
- มีระบบเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi และ NFC 
 

17,000 - - - - ส านักปลดั 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับติดต้ังภายในอาคาร  พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง   
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี 
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี  แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร 
(Indoor IP Fixed Camera) แบบท่ี 1  จ านวน  5 ตัว ๆ ละ 17,000  บาท  
เป็นเงิน  85,000  บาท 
2.อุปกรณ์บันทึกภาพผา่นเครือข่าย (NVR Network Vidio Recorder)  แบบท่ี  
16  ช่อง จ านวน  1 เครื่อง ๆ ละ 74,000  บาท  เป็นเงิน  74,000  บาท 
3. จอภาพแบบ LCD  หรือ LED  ขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว จ านวน 1  เครื่อง 
ๆ ละ 3,000  บาท 
4.เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA  จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ 5,800  บาท 
เป็นเงิน 5,800  บาท 
5.ค่าตดิตั้งและวางระบบพร้อมอุปกรณ์  จ านวน  27,000  บาท 

194,800 - - - - ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 



ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

5 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 1. ส าหรับส านักงาน 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 2 เครื่อง ๆละ 17,000 
บาท โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz 
หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
2. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB 
3. มีหน่วยจดัเก็บข้อมลู (Hard Drive) ชนิด SATA  หรือ ดีกว่า 
ขนดความจะไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือชนิด  Solid State Drive 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Intetface) แบบ 
10/100/1,000 Base-T หรือดกีว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
5.มีช่องเชื่อม (Interface)แบบ USB2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง 
6. มีแปูนพิมพ์และเมาส ์

32,000 - 34,000 - - ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 



ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

    2.  ส าหรับงานประมวลผล   
เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว) จ านวน  
2  เครื่อง ๆ  ละ  30,000.- บาท  รวมเป็นเงิน  60,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
1.  มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก  (4  core)  จ านวน  1  หน่วย  มี
หน่วยความจ าแบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า  3.2  GHz 
2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือดีกว่า  ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง  แบบ  Graphics  
Processing  Unit  ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้ 
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB 
3. มีหน่วยความจ าหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า  8  GB 
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  Drive)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า    2 TB  
หรือ  ชนิด  Solid  State  Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  2 240  GB  จ านวน 1 หน่วย 
5. มี  DVD-RW  หรือดีกว่า   จ านวน  1  หน่วย 
6. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  แบบ  10/100/1000  Base-T   หรือ
ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง   
7. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3ช่อง 
8. มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
9. มีจอภาพแบบ  LED  หรือดีกว่า  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า  600 : 1  และมีขนาดไม่น้อย
กว่า  19  นิ้ว  จ านวน  1หน่วย 

30,000 - 60,000 - - กองคลัง 
 

 
 
 



ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

    3.  ส าหรับงานประมวลผล   
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี ้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจดัเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจไุม่นอ้ยกว่า 2 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
 

- - 30,000 - - กองช่าง 

 



ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

  

 

 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkjet Pinter) ส าหรับกระดาษขนาด A3  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อ
นาที(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที(ipm)  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ าวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
 

- - 6,300 - - กองช่าง 

    โครงการจัดซ้ือเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card Reader)  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card Reader) 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ  ละ 700 บาท 
 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังน้ี 
1. สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816 ได้ 
2.มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
3. สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ (InterFace ) แบบ USB ได้ 
4. สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟูาขนาด 5 
Volts,3Volts และ 1.8  Volts ได้เป็นอย่างน้อย  

700 - 700 - - ส านักงานปลัด 
กองช่าง 

 
 
 



ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

    โครงการจัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟ้า 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 
1 KVA  จ านวน 6 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1. มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA 
(600 Watts) 
2. สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15  นาที 
 

11,600 - 34,800 - - ส านักปลดั 
กองคลัง 

- ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
2,500 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า  800VA 
(480 Watts) 
2.สามารถส ารองไฟฟูาไดไ้ม่น้อยกว่า  15  นาที 
 

- - 5,000 - - กองช่าง 
ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

    โครงการเครื่องปริ้นเตอร์  ราคาเครื่องละ  ๔,๓๐๐  
บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอ้มติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  (Ink  Tank Printer)  จากโรงงานผู้ผลิต 
-  มีความสะเอยีดในการพิมพ์  ไมน่้อยกว่า  ๑,๒๐๐ 
x ๑,๒๐๐  dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า ๒๐  
หน้าต่อนาที  (ppm)  หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที  (ipm) 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสไีม่นอ้ยกว่า ๑๐  หน้า
ต่อนาที  (ppm)  หรือ ๔.๕ ภาพต่อนาที  (ipm) 
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  ๒.๐  หรือ
ดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า ๑  ช่อง 
-  มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า ๕๐  แผ่น 
-  สามารถใช้ได้กับ  A ๔,  Letter,  และ Custom
  

- - 4,300 - - ส านักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

6 แผนงานการ
พาณิชย ์

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
เกษตร 

โครงการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ าแบบจม (ชุดปั๊มซัมเบอร์ส)                                                       
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า(ชุดปั๊มซัมเบอร์ส) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้                                                                  
- เครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า (ชุดปั๊มซัมเบอร์ส) ขนาด 1.5 
แรงม้า ขนาดท่อส่ง 1-1/4 นิ้ว ส่งน้ าได้ไม่น้อยกว่า 50 
ลิตร/นาที จ านวน 1 เครื่อง                                               
- เครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า (ชุดปั๊มซัมเบอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า 
ขนาดท่อส่ง 2 นิ้ว ส่งน้ าได้ไม่น้อยกว่า 90 ลิตร/นาที 
จ านวน 1 เครื่อง 

280,600 
2/60 

165,300 
4/61 

55,100 - - กองช่าง 

โครงการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์
ไฟฟ้า  เครื่องละ  ๑๑,๐๐๐ บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- สูบน้ าได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาท ่ีขนาดท่อส่งน้ าไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว 
(๕๐ มิลลิเมตร) 
- สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่ก าหนด 
- ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า ๙ เมตรหรือประมาณ ๓๐ ฟุต 
-  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟูาต้องมี
ครบ พร้อมที่จ าใช้งานได้ 
 

- - 29,200 - - กองช่าง 

  
 

 
 



(ต่อ) 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

  

 

 โครงการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ า
ได้ 1,130 ลิตร/นาที เครื่องละ 18,200  บาท                        
โดยมรีายละเอียดดังนี ้
- เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟูา 
- ขนาดท่อส่งน้ าไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว (๗๕ มลิลิเมตร) 
- สูบน้ าไดไ้ม่น้อยกว่าตามปริมาณที่ก าหนด 
- ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า๑๓,๕๐ เมตร หรือประมาณ ๔๕ ฟุต 
- อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟูาต้องมีครบ 
พร้อมท่ีจ าใช้งานได ้

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

7 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

โครงการจัดซ้ือเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบต่อ ขนาด 2 ก๊อก 
เพื่อจ่ายเป็นค่านดัซื้อเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบต่อ ขนาด 2 
ก๊อก จ านวน 2 ๆ ละ 26,000 บาท โดยมีคณุลักษณะพอสังเขป 
ดังนี ้
1.มีหัวก๊อกจ่ายน้ า โดยเป็นน้ าร้อน 1 หัวน้ าเย็น 1 หัว 
2.เป็นเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็นแบบตั้งพ้ืน ระบบต่อท่อประปา 
3.มีระบบบกรองน้ าในตัวเครื่อง 
4.ความจุถังเก็บน้ าเย็น ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 
5.ความจุถังเก็บน้ าร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร 
5.ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในท าด้วยวัสดไุมเ่ป็นสนิม 

- 52,000 
4/62 

- - - ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

8 แผนงานรักษา
ความสงบ 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โครงการจัดซ้ือเลื่อยโซ่ยนต์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเลื่อยโซย่นต์ จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 13,980 
บาท โดยมีคณุลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
1.ประเภทเครื่องยนต์ 2 จังหวะ 
2.มีก าลังแรงม้าไม้เกิน 2 แรงม้า 
3.ความยาวแผ่นบังคับโซ่หรือบารโ์ซ่ ไมเ่กิน 12 น้ิว 
4.ระบบสตาร์ท แบบเชือกดึงสตาร์ท 
5.อุปกรณ์มาตรฐาน แผ่นบังคับโซ ่และชุดเครื่องมือ 

13,980 - - - - ส านักงานปลัด 

                                                                                 รวม 2,024,880 660,100 499,000 - -  
 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   
 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทย
แลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  จะต้องมีการติดตามและติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้า
พ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  



 
 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค (๑๐)  



จังหวัด 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เปูาประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 



     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้
ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ ๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ ๑๐  



ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 



 
 
 
 
 
 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(๕)  

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

๕.๕ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปูาหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  
เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

-  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –2565) 
ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด 

 
๒๕๖๑ 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ           
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลงังาน 

          

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต           
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ¬พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน           
ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

          

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ที ่ รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการทีส่ามารถด าเนินการได้ (........ โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละของ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
คิดเป็นร้อยละของ
แผนการด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของ
ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น        
๒ ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ      
๓ จากเงินสะสม      
๔ จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

     

๕ สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

     

 



(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย

ได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

 4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  ๑) ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  
วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการปูองกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลัง
เกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  ๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษ
สุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การปูองกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิด
โรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  ๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริม
ด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  ๔) ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่า
มีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการปูองกัน  มีแนวทางการปูองกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ปูองกัน  
การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  ๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาใน
การสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน 
โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ๑) ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟูา/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค               



ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
  ๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่น
ต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
  ๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพชีวิต การขาดแคลนน้ าใช้ในช่วง
หน้าแล้ง การประสบภัยน้ าท่วมในฤดูฝน  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง                   
ได้น าโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ที่ยังไม่ครอบคลุมและเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในล าดับต้นๆ                   
มาด าเนินการในปีงบประมาณถัดมา เพ่ือแก้ปัญหาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดไป 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


