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

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2562 
 ***************** 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น                       
(พ.ศ. 2561-2565)เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  25  ตุลาคม  2562 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง                    
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้ 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่  25  ตุลาคม   2562 
 
 

 
 (นายวิธี  สุภาพ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น พ.ศ. 2548  (และแก้ไขฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เสร็จสิ้นแล้ว   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                       
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้ง 1/2562  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้และเพ่ือเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง           
ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น  จึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 -
2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2562  โดยหวังว่าการด าเนินการจัดท าแผนท้องถิ่น
ดังกล่าว  สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ต่อไป 

 
                                                                              

  องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่สง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

           1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โคกคลุ้ม - เขตต าบลปริก          
หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง 

ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
0.30 เมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  

500,000 
2/60 

496,800 
5/62 

296,900 - 302,5๐๐ ระยะทางของ
ถนนที่
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เปลี่ยนแปลง
งบประมาณจาก 
2564 เป็น 

2563 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายหนองดี - 
เกาะฆ้อ  หมู่ที่ 1              
ต าบลทุ่งสง 

ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนลาดยาง
เดิมท าผิวจราจรลาดยางแบบแบบ
แอสฟัลท์ติก   คอนกรีต กว้าง 
5.00 เมตร  ระยะทาง 190.00 
เมตร หนา  0.05  เมตร  พร้อมวาง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
      

476,500 
1/61 

497,600 
4/61 

500,000 
5/62 

486,200 - 490,2๐๐ ระยะทางของ
ถนนที่
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เปลี่ยนแปลง
งบประมาณจาก 
2564 เป็น 

2563 

 

แบบ  ผ.02 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านโคก 
หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
      

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนน 
คสล.เดิม  กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 205.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ 0.30 เมตร 
พร้อมวางป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
      
      

500,000 
2/60 

318,900 
3/61 

496,800 
5/62 

499,5๐๐  - ระยะทางของ
ถนนที่
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เปลี่ยนแปลง
งบประมาณจาก 
2564 เป็น 

2563 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หัวคต –  หนองน้ าขาว          
หมู่ที ่2,3 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว  
 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนน 
คสล.เดิม กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 205.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ 0.30 เมตร 
พร้อมวางป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

152,000 
1/61 

ปรับปรุง 

497,200 
4/60 

996,200 
5/62 

495,300  - ระยะทางของ
ถนนที่
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เปลี่ยนแปลง
งบประมาณจาก 
2564 เป็น 

2563 

 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย       
บนใส - เขตต าบลปริก   
หมู่ที่ 3  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นทีแ่ละ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว  
 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนลาดยางเดิม  
ท าผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอน   
กรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร และวางท่อกลม คสล. 
(คุณภาพช้ัน 3) ขนาด Ø0.40×1.00 
เมตร จ านวน 1 จุด 6 ท่อน พร้อมวางป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ    ช่ัวคราว  
จ านวน 1 ป้าย และวางป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 
ป้าย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบ
แปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง 

483,700 
1/61 

499,600 
5/62 

500,000 - - ระยะทางของ
ถนนที่
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสามแยกโคก
ไม้แดง - เขตอ าเภอ
ช้างกลาง  หมู่ที่ 4  
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้การสัญจรไป-มาของ
ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้รับความสะดวก 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม กว้าง   4.00 เมตร ยาว 
205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวาง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการช่ัวคราว 
จ านวน 1 ป้าย และวางป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 
ป้าย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบ
แปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง 

496,900 
1/61 

138,900 
1/61 

ปรับปรุง 

496,800 
5/62 

495,300 - - ระยะทางของ
ถนนที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการ
เดินทางมาก
ขึ้น 
 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 

 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โคกบ่อ  หมู่ที่ 4                 
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากสามแยก
บ้านนายเลียบ  คงกะพันธ์  กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวาง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่ัวคราว จ านวน 1 ป้าย และวาง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร 
จ านวน 1 ป้าย ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง 

499,700 
2/60 

496,800 
4/61 

495,300 - - ระยะทางของ
ถนนที่
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายวุฒิชัย อินทร์ทอง-
บ้านนายสวิง ชัยสิทธิ์                 
หมู่ที่ 5     ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวรเพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

โดยเริ่มก่อสร้างจากสามแยกบ้าน
นายสวิง ชัยสิทธิ์ กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้ อมวางป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการช่ัวคราว 
จ านวน 1 ป้ าย และวางป้ าย
ประชาสัมพั นธ์ โครงการถาวร 
จ านวน 1 ป้ายด าเนินการตาม
รายละเอี ยดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง   

282,600 
3/61 

ปรับปรุง 

- 483,400 - 489,7๐๐ ระยะทางของ
ถนนที่
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 

 
 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางสาย              
ไสยูงปัก - คลองโอม                  
หมู่ที ่6 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
เส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา และ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลาดยางสายไสยูงปัก – คลอง
โอม  หมู่ที่  6  ต าบลทุ่ งสง ช่วง กม.ที่ 
8+160  กม.ที่ 8+315 โดยขุดซ่อมถึงช้ัน
โครงสร้างที่เสียหาย ท าผิวจราจรลาดยางแบบ
แอสฟัลท์   ติกคอนกรีต จ านวน 1 จุด กว้าง 
6.00 เมตร ระยะทาง  155  เมตร หนา  
0.05  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 930 
ตารางเมตรพร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการช่ัวคราว จ านวน 1 ป้าย และวางป้าย 
ประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 ป้าย 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ข้ อก าหนดขององค์ การบริ หารส่ วน                 
ต าบลทุ่งสง      
 

- - 492,000 - - ระยะทางของ
ถนนที่
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดช่วง กม.ที่ 

8+230 - กม.ที่ 
8+315 เป็น 
8+160-กม.ที่ 

8+315 ระยะทาง
155.00 ม. มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 930 ตร.ม. 
และงบประมาณจาก  
270,700 เป็น 
492,000 บาท 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย 41-
บ้านนายสมคิด              
หมู่ที่ 7  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
เส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว  
 

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิมผิวจราจร
ลาดยางแบบแอสฟัท์ติก คอนกรีต กว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการช่ัวคราว จ านวน 1 ป้าย และวางป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 ป้าย 
ด าเนินการตามแบบแปลนและข้อก าจัดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

- 481,000 
5/62 

498,000 
4/61 

 

247,700 - - ระยะทางของ
ถนนที่
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 

 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ตะเคียนงาม  1  หมู่ที่ 8 
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
      

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิมกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่ัวคราว จ านวน 1 ป้าย และวางป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 
ป้าย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบ
แปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง  

- - 483,4๐๐  - ระยะทางของ
ถนนที่
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เปลี่ยนแปลง
งบประมาณจาก 
2564 เป็น 

2563 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ตะเคียนงาม 2  หมู่ที่ 8 
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
      

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิมกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่ัวคราว จ านวน 1 ป้าย และวางป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 
ป้าย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบ
แปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง  

486,500 
3/61 

489,6๐๐ 
5/62 

484,200 - - ระยะทางของ
ถนนที่
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เปลี่ยนแปลง
งบประมาณจาก 
2564 เป็น 

2563 

 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยประสานมิตร                      
หมู่ที่ 8  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
      

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยประสานมิตร  โดยเริ่มก่อสร้างจาก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการช่ัวคราว จ านวน 
1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการถาวร จ านวน 1  ป้าย 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน
และข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง  
 

500,000 
2/60 

489,600 
5/62 

483,400 - 489,7๐๐ ระยะทางของ
ถนนที่
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เปลี่ยนแปลง
งบประมาณจาก 
2564 เป็น 

2563 

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

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
      

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00   ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่ัวคราว จ านวน  1   ป้าย และวางป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน            
1  ป้าย   ด าเนินการตามรายละเอียด
แบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
 

- 489,600 
5/62 

483,400 - - ระยะทางของ
ถนนที่
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เปลี่ยนแปลง
งบประมาณจาก 
2564 เป็น 

2563 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สระน้ าบ้านส้มป่อย    
หมู่ที่ 10  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้โดยสะดวก
รวดเร็ว 
      

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระ
น้ าบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 10 โดยเริ่มก่อสร้าง
จากถนนสายไสยูงปัก – คลองโอม กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
800.00   ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการช่ัวคราว จ านวน  
1   ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการถาวร จ านวน  1  ป้าย   
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน              
ต าบลทุ่งสง      
 

- - 483,400 - 489,7๐๐ ระยะทางของ
ถนนที่
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เปลี่ยนแปลง
งบประมาณจาก 
2564 เป็น 

2563 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
สายบ้านนางยินดี                
สุขราษฏร์-เขตต าบล              
แก้วแสน  หมู่ที่ 10                      
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคียงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร   

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 
 

457,000 
2/60 

500,000 
5/62 

483,400 - - ระยะทางของ
ถนนที่
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 

 
 
 
 
 



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

           1.2  แผนงานพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1  โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
หมู่บ้านบริเวณ
พื้นที่นางสุคนธ์ 
ประสิทธิ์ หมู่ที่ 4    
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภค  อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

โดยก่อสร้างหอถังเป็นแบบเหล็กรูปทรง       
แซมเปญ  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20.00 
ลูกบาศก์เมตร  ความสูงรวมไม่น้อยกว่า 
20.00 ม. โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า 
ขนาด 2 นิ้ว สูบน้ าไม่น้อยกว่า 5.00 ลูกบาศก์
เมตร ต่อช่ัวโมง ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 50.00 
เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 2 
แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมระบบจ่ายน้ าอัตโนมัติ 
วางท่อจ่ายน้ า PVC. ขนาด 2” ช้ัน 805  ชนิด
บานหัว จ านวน 115 ท่อน ๆ  ล 4.00 ม.  สาม
ทาง PVC ขนาดลด 2” -1/2 ตามจุดผู้ใช้น้ า 
จ านวน 4 จุด เช่ือมต่อท่อจ่ายน้ าเดิม จ านวน 
1 จุด และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 
15 แอมป์ พร้อมสายเมนและเสา ค.ส.ล.                   
จนสามารถใช้ งานได้ ดี  พร้ อมวางป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 

499,500 
3/62 

- 553,000 - - จ านวนระบบ
ประปาที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 

 


