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

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
 ***************** 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น                       
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  สมัยสามัญ สมัย
ที่ 1  ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2563 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง                    
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2563 รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้ 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่  26  กุมภาพันธ์  2563 
 
 
 
 

 (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 าบลทุ่งสง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



สารบัญ 
 ส่วนที่                                               หน้า 
 
หลักการและเหตุผล  
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แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

           1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

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 โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลบริเวณ
พื้นทีน่ายวิชาญ  
ปรีชา หมู่ที่ 4            
ต าบลทุ่งสง               

เพื่อให้ราษฎรใน
พื้นที่ต าบลทุ่งสง 
มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

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 พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ                  
จ านวน 1 ป้าย 

- - 219,600 - - จ านวนบ่อ
บาดาลที่                  
ขุดเจาะ 

ราษฎรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง           
มีน้ าเพื่อ
อุปโภค 
บริโภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 

 

แบบ ผ.02 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาลบริเวณพื้นที่ 
นายสมพร  รักษา     
หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสง               

เพื่อให้ราษฎรใน
พื้นที่ต าบลทุ่งสง 
มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคที่
เพียงพอ 

โดยขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 จุด 
โดยใช้ท่อ PVC. ช้ัน 13.5 ขนาด Ø 6 
ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. 
ด าเนินการตามรายละเอียดและรปูแบบ
บ่อน้ าบาดาลกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  
และข้อก าหนดขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลทุ่งสง พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ                  
จ านวน 1 ป้าย 

- - 219,600 - - จ านวนบ่อ
บาดาลที่                  
ขุดเจาะ 

ราษฎรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง           
มีน้ าเพื่อ
อุปโภค 
บริโภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง เพิม่เติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 

3 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาลบริเวณพื้นที่ 
นายสมหมาย  พลเดช  
หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสง               

เพื่อให้ราษฎรใน
พื้นที่ต าบลทุ่งสง 
มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคที่
เพียงพอ 

โดยขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 จุด 
โดยใช้ท่อ PVC. ช้ัน 13.5 ขนาด Ø 6 
ให้มปีริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. 
ด าเนินการตามรายละเอียดและรปูแบบ
บ่อน้ าบาดาลกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  
และข้อก าหนดขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลทุ่งสง พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ                  
จ านวน 1 ป้าย 

- - 219,600 - - จ านวนบ่อ
บาดาลที่                  
ขุดเจาะ 

ราษฎรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง           
มีน้ าเพื่อ
อุปโภค 
บริโภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 

 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลบริเวณ
พื้นทีน่ายอมรสริิ  
แก้วศรีนวล  หมู่ที่ 5            
ต าบลทุ่งสง               

เพื่อให้ราษฎรใน
พื้นที่ต าบลทุ่งสง 
มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

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 พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ                  
จ านวน 1 ป้าย 

- - 219,600 - - จ านวนบ่อ
บาดาลที่                  
ขุดเจาะ 

ราษฎรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง           
มีน้ าเพื่อ
อุปโภค 
บริโภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 

5 โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลบริเวณ
พื้นทีน่างสุจิรา                
บุดดาดวง หมู่ที่ 7          
ต าบลทุ่งสง               

เพื่อให้ราษฎรใน
พื้นที่ต าบลทุ่งสง 
มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

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 พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ                  
จ านวน 1 ป้าย 

- - 219,600 - - จ านวนบ่อ
บาดาลที่                  
ขุดเจาะ 

ราษฎรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง           
มีน้ าเพื่อ
อุปโภค 
บริโภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลบริเวณ
พื้นทีท่ี่ท าการ อบต. 
ทุ่งสง  หมู่ที่ 9  
ต าบลทุ่งสง               

เพื่อให้ราษฎรใน
พื้นที่ต าบลทุ่งสง 
มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

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 พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ                  
จ านวน 1 ป้าย 

- - 219,600 - - จ านวนบ่อ
บาดาลที่                  
ขุดเจาะ 

ราษฎรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง           
มีน้ าเพื่อ
อุปโภค 
บริโภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 

7 โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลบริเวณ
พื้นทีน่ายวิธี  สุภาพ
หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง               

เพื่อให้ราษฎรใน
พื้นที่ต าบลทุ่งสง 
มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

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 พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ                  
จ านวน 1 ป้าย 

- - 219,600 - - จ านวนบ่อ
บาดาลที่                  
ขุดเจาะ 

ราษฎรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง           
มีน้ าเพื่อ
อุปโภค 
บริโภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 



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 โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิ
ประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทุ่งสง 
 

เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่องคก์าร
บริหารส่วนต าบลให้มี
บุคลากรทีส่ามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้แก่ จิตอาสาภยั
พิบัติ จ านวน 50 คน 
- ผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ 
นักเรียนจติอาสา 
หลักสตูรพื้นฐานและ
หลักสตูรประจ า 
จ านวน 10 คน 

- - 286,200 286,200 286,200 จ านวนครั้งท่ีจัด ผู้เข้ารับการอบรม
มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงาน
บริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โครงการจัดซ้ือถังน้ าพร้อมขาต้ัง 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ า แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000  ลิตร 
จ านวน 5 ใบ ๆ ละ 5,900 บาท  รวม 29,500  บาท  (ราคาตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์  ธันวาคม  2562)  โดยมีคณุลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
1.  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดท่ีจุน้ าไดไ้ม่น้อยกว่า 
2.  คุณสมบัตติามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
3.  ราคาไม่รวมขาตั้ง และไมร่วมค่าติดตั้ง 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขาเหล็กรับถังน้ าพร้อมติดตั้ง  ขนาดความจุ  
2,000 ลิตร   สูง 1 เมตร  จ านวน  5 ชุด ๆละ 4,500 บาท  รวม 
22,500  บาท  โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
1. ขาเหล็กรับถังน้ า  ขนาดความจุ 2,000 ลิตร สูง 1 เมตร 
2. แผ่นพื้นส าเรจ็รองรับขาเหล็ก พร้อมเชื่อมต่อระบบถังน้ า 
3. ระบบเปิด-ปิด สามารถใช้งานได้ 
จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด 
 

- - 52,000 - - ส านักงานปลัด 

                                                                                                             รวม - - 52,000 - -  
 


