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เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 

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

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 
 ***************** 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น                       
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2563 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง                    
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 4/2563 รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้ 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่  11  สิงหาคม  2563 
 
 
 

 (นายวิธี  สุภาพ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
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หลักการและเหตุผล 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4/2563)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
สง  ฉบับนี้  เป็นการเพ่ิมเติมโครงการที่ยังไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และ
ได้น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  และเพ่ือให้การปฏิบัติงานของ อบต. 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สะดวก  คล่องตัวขึ้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เพ่ิมเติมและเพ่ิมเติม  ครั้งที่ 4/2563)  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แก้ไขจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  โดยหวังว่าการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(เพ่ิมเติมและเพ่ิมเติม  ครั้งที่ 4/2563)  ดังกล่าว  สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้ต่อไป 

 
                                                                              

    องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 
ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4/2563 
1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.ทุ่งสง  จัดท าร่างฯ 

3  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
3.  คณะกรรมการพัฒนา อบต.ทุ่งสง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)           
     เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 4/2562 
     5  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
4  เสนอสภา อบต.ทุ่งสง ให้ความเห็นชอบ 
  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
5.  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
     11  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
6.  ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
     13  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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สารบัญ 
 ส่วนที่                                               หน้า 
 
หลักการและเหตุผล  
 
บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563        1 
 
บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 4/2563     2 - 45 
 
บัญชีครุภัณฑแ์ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 4/2563      46 - 60 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ข้อ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ปรารถนา - เขตหมู่ที่ 10 
หมู่ที่ 1  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี 
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกในการ 
สัญจรไปมาและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้โดยสะดวก
รวดเร็ว 

  
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ปรารถนา - เขตหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 1  
ต าบล ทุ่งสง โดยเริม่ก่อสร้างจากถนน
สายหนองดี - เกาะฆ้อ   กว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง  200.00 เมตร หนา  
0.15  เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
800.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   

- - -  499,0๐๐ 
4/63 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

 
 

แบบ ผ.02 
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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 ก่อสร้างก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนายเนย  ทองแก้ว  
หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง 
 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพือ่ความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาย
เนย ทองแก้ว หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง  โดยเริ่ม
ก่อสร้างจากถนนสายหนองดี - เกาะฆ้อ  
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง  200.00 
เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นทีไ่ม่น้อย
กว่า 800.00    ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   
       

- - -  499,0๐๐ 
    4/63 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

3 ก่อสร้างก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนายผ่อง  ชอบผล  
หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายผ่อง 
ชอบผล หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง โดยเริม่ก่อสร้าง
จากถนนสายนาลึก  กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15  เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00  
ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   

- - -  499,0๐๐ 
    4/63 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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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 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายโคกคลุ้ม 
- เขตต าบลปริก หมู่ที่ 
1 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพือ่ความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
      
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โคกคลุ้ม – เขตต าบลปริก หมู่ที่ 1 
ต าบลทุ่งสง โดยเริม่ก่อสร้างจากสาม
แยกบ้านนางอิ่ม  เช้ือบ้านเกาะ -              
บ้านนายประจวบ เชื้อบ้านเกาะ  กว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง  200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง      

500,000 
2/60 

496,800 
5/62 

- 302,500 
(61-65) 

499,0๐๐ 
4/63 

302,500 ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบ้านนาง
บุญธรรม – เกาะพระ  
หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งสง 
 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา       
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางบุญธรรม – เกาะพระ หมูท่ี่ 2  
-หมู่ที่ 9  ต าบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้าง
จากต่อจากถนน คสล.เดิม กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 800.00 
ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 
0.30 เมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง     
 

  488,700 
3/63 

499,0๐๐ 
4/63 

 ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสาย      
โคกนาทราย  หมู่ที่ 2  
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา       
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โคกนาทราย  หมู่ที่ 2  ต าบลทุ่งสง 
โดยเริ่มก่อสร้างจากต่อจากถนน คสล.
เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 800.00  ตร.ม. ไหล่ทาง
หินคลุก กว้างข้างละ 0.30 เมตร 
พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน
และข้อก าหนดขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลทุ่งสง  (ตอน 1)  
 

- - 495,700 
61-65 

488,700 
3/63 

499,0๐๐ 
4/63 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสาย       
โคกนาทราย  หมู่ที ่2  
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา       
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โคกนาทราย  หมู่ที่ 2  ต าบลทุ่งสง 
โดยเริ่มก่อสร้างจากต่อจากถนน คสล.
เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 800.00  ตร.ม. ไหล่ทาง
หินคลุก กว้างข้างละ 0.30 เมตร 
พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน
และข้อก าหนดขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลทุ่งสง  (ตอน 2)  
 

- -  499,0๐๐ 
4/63 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคก  หมู่ที่ 2 
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา       
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านโคก หมู่ที่ 2  ต าบลทุ่งสง โดยเริ่ม
ก่อสร้างจากต่อจากถนน คสล.เดิม 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก 
กว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง      

500,000 
2/60 

318,900 
3/61 

496,800 
5/62 

- 495,700 
(61-65) 

499,000 
4/63 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายหัวคต - 
ถึงเขตต าบลแก้วแสน 
หมู่ที่ 2  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา       
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หัวคต - ถึงเขตต าบลแก้วแสน หมูท่ี่ 2  
ต าบลทุ่งสง โดยเริม่ก่อสร้างจากถนน
สายหนองบัว - บ้านสี่แยก กว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 
0.15  เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
800.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้าย     
ประชาสมัพันธ์โครงการด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง           
 

   499,0๐๐ 
4/63 

 ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งเค็ด  หมู่ที่ 3 
ต าบลทุ่งสง  

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเค็ด 
หมู่ที่ 3  ต าบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างต่อจาก
ถนน คสล.เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง (ตอนที่ 1)  

218,200 
3/61 

ปรับปรุง 

- 495,700 
(61-65) 

488,700 
3/63 

499,0๐0 
4/63 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งเค็ด  หมู่ที่ 3 
ต าบลทุ่งสง  

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเค็ด 
หมู่ที่ 3  ต าบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างต่อจาก
ถนน คสล.เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   (ตอนที่ 2)  

- - - 499,0๐0 
4/63 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งคล้าย หมู่ที่ 3 
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคล้าย  
หมู่ที่ 3  ต าบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างต่อจาก
ถนน คสล.เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.30  เมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  (ตอนที่ 1)  

- - - 499,0๐๐ 
4/63 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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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
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งคล้าย หมู่ที่ 3 
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดไดโ้ดยสะดวก
รวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่ง
คล้าย  หมู่ที่ 3  ต าบลทุ่งสง โดยเริ่ม
ก่อสร้างต่อจากถนน คสล.เดิม กว้าง 
4.00 เมตร ยาว200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการโครงการ
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน
และข้อก าหนดขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลทุ่งสง   (ตอนที่ 2)  

- -  - 499,0๐๐ 
4/63 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโคกไม้แดง – เขต
อ าเภอช้างกลาง หมู่ที่ 
2 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดไดโ้ดยสะดวก
รวดเร็ว 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โคกไม้แดง – เขตอ าเภอช้างกลาง หมู่ที่ 
2 ต าบลทุ่งสง โดยเริ่ม     ก่อสร้างต่อ
จากถนนคสล.เดมิ กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 
เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการด าเนินการตามรายละเอยีด
แบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  (ตอนที่ 2)  

496,900 
1/61 

138,900 
1/61 

ปรุงปรับ 

496,800 495,300 
1/62 

488,700 
3/63 

499,0๐๐ 
4/63 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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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
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโคกไม้แดง – เขต
อ าเภอช้างกลาง หมู่ที่ 
2 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา       
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โคกไม้แดง – เขตอ าเภอช้างกลาง 
หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งสง โดยเริ่ม     
ก่อสร้างต่อจากถนนคสล.เดิม กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวาง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบ
แปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  (ตอนที่ 2)         
 

- - - 499,0๐๐ 
4/63 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บนค่าย หมู่ที่ 4      
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
      

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บนค่าย หมู่ที่ 4  ต าบลทุ่งสง โดย
เริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคสล.เดิม 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พรอ้ม
วางป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบ
แปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  (ตอน 2) 
  

500,000 
2/60 

494,800 
4/61 

991,000 
(61-65) 

991,000 
(61-65) 

499,000 
4/63 

991,000 
(61-65) 

ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
เกาะฆ้อ – ห้วยพล  
หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางสายเกาะฆ้อ- 
ห้วยพล – นายสุนีย์  นุ่นทอง โดยเริม่
ก่อสร้างจากถนนลาดยางเดมิ ผวิจราจร
ลาดยางแบบแอสฟัท์ตกิคอนกรีต กว้าง 
5.00 เมตร  ระยะทาง  187.00 เมตร 
หนา 0.05  เมตร  พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนด
ขององค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งสง   
(ตอน 2)  

 495,500 
4/61 

493,500 
5/62 

497,300 
(61-65) 

497,300 
(61-65) 

497,300 
(61-65) 

ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายวุฒิชัย 
อินทร์ทอง - บ้านนาย
สวิง ชัยสิทธิ์  หมู่ที่ 5 
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
      

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายวุฒิชัย อินทร์ทอง หมู่ที่ 10 
-บ้านนายสวิงชัยสิทธ์ิ หมู่ที่ 5               
โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเดมิกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 198.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
792.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พรอ้ม
วางป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบ
แปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง   
(ตอน 2)         

282,600 
3/61 

ปรบัปรุง 

- - 489,700 
(61-65) 

497,600 
4/63 

 

489,700 
(61-65) 

ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายคล่อง 
วิสัย  หมู่ที่ 5 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา       
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายคล่อง วิสัย  โดยเริ่ม
ก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กเดิมกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 158.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
790.00 ตารางเมตรไหล่ทางหิน
คลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พรอ้ม
วางป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบ 
แปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง (ตอน 1) 
      

- - - 499,4๐๐ 
4/63 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายคล่อง 
วิสัย  หมู่ที่ 5          
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา       
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายคล่อง วิสัย  โดยเริ่ม
ก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กเดิมกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 158.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
790.00 ตารางเมตรไหล่ทางหิน
คลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พรอ้ม
วางป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบ 
แปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง (ตอน 2)  

- - - 499,4๐๐ 
4/63 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนบเทวดา หมู่ที่ 6
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
      
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นบเทวดา โดยเริ่มก่อสร้างต่อจาก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 158.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 790.00 ตารางเมตร    
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 
เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง (ตอน 2) 

967,600 
2/60 

500,000 
5/62 

974,900 
(61-65) 

974,900 
(61-65) 

499,400 
4/63 

974,900 
(61-65) 

ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

22 โครงการปรับปรุง
บ ารุงรักษาถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านป่ายาง     
หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง 
 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  เพื่อ
ความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาและขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรออกสูต่ลาด
ได้โดยสะดวกรวดเร็ว 
      
 

ปรับปรุงบ ารุงรักษาถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านป่ายางกม.ที่  
0+000 - กม.ที่ 0+260 ท าผิว
จราจรลาดยางแบบแอสฟัลท ์         
ติกคอนกรีตปูทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 260.00 เมตร  หนา  
0.05  เมตร หรือมีพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 
1,300.00  ตรม. พร้อมวางป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ด าเนินการ
ตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง 

- - - 498,6๐๐ 
4/63 . 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายศรีวัง
พัฒนา  หมู่ที่ 6 
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพือ่
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดไดโ้ดยสะดวก
รวดเร็ว 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรี
วังพัฒนา โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนสาย
นบเทวดา กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
198.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 792.00 ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 
เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ด าเนินการตามรายละเอยีด
แบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง      

- - - 497,6๐๐ 
4/63 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

24 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน   
นายสวาท  ศรีวิลยั    
หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง 
 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพือ่
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดไดโ้ดยสะดวก
รวดเร็ว 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสวาท ศรีวลิัย โดยเริ่มก่อสร้าง
ต่อจากถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเดมิ
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 198.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 792.00 ตารางเมตร   ไหล่
ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน
และข้อก าหนดขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลทุ่งสง 
 

- - - 497,6๐๐ 
4/63. 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้าน
นายผ่อน พงศ์ทอง
เมือง หมู่ที่ 7      
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นทีแ่ละ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา       
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนาย
ผ่อน พงศ์ทองเมือง โดยเริ่มก่อสรา้ง
จากถนนลาดยางเดิม ผิวจราจรลาด
ยางแบบแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต กว้าง 
4.00 เมตร   ระยะทาง  230.00  
เมตร หนา 0.05  เมตร  พร้อมวาง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบ
แปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง (ตอน 1 )  
 

- - 494,400 
(61-65) 

492,2๐๐ 
4/63 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิม่เติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

26 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้าน
นายผ่อน พงศ์ทองเมือง 
หมู่ที่ 7  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา       
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนาย
ผ่อน พงศ์ทองเมือง โดยเริ่มก่อสรา้ง
จากถนนลาดยางเดิม ผิวจราจรลาด
ยางแบบแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต กว้าง 
4.00 เมตร   ระยะทาง  230.00  
เมตร หนา 0.05  เมตร  พร้อมวาง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบ
แปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง (ตอน 2)  

- - - 492,2๐๐ 
4/63 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้าน
นางฝ้าย ช านาญกิจ  
หมู่ที่ 7 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจรไปมา       
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน             
นางฝ้าย ช านาญกิจ  หมู่ที่ 7                
โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม 
ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์                
ตกิคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร   
ระยะทาง  230.00  เมตร หนา 
0.05  เมตร  พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการด าเนินการ
ตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง 

 334,000 
2/60 

  79,200 
   5/62 

- 497,6๐๐
4/63  

- ระยะทาง
ของถนนที่
บุกเบิก 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 

เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ  

2564 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตะเคียนงาม 1   
หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา       
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ตะเคียนงาม 1 โดยเริม่ก่อสรา้งตอ่
จากถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเดมิ 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
198.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 792.00 
ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ ด าเนินการ
ตามรายละเอียดแบบแปลนและ

- - - 489,700 
(61-65) 

497,6๐๐ 
4/63 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง (ตอน 2) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตะเคียนงาม 2 
หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง 
 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา       
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ตะเคียนงาม 2 โดยเริม่ก่อสรา้งตอ่
จากถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเดมิ 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 75.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน
และข้อก าหนดขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลทุ่งสง (ตอน 2) 

- - - 489,700 
(61-65) 

188,6๐๐ 
4/63 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

 30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยประสานมิตร 
หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง 
 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา       
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยประสานมติร โดยเริม่ก่อสร้างต่อ
จากถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเดมิ 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
198.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 792.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ ด าเนินการ
ตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน

500,000 
2/60 

489,600 
5/62 

- 489,700 
(61-65) 

497,6๐๐ 
4/63 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ต าบลทุ่งสง (ตอน 2) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านลุงชู หมู่ที่ 8 
ต าบลทุ่งสง 
 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา       
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านลุงชู โดยเริ่มก่อสร้างต่อจาก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
198.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 792.00 
ตารางเมตร   ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ ด าเนินการ
ตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง (ตอน 1) 

- 500,000 
5/62 

- 497,6๐๐ 
4/63 

489,700 
(61-65) 

 

ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านลุงชู หมู่ที่ 8 
ต าบลทุ่งสง 
 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา       
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านลุงชู โดยเริ่มก่อสร้างต่อจาก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
198.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 792.00 
ตารางเมตร   ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ ด าเนินการ
ตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน

- - - 497,6๐๐ 
4/63 

489,700 
(61-65) 

 

ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ต าบลทุ่งสง (ตอน 2) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายควนทอง หมู่ที่ 8 
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา       
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ควนทอง โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนสาย
บ้านไสยูงปัก - บ้านคลองโอม 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
198.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 792.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ ด าเนินการ
ตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง 

- - - 497,6๐๐ 
4/63 

 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสมพงษ์  
คชเดช หมู่ที่ 9  
ต าบลทุ่งสง  
 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา       
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสมพงษ์  คชเดช หมู่ที่ 9  
ต าบลทุ่งสง โดยเริม่ก่อสร้างจาก 
ถนนทางหลวงแผ่นดินสายทุ่งใหญ ่- 
หลักช้าง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.
ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30  
เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการด าเนินการตามรายละเอยีด
แบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การ

- - - 499,4๐๐ 
4/63 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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บริหารส่วนต าบลทุ่งสง             
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
หนองบัว หมู่ที่ 9  
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นทีแ่ละ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา       
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางสาย หนองบัว หมู่ที่ 
9  ต าบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างต่อจาก
ถนนลาดยางเดิมท าผิวจราจรลาดยางแบบ
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทาง  230.00 เมตร หนา  0.05  
เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการด าเนินการตามรายละเอียดแบบ
แปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง     (ตอน 2)  

- 499,000 
5/62 

988,900 988,900 
(61-65) 

482,8๐๐ 
4/63  

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

36 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางซ้วน  
อินทอง   หมู่ที่ 9  
ต าบลทุ่งสง  
 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา       
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางซ้วน  อินทอง   หมู่ที่ 9  
ต าบลทุ่งสง โดยเริม่ก่อสร้างจาก 
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 158.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือม ี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 790.00 ตร.ม. 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30  
เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการด าเนินการตามรายละเอยีด
แบบแปลนและข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง               

- - - 496,1๐๐ 
4/63 

 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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(ตอน 1)  
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางซ้วน  
อินทอง   หมู่ที่ 9  
ต าบลทุ่งสง  
 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา       
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางซ้วน  อินทอง   หมู่ที่ 9  
ต าบลทุ่งสง โดยเริม่ก่อสร้างจาก 
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 158.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือม ี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 790.00 ตร.ม. 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30  
เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการด าเนินการตามรายละเอยีด
แบบแปลนและข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   
(ตอน 2) 

- - - 496,1๐๐ 
4/63 

 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางเสรมิศรี 
– เขตหมู่ 5  หมู่ที่ 
10   ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นางเสริมศรี - เขตหมู่ 5 โดยเริ่มก่อสร้าง
ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 198.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
792.00 ตารางเมตร   ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ด าเนินการตาม

- - 489,700 
(61-65) 

489,700 
(61-65) 

497,600 
4/63 

489,700 
(61-65) 

ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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รายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
(ตอน 2 )  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสระน้ าบา้น
ส้มป่อย  หมู่ที่ 10      
ต าบลทุ่งสง 
 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพือ่ความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดไดโ้ดยสะดวก
รวดเร็ว 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สระน้ าบ้านสม้ป่อย โดยเริม่ก่อสรา้ง
ต่อจากถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก     
เดิม กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
198.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 792.00 
ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ ด าเนินการ
ตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง (ตอน 2) 

- - - 489,700 
(61-65) 
497,6๐๐ 

4/63 

489,700 ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางยินดี  
สุขราษฎร์ - เขต
ต าบลแก้วแสน หมู่ที่ 
10 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้โดยสะดวก
รวดเร็ว 
      

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นางยินดี สุขราษฎร์ – เขตต าบลแก้วแสน 
โดยเริม่ก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็เดมิ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
198.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมี
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 792.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ0.30 เมตร 
พร้อมวางปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน

457,000 
2/60 

500,000 
5/62 

- 497,6๐๐ 
   4/63 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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 และข้อก าหนดขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลทุ่งสง (ตอน 1) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางยินดี  
สุขราษฎร์ - เขต
ต าบลแก้วแสน  
หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้โดยสะดวก
รวดเร็ว 
      
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นางยินดี สุขราษฎร์ – เขตต าบลแก้วแสน 
โดยเริม่ก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็เดมิ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
198.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมี
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 792.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ0.30 เมตร 
พร้อมวางปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน
และข้อก าหนดขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลทุ่งสง (ตอน 2) 

- - - 497,6๐๐ 
   4/63 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

42 โครงการปรับปรุง
ถนนสายบ้านนายพิณ 
ณ สมบตั ิหมู่ที่ 3  
ต าบลทุ่งสง 
 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางสญัจรไปมา  
เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนสายบ้านนายพณิ  ณ 
สมบัติ หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง ท าผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
550.00 เมตร  ใช้หินคลุกท าผิว
จราจร จ านวน 115.50 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดเกลีย่สเปรย์น้ าบดอัดถนน
ด้วยรถบดล้อเหล็กตัดแต่งแนวคันคู
เรียบตลอดสายด าเนินการตามรายละเอียด
แผนผังและข้อก าหนดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง   

- - - 68,5๐๐ 
4/63 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
ปรับปรุง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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 ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

43 โครงการบุกเบิกถนน 
บ้านนายเฟื่อง              
บัลนาลังค์ หมู่ที่ 4   
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา       
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

โดยเริ่มบุกเบิกจากถนนสายสี่แยกสิ
เด-่ป่าแก่  ใช้หินผุท าผิวจราจร 
จ านวน  95.50 ลบ.ม. กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 540  เมตร  เกรดเกลีย่
สเปรย์น้ าบดอัดถนนด้วยรถบดล้อ
เหล็กเรียบตลอดสาย พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการด าเนินการ
ตามรายละเอียดแผนผังและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง   

- - - 21,8๐๐ 
4/63 

 

- ระยะทาง
ของถนนที่
บุกเบิก 

ระยะทางของ
ถนนทีบุ่กเบิก 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 

เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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44 โครงการบุกเบิกถนน
สายหนองเล หมู่ที่ 4  
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา       
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

บุกเบิกถนนสายหนองเล หมู่ที่  4 
ต าบลทุ่งสง โดยเริม่บุกเบกิจากถนน
สายบ้านสี่แยก - โคกไม้แดง  ใช้หิน
ผุท าผิวจราจร จ านวน  315.00 
ลบ.ม. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,500.00  เมตร  เกรดเกลีย่
สเปรย์น้ าบดอัดถนนด้วยรถบดล้อ
เหล็กเรียบตลอดสาย พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการด าเนินการ
ตามรายละเอียดแผนผังและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง   

- - - 60,4๐๐ 
4/63 

- ระยะทาง
ของถนนที่
บุกเบิก 

ระยะทางของ
ถนนทีบุ่กเบิก 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 

เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

45 โครงการบุกเบิกซอย
สวนสุข หมู่ที่ 2 
ต าบลทุ่งสง   

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
สัญจรไปมา  เพือ่ความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
      

บุกเบิกซอยสวนสุข หมู่ที่ 2  
ต าบลทุ่งสง โดยใช้หินผุท าผิวจราจร 
จ านวน  168.00 ลบ.ม. กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 800.00  เมตร 
พร้อมเกลีย่เรยีบตลอดสาย 
ด าเนินการตามรายละเอียดแผนผงั
และข้อก าหนดขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลทุ่งสง   
 

- - - 38,8๐๐ 
4/63 

- ระยะทาง
ของถนนท่ี
บุกเบิก 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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46 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนางบุญธรรม 
–เกาะพระ  หมู่ท่ี 2 
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้โดยสะดวก
รวดเร็ว 
      

โดยเริ่มปรับปรุงจากสามแยกสวน
ยางนายส าเนา ชนะดี  ใช้หินคลุกท า
ผิวจราจร จ านวน  256.20 ลบ.ม. 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,220 
เมตร เกรดเกลี่ยสเปรย์น้ าบดอัดถนน
ด้วยรถบดล้อเหล็กเรยีบตลอดสาย 
พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการด าเนินการตามรายละเอยีด
แผนผังและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง     
 

440,000 
2/60 

- 138,8๐๐ - - ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 
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47 โครงการปรับปรุงถนน
สายทับเรือ หมู่ที่ 5                 
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้โดยสะดวก
รวดเร็ว 
 

 โดยใช้หินคลุก จ านวน 248.00 ลบ.ม.   
 ท าผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง   
 620 เมตร พร้อมตัดแต่งแนวคันคูและ  
 เกรดเกลี่ยสเปร์น้ าบดอดัถนนด้วยรถบดล้อ 
 เหล็กเรยีบตลอดสายและวางท่อกลม  
 คสล.(คณุภาพช้ัน 3 ) ขนาดเสน้ผ่าน  
 ศูนย์กลาง 0.60×1.00 เมตร จ านวน 2 จดุ   
 13 ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสมัพนัธ์ 
 ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน  1 ป้าย  
 ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ 
 ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   

- - 165,000 
(61-65) 

165,000 
4/63 

- ระยะทางที่
ปรับปรุง 

ประชาชน
ในพื้นที่
และพื้นที่
ใกล้เคยีง
ไดร้ับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มา 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

48    โครงการปรับปรุง
ถนนสายบ้านนาง
จุรี – บ้านนายใบ 
หมู่ที่ 5,6                 
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้การสัญจรไป-มา
ของประชาชนในพ้ืนท่ี
และพื้นที่ใกล้เคยีงไดร้ับ
ความสะดวก 

โดยใช้หินคลุก จ านวน540.00  ลบ.ม. ท า
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
1,800 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปร์น้ าบด
อัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กเรียบตลอดสาย 
และวางท่อกลม คสล.(คณุภาพช้ัน 3)ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60×1.00 เมตร 
จ านวน 3 จุดๆละ6 ท่อนพร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการชั่วคราว จ านวน 1 
ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ถาวร จ านวน 1 ป้าย ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

- 360,100 
5/62 

- 360,100 
4/63 

- ระยะทาง
ที่ปรับปรุง 

ประชาชน
ในพื้นที่
และพื้นที่
ใกล้เคียง
ได้รับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มา 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

49 โครงการปรับปรุง
ถนนสายศรีวัง
พัฒนา หมู่ที่ 6 
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้การสัญจรไป-มา
ของประชาชนในพ้ืนท่ี
และพื้นที่ใกล้เคยีงไดร้ับ
ความสะดวก 

โครงการปรับปรุงถนนสายศรีวังพัฒนา (เริ่มจาก
สามแยกบ้านนางโฉมฉาย รัตนพันธ์) หมู่ที่ 6 
ต าบลทุ่งสง โดยใช้หินคลุก จ านวน 78.00 
ลูกบาศก์เมตร ท าผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 195 เมตร  พร้อมตดัแต่งแนวคันคูและ
เกรดเกลี่ยสเปรย์น้ าบดอดัถนนด้วยรถบดล้อเหล็ก
เรียบตลอดสายพร้อมวางป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการช่ัวคราว จ านวน 1 ป้าย และวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการถาวร จ านวน  1 ป้าย 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   

- - 43,5๐๐ 
(61-65) 

43,5๐๐ 
4/63 

- ระยะทาง
ที่ปรับปรุง 

ประชาชน
ในพื้นที่
และพื้นที่
ใกล้เคียง
ได้รับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มา 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

50 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนางหนูเล็ก  
อินทอง - เขต          
ต.เขาขาว หมู่ที่ 6   
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจรไปมา      
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

ปรับปรุงถนนสายบ้านนางหนูเล็ก 
อินทอง-เขต ต.เขาขาว หมู่ที่ 6  
ต าบลทุ่งสง โดยใช้หินคลุก จ านวน 
424.00 ลูกบาศก์เมตร  ท าผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
1,060.00 เมตร พร้อมตัดแต่งแนว
คันคูและเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ าบดอัด
ถนนด้วยรถบดล้อเหล็กเรยีบตลอด
สาย พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ด าเนินการตามรายละเอยีด
แบบแปลนและข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

- - - 276,4๐๐ 
4/63 

- ระยะทาง
ของถนน
ทีบุ่กเบิก 

มีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก 

กองช่าง เพิม่เติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

51 โครงการก่อสร้าง              
เสาธงชาติศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กได้แสดงถึง
ความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

ก่อสร้างเสาธง ขนาดความสูง 9.00 
เมตร จ านวน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคลองโอม  ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กบ้านไสยูงปักด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสงก าหนด  

50,000 
2/60 

- - 88,000 
4/63 

- จ านวน
เสาธงที่
ก่อสร้าง 

เด็กเล็กมีความรักชาติ 
พระมหากษัตริย์ 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

52 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนางฝา้ย 
ช านาญกิจ  หมู่ที่ 7 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจรไปมา       
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

ปรับปรุงถนนสายบ้านนางฝ้าย 
ช านาญกิจ หมู่ที่ 7  ต าบลทุ่งสง โดย
ใช้หินคลุก จ านวน 498.00  
ลูกบาศก์เมตร  ท าผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 1,245.00 
เมตร พร้อมตัดแต่งแนวคันคูและ
เกรดเกลี่ยสเปรย์น้ าบดอดัถนนด้วย
รถบดล้อเหล็กเรียบตลอดสาย พรอ้ม
วางป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบ
แปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

 334,000 
2/60 

  79,200 
   5/62 

- 324,6๐๐ 
4/63 . 

- ระยะทาง
ของถนน
ทีบุ่กเบิก 

มีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 

เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ  

2564 

53 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนายสายฝน 
ศรีนวลอ่อน และแยก
บ้านนายลอบ ภักดีนุ
ฤทธิ ์หมู่ที่ 9            
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
สัญจรไปมา  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา       
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
 

ปรับปรุงถนนสายบ้านนายสายฝน ศรีนวล
อ่อน และแยกบ้านนายลอบ ภักดีนุฤทธิ ์ 
หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง  โดยท าผิวจราจร              
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 750.00 เมตร
ใช้หินคลุกท าผิวจราจร จ านวน 157.50 
ลบ.ม.    พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ าบดอัด
ถนนด้วยรถบดล้อเหล็กตัดแต่งแนวคันคู
เรียบตลอดสายด าเนินการตามรายละเอียด
แบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 

- - - 93,5๐๐ 
4/63 

- ระยะทาง
ของถนน

ที่
ปรับปรุง 

มีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 

เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ  

2564 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

54 โครงการขุดเจาะ 
บ่อน้ าบาดาลในพื้นที ่                   
นายสินชัย  ช านาญกิจ 
หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง 
 

ให้ราษฎรในพื้นที่ต าบล
ทุ่งสง มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นที่
นายสินชัย  ช านาญกิจ หมู่ที่  1                  
ต าบลทุ่งสง  จ านวน 1 บ่อ  โดยใช้
ท่อ PVC. ช้ัน 13.5 ขนาด  ø 6 น้ิว 
ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า  5 ลบ.
ม./ช.ม.  ด าเนินการตามรายละเอยีด
และรูปแบบบ่อน้ าบาดาลกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล และข้อก าหนด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง        
 

- - - 210,100 
4/63 

- จ านวน
บ่อ
บาดาล
ที่ขุด
เจาะ 

ราษฎรใน
พื้นที่ได้ใช้
น้ าได้
เพียงพอ
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง เปลี่ยนแปลง
ปีงบประมาณ 

2563 
เป็น 

งบประมาณ 
2564 

55 โครงการขุดเจาะ      
บ่อน้ าบาดาลในพื้นที่  
นายพัว  ช่องลมกรด 
หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งสง 
 

ให้ราษฎรในพื้นทีห่มู่ที่ 
2  ต าบลทุ่งสง  มีน้ า
เพื่ออุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ 
 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นที่
นายพัว  ช่องลมกรด หมู่ที ่ 2  
ต าบลทุ่งสง  จ านวน 1 บ่อ  โดย ใช้
ท่อ PVC. ช้ัน 13.5 ขนาด  ø 6 น้ิว 
ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า  5 ลบ.
ม./ช.ม. พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ ด าเนินการ
ตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ า
บาดาลกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
และข้อก าหนดขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลทุ่งสง        
 

- - - 210,100 
4/63 

- จ านวน
บ่อ
บาดาล
ที่ขุด
เจาะ 

ราษฎรใน
พื้นที่ได้ใช้
น้ าได้
เพียงพอ
ในฤดูแล้ง 
 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

56 โครงการขุดเจาะ       
บ่อน้ าบาดาลในพื้นที ่
นางละอาย  ทองแท้        
หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นทีห่มู่ที่ 
3 ต าบลทุ่งสง   มีน้ า
เพื่ออุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นที ่  
นางละอายทองแท้ หมู่ที่ 3               
ต าบลทุ่งสง  จ านวน 1 บ่อ  โดยใช้
ท่อ PVC. ช้ัน 13.5 ขนาด  ø 6 น้ิว 
ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า  5 ลบ.ม./
ช.ม.  ด าเนินการตามรายละเอียดและ
รูปแบบบ่อน้ าบาดาลกรมทรัพยากร
น้ าบาดาล และข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง        
 

- - - 210,100 
4/63 

- จ านวนบ่อ
บาดาลที่
ขุดเจาะ 

ราษฎรใน
พื้นที่ได้ใช้
น้ าได้
เพียงพอใน
ฤดูแล้ง 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

57 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาลในพื้นทีน่าง
กาญจนา คงทอง     
หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง 
 

ให้ราษฎรในพื้นทีห่มู่ที่ 
5 ต าบลทุ่งสง   มีน้ า
เพื่ออุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นทีน่าง
กาญจนา คงทอง หมู่ที่  3            
ต าบลทุ่งสง  จ านวน 1 บ่อ  โดยใช้
ท่อ PVC. ช้ัน 13.5 ขนาด  ø 6 น้ิว 
ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า  5 ลบ.ม./
ช.ม.ด าเนินการตามรายละเอยีดและ
รูปแบบบ่อน้ าบาดาลกรมทรัพยากร
น้ าบาดาล และข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง        
        

- - - 210,100 
4/63 

- จ านวนบ่อ
บาดาลที่
ขุดเจาะ 

ราษฎรใน
พื้นที่ได้ใช้
น้ าได้
เพียงพอใน
ฤดูแล้ง 
 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

58 โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลในพื้นที ่  
นางจรวย พยาบาล  
หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่
หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง   
มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นทีน่างจรวย 
พยาบาล  หมู่ที่  5 ต าบลทุ่งสง  จ านวน 1 
บ่อ  โดย ใช้ท่อ PVC. ช้ัน 13.5 ขนาด  ø 
6 น้ิว ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า  5 ลบ.ม./
ช.ม.ด าเนินการตามรายละเอยีดและรูปแบบ
บ่อน้ าบาดาลกรมทรัพยากรน้ าบาดาล และ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลทุ่งสง          
 

- - - 210,100 
4/63 

- จ านวนบ่อ
บาดาลที่
ขุดเจาะ 

ราษฎรใน
พื้นที่ได้ใช้
น้ าได้
เพียงพอใน
ฤดูแล้ง 
 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

59 โครงการขุดเจาะ     
บ่อน้ าบาดาลในพื้นที่
นายฉ้วน เช้ือบ้านเกาะ       
หมู่ที ่5 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่
หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสง   
มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นที่  นายฉ้วน 
เชื้อบ้านเกาะ หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง  จ านวน 
1 บ่อ  โดยใช้ท่อ PVC. ช้ัน 13.5 ขนาด  ø 
6 น้ิว ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า  5 ลบ.ม./
ช.ม. ด าเนินการตามรายละเอียดและ
รูปแบบบ่อน้ าบาดาลกรมทรัพยากรน้ า
บาดาล และข้อก าหนดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง        
 

- - - 210,100 
4/63 

- จ านวนบ่อ
บาดาลที่
ขุดเจาะ 

ราษฎรใน
พื้นที่ได้ใช้
น้ าได้
เพียงพอใน
ฤดูแล้ง 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

60 โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลในพื้นที่
นายไพสาน  นุ่นทอง   
หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง 
 

ให้ราษฎรในพื้นที่
หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง   
มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นทีน่ายไพสาน  
นุ่นทอง หมู่ที่  5 ต าบลทุ่งสง  จ านวน 1 บ่อ  
โดยใช้ท่อ PVC. ช้ัน 13.5 ขนาด  ø 6 นิ้ว ให้มี
ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า  5 ลบ.ม./ช.ม.ด าเนินการ
ตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ าบาดาลกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล และข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

- - - 210,100 
4/63 

- จ านวนบ่อ
บาดาลที่
ขุดเจาะ 

ราษฎรใน
พื้นที่ได้ใช้
น้ าได้
เพียงพอใน
ฤดูแล้ง 
 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

61 โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลในพื้นที่
นายสมพร  ชอบผล  
หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่
หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง   
มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นที่นายสมพร  
ชอบผล  หมู่ที่  5 ต าบลทุ่งสง  จ านวน 1 บ่อ  
โดย ใช้ท่อ PVC. ช้ัน 13.5 ขนาด  ø 6 นิ้ว ให้มี
ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า  5 ลบ.ม./ช.ม. ด าเนินการ
ตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ าบาดาลกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล และข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
 

- - - 210,100 
4/63 

- จ านวนบ่อ
บาดาลที่
ขุดเจาะ 

ราษฎรใน
พื้นที่ได้ใช้
น้ าได้
เพียงพอใน
ฤดูแล้ง 
 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

62 โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลในพื้นที่
นายสมคดิ  สวัสดิสาร 
หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่
หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง   
มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นที่นายสมคิด  
สวัสดิสาร หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง  จ านวน 1 บ่อ  
โดยใช้ท่อ PVC. ช้ัน 13.5 ขนาด  ø 6 นิ้ว ให้มี
ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า  5 ลบ.ม./ช.ม.ด าเนินการ
ตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ าบาดาลกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล และข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
      

- - - 209,400 
4/63 

- จ านวนบ่อ
บาดาลที่
ขุดเจาะ 

ราษฎรใน
พื้นที่ได้ใช้
น้ าได้
เพียงพอใน
ฤดูแล้ง 
 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

63 โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลบริเวณ
พื้นทีน่างประวิง    
หลังแก้ว หมู่ที ่5      
ต าบลทุ่งสง  

ให้ราษฎรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง มีน้ า
เพื่ออุปโภค บริโภค
ที่เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นที่นางประวิง หลัง
แก้ว จ านวน 1 บ่อ โดยใช้ท่อ PVC.ช้ัน 13.5 
ขนาด ø 6 นิ้ว ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า  5 ลบ.
ม./ช.ม.ด าเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อ
น้ าบาดาลกรมทรัพยากรน้ าบาดาลและข้อก าหนด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง พร้อมวาง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
 
 

- - - 209,4๐๐ 
4/63 . 

- จ านวนบ่อ
บาดาลที่
ขุดเจาะ 

ราษฎรใน
พื้นที่ได้ใช้
น้ าได้
เพียงพอใน
ฤดูแล้ง 
 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

64 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาลบริเวณพื้นที่
นายเสน่ห์ ช านาญกิจ 
หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นทีต่ าบล
ทุ่งสง มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นทีน่าย
เสน่ห์ ช านาญกิจ จ านวน 1 บ่อ โดย
ใช้ท่อ PVC.ช้ัน 13.5 ขนาด ø 6     
นิ้ว ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า  5 ลบ.
ม./ช.ม.ด าเนินการตามรายละเอียด
และรูปแบบบ่อน้ าบาดาลกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาลและข้อก าหนด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

- - - 209,4๐๐ 
4/63  

- จ านวนบ่อ
บาดาลที่
ขุดเจาะ 

ราษฎรใน
พื้นที่ได้ใช้
น้ าได้
เพียงพอใน
ฤดูแล้ง 
 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

65 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาลบริเวณพื้นที่
นายชม  ค าแหง     
หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นทีต่ าบล
ทุ่งสง มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นที่  
นายชม ค าแหง จ านวน 1 บ่อ โดยใช้
ท่อ PVC.ช้ัน 13.5 ขนาด ø 6  นิว้ 
ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า  5 ลบ.ม./
ช.ม.ด าเนินการตามรายละเอยีดและ
รูปแบบบ่อน้ าบาดาลกรมทรัพยากรน้ า
บาดาลและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
 

- - - 209,4๐๐ 
4/63  

- จ านวนบ่อ
บาดาลที่
ขุดเจาะ 

ราษฎรใน
พื้นที่ได้ใช้
น้ าได้
เพียงพอใน
ฤดูแล้ง 
 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

66 โครงการขุดเจาะ     
บ่อน้ าบาดาลบริเวณ
พื้นที ่นางละออง 
ประสานพันธ์ หมู่ที่ 
10  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นทีต่ าบล
ทุ่งสง มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นทีน่าง
ละออง ประสานพันธ์  จ านวน 1 บ่อ 
โดยใช้ท่อ PVC.ช้ัน 13.5 ขนาด ø 6  
นิ้ว ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า  5 ลบ.
ม./ช.ม.ด าเนินการตามรายละเอียด
และรูปแบบบ่อน้ าบาดาลกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาลและข้อก าหนด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

- - - 209,4๐๐ 
  4/63 

- จ านวนบ่อ
บาดาลที่
ขุดเจาะ 

ราษฎรใน
พื้นที่ได้ใช้
น้ าได้
เพียงพอใน
ฤดูแล้ง 
 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

67 โครงการเปลี่ยนถัง
น้ าประปาและแผ่นไม้
รองถัง (บ้านทับเรือ) 
หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นทีต่ าบล
ทุ่งสง มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

เปลี่ยนถังน้ าประปาและแผ่นไมร้องถัง 
(บ้านทบัเรือ) โดยใช้ถังน้ าแบบไฟ 
เบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร  
จ านวน 4 ใบ  พร้อมติดตั้งแผ่นไมร้อง
ถัง(ไม้เนื้อแข็ง) ขนาด 2" x 4" ยาว 
3.20 เมตร จ านวน 20 ท่อน และ 
อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆครบชุด จน
สามารถใช้งานได้ดี  ด าเนินการตาม
รายละเอียดแผนผังขององค์การ
บริหารส่วน 
 

- - - 96,5๐๐ 
4/63 

- จ านวนถัง
น้ าประปา
และแผ่น
ไม้รองถังที่
เปลี่ยน 

ราษฎรใน
พื้นทีต่ าบล
ทุ่งสงมีน้ า
เพื่ออุปโภค 
บริโภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  4/2563       36 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

68 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมูบ่้าน
ในพื้นทีน่ายพัว    
ช่องลมกรด   หมู่ที่ 2 
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นทีห่มู่
ที่ 2 ต าบลทุ่งสง มีน้ า
เพื่ออุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณพื้นที่
นายพัว ช่องลมกรด หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งสง 
โดยก่อสร้างหอถังเป็นแบบเหล็กรปูทรง
แซมเปญ ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 
20.00 ลูกบาศก์เมตร ความสูงรวมไม่
น้อยกว่า  20.00 ม. โดยติดตั้งเครื่องสูบ
น้ าแบบจมน้ า ขนาด 1.5  นิ้ว สูบน้ าไม่
น้อยกว่า 1.40 ลบ.ม.ต่อช่ัวโมง สง่น้ าได้
สูงไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร ขับดว้ย
มอเตอรไ์ฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 
แรงม้า  พร้อมตู้ควบคมุระบบจ่ายน้ า
อัตโนมัติ ตดิตั้งมเิตอรไ์ฟฟ้าขนาดไม่น้อย
กว่า 15 แอมป์ พร้อมสายเมนและเสา   
ค.ส.ล. จนสามารถใช้งานไดด้ี  และวาง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   
 

- - - 470,700 
4/63 

- จ านวน
ระบบ
ประปาท่ี
ก่อสร้าง 

ราษฎรใน
พื้นที่ได้ใช้
น้ าได้
เพียงพอใน
ฤดูแล้ง 
 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

69 โครงการก่อสรา้ง
ระบบประปา
หมู่บ้านในพื้นที่
นายวิสิทธิ์     
ศรีสุวรรณ              
หมู่ที่ 6  
ต าบลทุ่งสง 

เนื่องจากราษฎร
ภายในพื้นทีต่ าบลทุ่ง
สงมีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภค ไม่เพียงพอ 
เนื่องจากขาดแคลน
แหล่งน้ าไมเ่พียงพอ 
จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการก่อสร้าง
ระบบประปาหมูบ่้าน 
เพื่อแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้น้ าในระยะ
ยาว 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณพื้นที่      
นายวิสิทธิ์ ศรีสุวรรณ โดยก่อสร้างหอถังเป็นแบบ
เหล็กรูปทรงแซมเปญ  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
20.00 ลูกบาศก์เมตร ความสูงรวมไม่น้อยกว่า 
20.00 ม. โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบ จมน้ า 
ขนาดท่อส่ง  1-1/4  นิ้ว  สูบน้ าไม่น้อยกว่า 
3.00 ลบ.ม.ต่อช่ัวโมง  ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 
50.00 เมตร  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อย
กว่า  1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมระบบจ่ายน้ า
อัตโนมัติ วางท่อจ่ายน้ า PVC. ขนาด ø 2" ช้ัน 
8.5 ชนิดบานหัว จ านวน 138 ท่อนๆ ละ 4.00 
ม. ,สามทาง PVC  ขนาด ø 2"-1/2   ตามจุดผู้ใช้
น้ า จ านวน 9 จุด และ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด
ไม่น้อยกว่า 15 แอมป์ พร้อมสายเมน จนสามารถ
ใช้งานได้ดี พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง แบบมาตรฐาน และข้อก าหนดแบบ
ระบบประปาหมู่บ้าน ส านักพัฒนาน้ าบาดาล 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  ที่องค์การบริหารส่วน
ทุ่งสงก าหนด      

- - - 499,7๐๐ 
4/63 

- จ านวน
ระบบ
ประปาท่ี
ก่อสร้าง 

ราษฎรใน
พื้นที่ได้ใช้
น้ าได้
เพียงพอใน
ฤดูแล้ง 
 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  4/2563       38 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

70 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
หมู่บ้านที่นายเสน่ห์ 
ช านาญกิจ หมู่ที่ 7 
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง มีน้ า
เพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณพื้นที่
นายเสน่ห์ ช านาญกิจ โดยก่อสร้างหอถัง
เป็นแบบเหล็กรูปทรงแซมเปญ ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 20.00 ลูกบาศก์เมตร 
ความสูงรวมไม่น้อยกว่า 20.00 ม. โดย
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า ขนาดท่อส่ง  
1-1/4  นิ้ว  สูบน้ าไม่น้อยกว่า 3.00 ลบ.
ม.ต่อช่ัวโมง  ส่งน้ าไดสู้งไม่น้อยกว่า 
50.00 เมตร ขับด้วยมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาด
ไม่น้อยกว่า  1.5 แรงม้า พร้อมตูค้วบคุม
ระบบจ่ายน้ าอัตโนมตัิ วางท่อจ่ายน้ า 
PVC. ขนาด ø 2" ช้ัน 8.5 ชนิดบานหัว 
จ านวน 98 ท่อนๆละ 4.00 ม. ,สามทาง 
PVC  ขนาด ø 2"-1/2   ตามจดุผู้ใช้น้ า 
จ านวน 11 จดุ และ ตดิตั้งมเิตอรไ์ฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แอมป์ พร้อมสาย
เมน จนสามารถใช้งานไดด้ี พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ รายละเอยีดตาม
แผนผังขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ทุ่งสง แบบมาตรฐานและข้อก าหนดแบบ
ระบบประปาหมูบ่้าน ส านักพัฒนาน้ า
บาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาดาล             
ที่องค์การบริหารส่วนทุ่งสงก าหนด  
      

- - - 487,3๐๐ 
4/63  

- จ านวน
ระบบ
ประปาท่ี
ก่อสร้าง 

ราษฎรใน
พื้นที่ได้ใช้
น้ าได้
เพียงพอใน
ฤดูแล้ง 
 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

71 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
หมู่บ้านในพื้นที่
นางสาวพรทิพย์  
ทิพย์ญาณ หมู่ที่ 9  
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่
หมู่ที่ 9  ต าบล   
ทุ่งสง มีน้ าเพื่อ
อุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณพื้นที่
นางสาวพรทิพย์  ทิพย์ญาณ หมู่ที ่9       
ต าบลทุ่งสง โดยก่อสรา้งหอถังเป็นแบบเหล็ก
รูปทรงแซมเปญ ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 
20.00 ลูกบาศก์เมตร ความสูงรวมไม่น้อย
กว่า 20.00 ม. โดยติดตั้งเครื่องสบูน้ าแบบ
จมน้ า ขนาด  1.5  นิ้ว สูบน้ าไม่นอ้ยกว่า 
4.00 ลบ.ม.ต่อช่ัวโมง ส่งน้ าไดสู้งไม่น้อยกว่า 
50.00 เมตร ขับด้วยมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาดไม่
น้อยกว่า  2 แรงม้า  พร้อมตู้ควบคุมระบบ
จ่ายน้ าอัตโนมัติ วางท่อจ่ายน้ า PVC. ขนาด 
ø 3" ช้ัน 8.5 ชนิดบานหัว จ านวน 1  
ท่อนๆละ 4.00 ม. ,สามทาง PVC  ขนาดลด 
3" – 2" เชื่อมต่อท่อจ่ายน้ าเดิม จ านวน 1 
จุด และ ตดิตั้งมเิตอรไ์ฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 
15 แอมป์ พร้อมสายเมนและเสา ค.ส.ล.จน
สามารถใช้งานได้ดี  และวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ   
 

- - 219,100 
3/63 

442,2๐๐ 
4/63  

- จ านวน
ระบบ
ประปาท่ี
ก่อสร้าง 

ราษฎรใน
พื้นที่ได้ใช้
น้ าได้
เพียงพอใน
ฤดูแล้ง 
 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

72 โครงการขยายเขตท่อ
เมนระบบประปา
หมู่บ้านหนองหอย 
หมู่ที่ 2  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที ่   
หมู่ที ่2 ต าบลทุ่งสง   
มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ขยายเขตท่อเมนระบบประปาหมูบ่้าน
หนองหอย หมู่ที่ 2 โดยขดุและวางแนวท่อ
เมน PVC. ขนาด 2" ยาวท่อนละ 4.00 
ม. ช้ัน 8.5  จ านวน  200 ท่อน ,สาม
ทาง PVC  ขนาดลด 2" -1/2"  ตามจุด
ผู้ใช้น้ า จ านวน 10 จดุ และ เช่ือมต่อท่อ
จ่ายน้ าเดมิ จ านวน 1 จดุ พร้อมฝงักลบ
ตลอดแนววางท่อ ด าเนินการตาม
รายละเอียดแผนผังที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสงก าหนด 
 

- - - 63,400 
4/63 

- จ านวนท่อ
เมนระบบ
ประปาท่ี
ขยาย 

ราษฎรใน
พื้นที่ได้ใช้
น้ าได้
เพียงพอใน
ฤดูแล้ง 
 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

73 โครงการขยายเขต
ประปานายสังวร  
เครือจันทร์  หมู่ที่ 6  
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที ่                  
มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ขยายเขตประปานายสังวร  เครือจันทร์  
หมู่ที่ 6  ต าบลทุ่งสง  วางท่อเมนจ่ายน้ า 
PVC. ขนาด ø 2" ช้ัน 8.5 ชนิดบานหัว 
จ านวน 350  ท่อนๆละ 4.00 ม. ,สาม
ทาง PVC  ขนาด ø 2"-1/2   ตามจุดผู้ใช้
น้ า จ านวน 11 จดุ ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 

- - - 107,500 
4/63 

- จ านวนท่อ
เมนระบบ
ประปาท่ี
ขยาย 

ราษฎรใน
พื้นที่ได้ใช้
น้ าได้
เพียงพอใน
ฤดูแล้ง 
 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

74 โครงการขยายเขต
ประปานางยภุา สระวัง  
หมู่ที่ 7  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที ่                  
มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ขยายเขตประปานางยภุา สระวัง  หมู่
ที่ 7  ต าบลทุ่งสง  วางท่อเมนจ่ายน้ า 
PVC. ขนาด ø 2" ช้ัน 8.5 ชนิดบาน
หัว จ านวน 85  ท่อนๆละ 4.00 ม. ,
สามทาง PVC  ขนาด ø 2"-1/2   
ตามจุดผู้ใช้น้ า จ านวน 5 จุด 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน
และข้อก าหนดขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลทุ่งสง 
 

- - - 27,800 
4/63 

- จ านวนท่อ
เมนระบบ
ประปาท่ี
ขยาย 

ราษฎรใน
พื้นที่ได้ใช้
น้ าได้
เพียงพอใน
ฤดูแล้ง 
 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

75 โครงการขยายเขตประปา
นางอุทัย เช้ือหมอเฒ่า  
หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นทีต่ าบล
ทุ่งสง มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

วางท่อเมนจ่ายน้ 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 พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ ด าเนนิการ
ตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง 
 

- - - 129,4๐๐ 
4/63 

- จ านวนท่อ
เมนระบบ
ประปาท่ี
ขยาย 

ราษฎรใน
พื้นที่ได้ใช้
น้ าได้
เพียงพอใน
ฤดูแล้ง 
 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

76 โครงการขุดลอกสระ
เก็บน้ าโคกนาทราย 
หมู่ที่ 2  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นทีห่มู่ที่  
2  ต าบลทุ่งสง  มีน้ า
เพื่ออุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ 

สระน้ าโคกนาทราย  หมู่ที่ 2  ต.ทุง่สง 
ขนาดพื้นท่ีจ านวน  16,000 ตารางเมตร 
ลึก 2.00 เมตร พร้อมปรับแต่งคนัดิน
บริเวณรอบสระเก็บ พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ ด าเนินการตาม 
รายละเอียดแบบแปลนแผนผังและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหาร                       
ส่วนต าบลทุ่งสง 
       

- -  1,106,200 
4/63 

- จ านวน
สระน้ าท่ี
ขุดลอก 

ราษฎรใน
พื้นที่ได้ใช้
น้ าได้
เพียงพอใน
ฤดูแล้ง 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

77 โครงการขุดลอกสระ
เก็บน้ าหนองปรือ 1  
หมู่ที่ 3  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นทีห่มู่ที่ 
3 ต าบลทุ่งสง   มีน้ า
เพือ่อุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ าบ้านหนองปรือ 1 หมู่ที่ 3  
ต.ทุ่งสง  ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร  พร้อม
ปรับแต่งคันดินบริเวณรอบสระเก็บน้ า 
พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน
แผนผังและข้อก าหนดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง   

- - - 553,100 
6/63 

- จ านวน
สระน้ าท่ี
ขุดลอก 

ราษฎรใน
พื้นที่ได้ใช้
น้ าได้
เพียงพอใน
ฤดูแล้ง 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

78 โครงการขยายเขต
ระบบไฟสาธารณะ
แสงสว่าง หมู่ที่ 2  
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บา้น 
ได้มไีฟฟ้าส่องสว่างเส้นทางใน
เวลากลางคืน ท าให้มีการ
คมนาคมที่ปลอดภัย ลดอุบัตเิหตุ 
ลดพื้นท่ีเสีย่งภัยจากมิจฉาชีพ 
และยังเป็นการเพิ่มความเจริญสู่
หมู่บ้านในชนบท ช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี
ยิ่งข้ึน 

ขยายเขตระบบไฟสาธารณะแสง
สว่าง หมู่ที่  2  ต าบลทุ่งสง 
ถนนสายหนองบัว - ชุมชนบ้าน
สี่แยก โดยเริม่จากสามแยก
หัวคต ถึง บ้านนายสุพจน์  เชิงดี  
ระยะทาง  900  เมตร จ านวน  
10  จุด 
       
 

- - - 121,700 
4/63 

- จ านวน
ระยะทาง
ที่ขยาย
เขต 

ราษฎรใน
พื้นทีไ่ด้มี
ไฟฟ้าส่อง
สว่าง
เส้นทางใน
เวลา
กลางคืน 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 
2564 

79 โครงการขยายเขต
ระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า  
หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นทีต่ าบลทุง่สง มี
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในครัวเรือน
ที่เพียงพอ 

ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
ถนนสายบ้านนายสวาท ศรีวลิัย
และแยกบ้านนายเกษม จ านง
จิตต์ หมู่ที่ 6  ต าบลทุ่งสง 
ระยะทาง 600.00 เมตร 
จ านวน 8.00 ครัวเรือน 

- - - 430,000 
4/63 

- จ านวน
ระยะทาง
ที่ขยาย
เขต 

ราษฎรใน
พื้นทีไ่ด้มี
ไฟฟ้าส่อง
สว่าง
เส้นทางใน
เวลา
กลางคืน 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 

80 โครงการขยายเขต
ระบบไฟสาธารณะแสง
สว่าง หมู่ที่ 7      
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บา้น 
ได้มไีฟฟ้าส่องสว่างเส้นทางใน
เวลากลางคืน ท าให้มีการ
คมนาคมที่ปลอดภัย ลดอุบัตเิหตุ 

ขยายเขตระบบไฟสาธารณะแสง
สว่างถนนสามแยกส้มป่อย หมู่ที่ 
7  ต าบลทุ่งสง ระยะทาง 
520.00 เมตร   

- - - 120,000 
4/63 

- จ านวน
ระยะทาง
ที่ขยาย
เขต 

ราษฎรใน
พื้นทีไ่ด้มี
ไฟฟ้าส่อง
สว่าง

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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ลดพื้นท่ีเสีย่งภัยจากมิจฉาชีพ 
และยังเป็นการเพิ่มความเจริญสู่
หมู่บ้านในชนบท ช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี
ยิ่งข้ึน 

เส้นทางใน
เวลา
กลางคืน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

81 โครงการขยายเขต
ระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า  
หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง มี
กระแสไฟฟ้าที่ใช้
ภายในครัวเรือนท่ี
เพียงพอ 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยเริ่ม
จากสามแยกนาแค-บ้านนายกอบลาภ  
วุฒิวงค์ และสามแยกบ้านนายสุวทิย์-บ้าน
นายจวน อ าลอย ระยะทาง 1,300 เมตร  

- - 152,509 
4/63 

 - จ านวน
ระยะทางที่
ขยายเขต 

ราษฎรในพ้ืนท่ี
ได้มไีฟฟ้าส่อง
สว่างเส้นทาง
ในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง เปลี่ยนแปลง
ระยะทางจาก 

700 เมตร เป็น 
1,300 เมตร 

และ
งบประมาณ 
104,651  

เป็น 
152,509 

82 โครงการติดตั้งแผง            
โซล่าเซลล์ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง หมู่ที่ 9  
ต าบลทุ่งสง 
 

เพื่อเป็นการลดค่า
กระแสไฟฟ้า และให้
เล็งเห็นความส าคญั
ตระหนักในการ
อนุรักษพ์ลังงาน 
และใช้พลังงานอย่าง
คุ้มค่า 
 

1.  แผงโซล่าเซลล์ Poly 400w-24v 
2.  Grid tie inverter5kW 3P invt รับประกัน 5 ปี 
3.  รางอลูมิเนียม ติดตั้ง แผงโซล่าเซลล์ 2.1 M 
4.  ตัวต่อราง (Rail Splice kit ) 
5.  Mid claim  ยึดปลายแผงโซล่าเซลล์ 
6.  End clamp ยึดปลายแผงโซล่าเซลล์ 
7.  ตู้ Combiner 
8.  ค่าด าเนินการขออนุญาตติดตั้งโซล่าร์รูฟท๊อป   
Solar 
9. ค่าแรงติดตั้งทั้งระบบ 

- - - 234,565 
4/63 

- จ านวนแผง
โซล่าเซลล์ที่
ติดตั้ง 

ค่ากระแสไฟฟ้า
ลดลง 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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**ก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 5KW 9,000 หน่วย/ปี 
**พื้นที่ติดตั้ง 26 ตารางเมตร 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

83 โครงการติดตั้ง
ระบบเครื่องหอ
กระจายขา่วไร้
สายทางไกล
อัตโนมตั ิ
ในพื้นที่ต าบล
ทุ่งสง 
 

เพื่อความสะดวกใน
การใช้งานของระบบ
ทดแทนระบบเสยีง
ตามสายที่มีอยู่และ
ช่วยในการแกไ้ข
กรณเีกิดการช ารุด
เสียหายสามารถ
ตรวจสอบได้อย่าง
รวดเร็ว 

ติดตั้งระบบเครื่องกระจายขา่วไรส้ายทางไกลอัตโนมัติ 
โดยมรีายละเอียดดังนี ้
1. ชุดเครื่องส่งกระจายข่าวแบบไร้สาย (แม่ข่าย)
ประกอบด้วย 
1.1 เครื่องส่ง UHF 430.225 MHz.ก าลังส่ง 1-10 
W ปรับได  จ านวน  1  เครื่อง 
1.2 เครื่องจ่ายไฟ (POWER SUPPLY ) 12-14 
VDC6A ปรับได้  จ านวน  1  เครือ่ง 
1.3 เครื่องควบคุมการออกอากาศหลัก แบ่งโซนได้ 16 โซน 
1.4  เครื่องผสมสัญญาณและปรับแต่งเสียง จ านวน  1 ตัว 
1.5 แผงเสาอากาศของเครื่องส่งแบบรอบตัว   จ านวน  1 เครื่อง 
1.6 สายน าสัญญาณ 10 DFB พร้อมข้อต่อสาย 
จ านวน  1  ชุด 
1.7 เครื่องรับวิทยุ AM/FM  จ านวน 1 เครื่อง 
1.8 ไมโครโฟน พร้อมขาตั้งโตะ๊  จ านวน 1 ชุด 
1.9 ล าโพงมอนิเตอร์  จ านวน  1  เครื่อง 
2.ชุดภาครับพร้อมอุปกรณ์ (ลูกข่าย)ชนิด 2 ล าโพง 
จ านวน  4 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย 
2.1เครื่องรับ+เครื่องขยายเสียงภายในเครื่องเดยีวกัน 

- - - 500,000 
4/63 

- ระบบเครื่อง
กระจายข่าว
ที่ติดตั้ง 

สามารถทดแทน
ระบบเสียงตาม
สายท่ีมีอยู่และ
ช่วยในการแก้ไข
กรณีเกิดการ
ช ารุดเสียหาย 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2564 
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จ านวน 1 เครื่อง 
2.2 เสาอากาศรับยากิ 3 E พร้อมสายน าสัญญาณ  
จ านวน 1 ชุด 

 

 

(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

   2.3 ล าโพงฮอร์นแบบกลมขนาด 15 น้ิว ไม่น้อยกว่า 60 
WATT  จ านวน  2 ตัว 
2.4  เครื่องจ่ายไฟเครื่องรับ  จ านวน   1  เครื่อง 
2.5 แผ่น พี วี ซี ส าหรับประกอบอุปกรณ์เครื่องรับ จ านวน 1 แผ่น 
2.6 เบรกเกอร์ ขนาด 10 A พร้อมกล่องกันน้ า  จ านวน 1 ชุด 
3.  เสาเทาเวอร์ชนิดสามเหลี่ยมแบบไม่มสีายกายวาย                   
ความสูง 12 เมตร  จ านวน 1 ต้น 
4.  มเิตอร์ไฟฟ้า  ขนาด 5 แอมป์ พรอ้มอุปกรณ์ จ านวน 4 ชุด 
 

         

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์การ 

           5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
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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 โครงการจดัท าแผน
ที่และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

เพื่อจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินให้เป็น
ปัจจุบันครบถ้วน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าแผนท่ีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน  
 

150,000 
(61-65) 

150,000 
(61-65) 

300,000 
 (61-65) 

250,000 
4/63 

250,000 
4/63 

แผนที่ภาษี
สามารถใช้งาน
ได้ทั้งระบบ 

จัดเก็บภาษไีด้
ครอบคลมุ
และทั่วถึง 

ส านักงาน 
ปลัด 

เปลี่ยนแปลง
งบประมาณจาก 
150,000 บาท 

เป็น  
250,000  บาท 

 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4/2563    
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

แบบ ผ.๐๓ 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  4/2563       48 
 

1 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1.โครงการจัดซ้ือเครื่องสแกนลายน้ิวมือ   
ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงานจัดซื้อเครื่องสแกน
บายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จ านวน 
3 เครื่อง โดยมีคณุลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1. รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ 
2. สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000รายการ 
3. หน้าจอ LCD 
4. สามารเช่ือมต่อได้หลายรูปแบบ 
5. มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาท างาน 
6. ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง 
ที่มา : บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ฉบับเดือน
ธันวาคม  2562 

 

9,000 
(61-65) 

- - 25,500 
4/63 

- ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

(ต่อ) 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 
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    2. โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) 
จ านวน 2 ตู้ ๆละ 11,000บาท โดยมีคณุลักษณะ
พอสังเขป ดังนี้ 
1. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
2. มีมือจับชนิดบดิ 
3. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ช้ัน 
4. คุณสมบตัิตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

5,500 10,000 5,500 11,000 - ส านักงานปลัด 

3. โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอี้ท างาน จ านวน 6 ตัว ๆ
ละ 3,500 บาท โดยมีคณุลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
1. เป็นเก้าอี้แบบมีโช้ค 
2. ขาเหล็ก มีล้อเหล็ก 
3. หนังพีวีซี 
4. เก้าอี้พนักพิงต่ า 
จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด 

  3,500 
(61-65) 

21,000 
4/63 

- กองช่าง 
กองคลัง 

 

 
 

 
 
 
 
 
(ต่อ) 
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(ผลผลิตของครุภัณฑ ์
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(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 
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    4. โครงการจัดซ้ือโต๊ะท างาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะท างาน  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 
6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี ้
1.ผลิตจากแผ่นเหล็ก SPCC  ความหนาแน่นไม่ต่ ากว่า 
0.6 มม. พ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม 
2.ท๊อปโตะ๊ เคลือบผิวด้วยลามเินต กันน้ า ทนความร้อน 
และรอยขดีข่วนไดด้ ี
3.โครงสร้างเสรมิกระดูกเหล็กเพิ่มความแข็งแรง 
4.ลื้นชักด้านขวา 3 ลื้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก พร้อม
กุญแจล๊อคลิ้นชัก 2 ชุดกุญแจ 
5.กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กท าสี ลูกล้อไนลอน 
แข็งแรงทนทาน 
6.ขนาดสินค้า (กว้าง×ลึก×สูง) : 122.1×66.3×74 
ซม. /ตัว 
จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด  
 

- 6,000 
4/61 

- 18,000 
4/63 

- กองคลัง 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ต่อ) 
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(บาท) 
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 5. โครงการจัดซ้ือปรับอากาศแบบแยกส่วน  แบบติดฝาผนัง 
โดยมีคณุลักษณะพอสังเขป 
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 12,000 บีทียู 
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3. เครื่องปรบัอากาศท่ีมีความสามารถในการท้าความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตราฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร ์
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3 ) 
นอกเหนือจาการพิจารณาด้านราคาแล้วเพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูการ (SEER) สูงกว่า 
7. การตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ 
  -  แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี้  สวิตซ์  1 ตัว ท่อทองแดง
ไปกลับหุม้ฉนวน ยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร 
8.  ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) ชนิด
ติดผนัง  ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000  บาท 
 

- - - 17,000 
4/63 

- ส านักงานปลัด 

 
 
 

(ต่อ) 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
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๒๕๖๒  
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๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 
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    6. โครงการจัดซ้ือเครื่องบันทึกเลขมาตรพร้อม
ระบบปฏิบัติการ  เครื่องละ  8,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง  
ลักษณะพื้นฐาน 
- จอแสดงผล TFT-LCD 24-bit (16 ล้านสี) 
- กว้างไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว (แนวทะแยง) 
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 540 x 960 พิกเซล 
- ระบบหมุนภาพอัตโนมตัิ (Accelerometer) 
- ระบบเปิด/ปิดหนา้จออัตโนมตัิขณะสนธนา (Proxlmity) 
- ระบบปฏิบัติการ :Android 6.0 (Marshmallow) 
- หน่วยประมวลผล : Quad Core ความเร็ว : 1.4 GHz 
- หน่วยความจ า ROM 8GB RAM 1.5GB 
- การหาต าแหน่ง : Assisted GPS –WiFi 802.11b/g/n 
- จุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบพกพา (Portable 
Wi-Fi Hotspot) 
- เชื่อมต่อไร้สายระหว่างอุปกรณ์โดยตรง (Wi-Fi Direct) 
- Bluetooth 4.2 Micro USB 2.0 
- แบตเตอรี่มาตรฐาน 2,600 mAh (Standard Battery) 

- - - 16,000 - กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 

(ต่อ) 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
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(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 
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    7. โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพาขนาด 58 
mm จ านวน 1  เครื่อง ๆละ  3,000  บาท 
ลักษณะพื้นฐาน                                                                    
- ฟังก์ช่ัน BT รองรับ Android,IOS และ Windows 
- พิมพ์ข้อมูลจากอุปกรณ์แบบไร้สาย 
- เครื่องพิมพ์ความร้อน พิมพ์สามารถเข้าถึง 80 มิลลิเมตร/
วินาที 
- แบตเตอรีล่ิเธียมไอออนแบบชารจ์ไฟได้ 1500 mAh 
- แบตเตอรี่ท างานได้ต่อเนื่อง 8 ช่ัวโมง 
- ขนาดกระดาษ : 57*30 มม. (ประมาณ 2.17 * 1.18in)  

- - - 3,000 - กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

2 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1. ส าหรับส านักงาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 3 เครื่อง ๆละ 17,000 บาท โดยมี

32,000 
(61-65) 

- 34,000 
(61-65) 

193,000 
4/63 

- ส านักงานปลัด 
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คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน   ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ 
FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

    2. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว) ราคา 30,000 บาท จ านวน 4 เครื่อง รวม 120,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน

- - - - - กองช่าง 
กองคลัง 
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กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ร่วมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 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
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

    3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล             
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ๆละ 22 ,000 บาท                          
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 

- - - - - กองช่าง 
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1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
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    4. โครงการจัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟ้า 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 4 
เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800VA (480 Watts) 
2.สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า  15  นาที 

- - 5,000 
(61-65) 

10,000 
4/63 

- ส านักงานปลัด 
กองช่าง 

5. โครงการจัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟ้า 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  จ านวน 3
เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
1. มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts) 
2. สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15  นาที 

11,600 
(61-65) 

- 34,800 
(61-65) 

17,400 
4/63 

- กองคลัง 

6. โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
ส าหรับกระดาษขนาด A3  (ราคา 6,300 ) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200×1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพมิพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย 
30 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพมิพ์ร่างสสี าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 
17  หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ย
กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom 

- - - 6,300 
4/63 

- กองช่าง 
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    7. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น ราคา 
22,000  บาท 
- มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม 
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลมัน์ (Column) 
- มีความเร็วขณะพิมพ์รา่งความเรว็สูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้
ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics  ไม่น้อยกว่า 
360×360 dpi 
- มีหน่วยความจ าแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- - - 22,000 
4/63 

- กองคลัง 

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

700 
 

- 700 
(61-65) 

1,400 
4/63 

- กองช่าง 
กองคลัง 
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3 บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

1. โครงการจัดซ้ือกล้อง  CCTV.  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสุงสดุไมน่้อยกว่า 2,560×1,920 pixel 
หรือไม่น้อยกว่า 4,915,200 pixel 
-มี frame rate ไม่น้อยกว่า 20ภาพต่อวินาที (frame per secoud)ท่ี
ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 2,560×1,920 pixel หรือไม่นอ้ย
กว่า 4,915,200 pixel 
-ใช้เทคโนโลยี IR-Cut Filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) 
ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอตัโนมตัิ 
-มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 02 LUX ส าหรับการแสดงภาพส ี
(Color) และไมม่ากกว่า 0.08 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า 
(Black/White) 
-มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 น้ิว 
-มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสดุกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 
4.5 มลิลิเมตร 
-สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ(Motion Detection) ได้ 
-สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต่างของแสงมาก 
(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ 
-สามารถส่งสญัญาณภาพ(Streaming)ไปแสดงได้อยา่งน้อย 2 แหล่ง 
-ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video InterFace Forum) 
-สามารถส่งสญัญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
-สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4และ IPv6 ได ้
-ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมส าหรับหุ้มกล้อง 
(Housing)ท่ีได้มาตรฐานIP66  
-สามารถท างานได้ที่อุณหภูม-ิ10  c ถึง 50 c  เป็นอย่างน้อย 
 

194,800 
(61-65) 

- - 212,000 
4/63 

- กองช่าง 

(ต่อ) 
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    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Netword Interface) แบบ 10/100 
Base-ธ หรือดีกว่าและสามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได ้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP HTTPS “NTP หรือ 
SNMP,RtSP,IEEE802.1X ได้เปน็อย่างน้อย 
- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่อยความจ าแบบ SD Card  หรือ 
MicroSD Care หรือ Mini SD Card 
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application 
Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มี             
ลิขสิทธิ์ถูกต้องหรือสามารถ Download จากเว็บไซตผ์ู้ผลิต 
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลติต้องไดร้ับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลติต้องไดร้ับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมี
คุณภาพ 
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 2. โครงการจัดซ้ือเครื่องผสมสญัญาณเสียง 
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี ้
-,มิกเซอร์ 4 ช่อง ผสมสญัญาณเสยีง  
- มีบลูทูธและUSB 
- มีช่อง HEADPHONE 
- ปรับแต่งเสียง LOW MID HIGH 
- แต่งเสีย EFF REPEAT DELAY 

- - - 4,000 - ส านักงานปลัด 

4 แผนงานพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
เกษตร 

3. โครงการจัดซ้ือเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม  ชนิดสะพาย
หลัง ขนาด 3.5  แรงม้า จ านวน 1 เครื่องๆละ 26,600  บาท    
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี ้
แบบใช้แรงลม  ชนิดสะพายหลัง 
1.  ขนาดก าลังเครื่องยนตไ์ม่ต่ ากว่า 3.5  แรงม้า 
2.  ความเร็วลมไมต่่ ากว่า 90  เมตร/วินาที 
3.  ความจุถังน้ ายาไม่ต่ ากวา่  13  ลิตร 
ที่มา : บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 2562 

- - - 26,600 - ส านักงานปลัด 

    4. โครงการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ าแบบจม (ชุดปั๊มซัมเบอร์ส)                                                       
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า(ชุดปั๊มซัมเบอร์ส) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้                                                                  
- เครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า (ชุดปั๊มซัมเบอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า 
ขนาดท่อส่ง 1-1/4 นิ้ว ส่งน้ าได้ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร/นาที  เครื่อง
ละ 26,500 บาท จ านวน 3 เครื่อง  

280,600 
2/60 

165,300 
4/61 

55,100 
(61-65) 

79,500 
4/63 

- กองช่าง 
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    5. โครงการจัดซ้ือเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง  จ านวน 1  เครื่อง ๆละ 
16,000  บาท   มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี ้
- มอเตอร์ขนาด 2,200./1 เฟส 220v./50 Hz 
- แรงดัน  ไม่น้อยกว่า 130 Bar  
- ปริมาณน้ า 420 ลติร/ช่ัวโมง 
- ก าลังมอเตอร์  ไม่น้อยกว่า  2100 วัตต ์
- สายไฟ  ยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
- สายฉีดน้ า 8 เมตร 
- ด้ามฉีดแบบปรบัได ้
เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

- - - 16,000 - ส านักงานปลัด 

                                                                                                                             รวม - - - 675,700 -  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


