
   
 
 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)    
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 

     องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 3/2563 
 ***************** 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น                       
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3/2563 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน                    
ต าบลทุ่งสง  สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2563 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง                    
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3/2563 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้ 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

 (นายวิธี  สุภาพ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

 

 

 

 

 

 
 



หลักการและเหตุผล 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3/2563)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งสง  ฉบับนี้  เป็นการเพ่ิมเติมโครงการที่ยังไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
และได้น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และเพ่ือให้การปฏิบัติงานของ 
อบต. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สะดวก  คล่องตัวขึ้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เพ่ิมเติมและเพ่ิมเติม  ครั้งที่ 3/2563)  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แก้ไขจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  โดยหวังว่าการด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (เพ่ิมเติมและเพ่ิมเติม  ครั้งที่ 3/2563)  ดังกล่าว  สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ต่อไป 

 
                                                                              

    องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 
ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3/2563 
1.  รวบรวมโครงการ   
     15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.ทุ่งสง  จัดท าร่างฯ 
18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

3.  คณะกรรมการพัฒนา อบต.ทุ่งสง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)           
     เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 3/2562 
     22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

4  เสนอสภา อบต.ทุ่งสง ให้ความเห็นชอบ 
  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

5.  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
     26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

6.  ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
     27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
    



สารบัญ 
 ส่วนที่                                               หน้า 
 
หลักการและเหตุผล  
 
บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563        1 
 
บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 3/2563     2-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ านวน
โครงการ

งบประมาณ  (บาท)
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ  (บาท)
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ  
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ  
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ  (บาท) จ านวนโครงการ งบประมาณ  (บาท)

แผนงานเคหะและชมุชน  -  -  -  - 14 5,286,500  -  -  -  - 14 5,286,500

               รวม  -  -  -  - 14 5,286,500  -  -  -  - 14 5,286,500

ยุทธศาสตร์

ปี  2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

แบบ ผ.01
บัญชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครัง้ที ่3/2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุง่สง  อ าเภอนาบอน  จงัหวดันครศรธีรรมราช

รวม  5  ปี



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

           1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโคกนาทราย    
หมู่ที่ 2  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่
และหมู่บา้น
ใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมาและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
      

โดยเริ่มก่อสร้างจากสามแยกโคก
นาทราย  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800.00 
ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
0.30 เมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ  
      
      

- - 495,7๐๐ 
(61-65) 

488,700 
3/63 

- - ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 

 
 

แบบ ผ.02 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโคกไม้แดง-เขต
อ าเภอข้างกลาง หมู่ที่ 
4-2  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่
และหมู่บา้น
ใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมาและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
      

โดยเริ่มก่อสร้างตอ่จากถนน คสล.
เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800.00 
ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
0.30 เมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบ
แปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง      

496,900 
1/61 

138,900 
1/61 

ปรับปรุง 

496,800 
5/62 

495,300 
1/62 

488,700 
3/63 

- - ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางบุญ
ธรรม-เกาะพระ               
หมู่ที่ 2-9  ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่
และหมู่บา้น
ใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมาและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
      

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนน คสล.
เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800.00 
ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
0.30 เมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบ
แปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง      

- - 488,700 
3/63 

- - ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 

 
 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายทุ่งเค็ด     
หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่
และหมู่บา้น
ใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  
เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
      

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนน คสล.
เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
0.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
800.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อม
วางป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบ
แปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง    
   

500,000 
2/60 

- 488,700 
3/63 

- - ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก                 
สายทุ่งคล้าย หมู่ที่ 3               
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางสญัจรไปมา  
เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมาและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว   
 

โดยเริ่มก่อสร้างจากสามแยก            
ทุ่งคล้าย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800.00 
ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
0.30 เมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ   
      
 

218,200 
3/61 

ปรับปรุง 

- 495,7๐๐ 
(61-65) 

488,700 
3/63 

- - ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 

 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโคกบ่อ  หมู่ที่ 4  
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมี
เส้นทางคมนาคมที่
ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดไดโ้ดยสะดวก
รวดเร็ว 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนน คศล.เดิม  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน
และข้อก าหนดขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลทุ่งสง 
 

499,700 
2/60 

496,800 
4/61 

495,300 
1/62 

488,700 
3/63 

- - ระยะทาง
ของถนนที่
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563  

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
เกาะฆ้อ - ห้วยพล              
หมู่ที่ 5                       
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่
และหมู่บา้น
ใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวรเพื่อ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 
      

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยาง
เดิม ผิวจราจรลาดยางแบบ            
แอสฟัท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 
เมตร  ระยะทาง  190.00  เมตร 
หนา  0.05  เมตร  พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการชั่วคราว  
จ านวน  1  ป้าย และ วางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการถาวร  
จ านวน  1  ป้าย ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง  

- 495,500 
4/61 

493,500 
5/62 

497,3๐๐ 
(61-65) 

495,400 
3/63 

497,3๐๐ 497,3๐๐ ระยะทาง
ของถนนที่
ก่อสร้าง 

มีเสน้ทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 

 
 
 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายห้วยพล
พัฒนา หมู่ที่ 6               
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาดได้
โดยสะดวกรวดเร็ว  
 

โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม  
ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัท์                
ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร   
ระยะทาง  57.00  เมตร หนา  0.05  
เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการช่ัวคราว  จ านวน  1  ป้าย        
และ วางป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ
ถาวร  จ านวน  1  ป้าย ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและ 
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง  

- 495,500 
4/61 

493,500 
5/62 

497,3๐๐ 
(61-65)  

148,600 
3/63 

497,3๐๐ 497,3๐๐ ระยะทาง
ของถนนที่
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 

9 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาลบริเวณพื้นที่
นางสาวพรทิพย์                
ทิพย์ญาณ  หมู่ 9  
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฎรในพื้นที่ต าบล
ทุ่งสง มีน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณ
นางสาวพรทิพย์   ทิพย์ญาณ              
หมู่ 9  จ านวน 1 บ่อ โดยใช้ท่อ 
PVC.ช้ัน 13.5 ขนาด ø 6 น้ิว ให้มี
ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า  5 ลบ.ม./ช.
ม.ด าเนินการตามรายละเอียดและ
รูปแบบบ่อน้ าบาดาลกรมทรัพยากร
น้ าบาดาลและข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์       
จ านวน 1 ป้าย       
 
  

- - 219,1๐๐ 
3/63 

- - จ านวนบ่อ
บ่อดาลที่       
ขุดเจาะ 

ราษฎรใน
พื้นที่ต าบล
ทุ่งสงมีน้ า
เพื่ออุปโภค 
บรโิภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
หนองบัว หมู่ที่ 9  
ต าบลทุ่งสง  
 

ให้ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคยีงมีเส้นทาง
คมนาคมที่ถาวร  เพื่อ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรออกสูต่ลาด
ได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

โดยเริ่มก่อสร้างต่อจาก
ถนนลาดยางเดิม ท าผิวจราจรลาด
ยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง  
240.00 เมตร หนา  0.05  
เมตร  พร้อมวางป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ  
      
          

- 499,000 
5/62 

495,3๐๐ 
(61-65) 

493,600 
3/63 

495,3๐๐  ระยะทาง
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ถาวร 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
หมู่บ้านบริเวณ
พื้นที่นางยุภา              
สระวัง หมู่ที่ 7  
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าในการ
อุปโภค           
บริโภคอย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

โดยก่อสร้างหอถังเป็นแบบเหล็กรูปทรงแซมเปญ
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20.00 ลูกบาศก์เมตร 
ความสูงรวมไม่น้อยกว่า 20.00 ม. ติดตั้งเครื่อง
สูบน้ าแบบจมน้ า ขนาด 1-1/4 นิ้ว สูบน้ าไม่น้อย
กว่า 300 ลบ.ม./ชั่วโมง ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 
50.00 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อย
กว่า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมระบบจ่ายน้ า
อัตโนมัติ วางท่อจ่ายน้ า PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 
8.5 ชนิดบานหัว จ านวน 70 ท่อน ๆ ละ 4.00 ม. 
สามทาง PVC  ขนาดลด 2”- ½  ตามจุดผู้ใช้น้ า 
จ านวน 5 จุด และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อย
กว่า 15 แอมป์ พร้อมสายเมน จนสามารถใช้งาน
ได้ดี  และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ            
จ านวน 1 ป้าย  

- - 494,200 
3/63 

 

- - จ านวน
ระบบ
ประปาที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอและ

ทั่วถึง 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน
บริเวณพื้นที่นางสาว
พรทิพย์  ทิพย์ญาณ  
หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าในการ
อุปโภค           
บริโภคอย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

โดยก่อสร้างหอถังเป็นแบบเหล็กรูปทรงแซมเปญ
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20.00 ลูกบาศก์เมตร 
ความสูงรวมไม่น้อยกว่า 20.00 ม. ติดตั้งเครื่อง
สูบน้ าแบบจมน้ า ขนาด 1.5 นิ้ว สูบน้ าไม่น้อย
กว่า 4.00 ลบ.ม./ชั่วโมง ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 
50.00 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อย
กว่า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมระบบจ่ายน้ า
อัตโนมัติ วางท่อจ่ายน้ า PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 
8.5 ชนิดบานหัว จ านวน 1 ท่อน ๆ ละ 4.00 ม. 
สามทาง PVC  ขนาดลด 3”- 2 ตามจุดผู้ใช้น้ า 
จ านวน 1 จุด และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่
น้อยกว่า 15 แอมป์ พร้อมสายเมน จนสามารถใช้
งานได้ดี รายละเอียดตามแผนผังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง แบบมาตรฐานและ
ข้อก าหนด แบบระบบประปาหมู่บ้าน ส านัก
พัฒนาน้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  และ
วางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1 ป้าย 

- - 472,600 
3/63 

 

- - จ านวน
ระบบ
ประปาที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอและ

ทั่วถึง 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 

 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน          
รับผิด 

ชอบหลัก 

หมายเหตุ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างโรง
สูบน้ าเพื่อใช้กับ
รถบรรทุกน้ า หมู่ที่ 2 
ต าบลทุ่งสง 

ให้ราษฏรภายในพื้นที่
ต าบลทุ่งสงที่ขาดแคลน
น้ าได้ใช้น้ าในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างโรงสูบน้ าเพื่อใช้กับรถบรรทุก
น้ าโครงการเหล็ก ขนาด 1.20×1.20 
ม. และติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 
ขนาด 3 แรงม้า ท่อสูบน้ า ขนาด ไม่
น้อยกว่า 3 น้ิว จ านวน 1 เครื่อง 
 

- - 48,000 
3/63 

- - จ านวนโรง
สูบน้ าท่ี
ก่อสร้าง 

ราษฏร
ภายในพื้นที่
ต าบลทุ่งสง
ได้ใช้น า
อุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 

14 โครงการปรับพื้นท่ี        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองโอม หมู่ที่ 8  
ต าบลทุ่งสง 

เพื่อปรับพื้นที่ในบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คลองโอม 

ปรับพื้นท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คลองโอม หมู่ที่ 8  โดยใช้วัสดุหินผุถม
ปรับพื้นท่ี จ านวน 440.00  ล.บม.
พร้อมเกลีย่เรยีบ กว้าง 22.00 เมตร 
ยาว 20.00 เมตร 

- - 54,800 
3/63 

- - จ านวน
พื้นที่ท่ี
ปรับ 

มีสถานที่
เหมาะสม 

กองช่าง เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 

2563 

 
  
 
 
 
 
 


