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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
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------------------------------------ 
 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)       
ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๑๗ (๔)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  และหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช    ที่ นศ 
0023.3/ว 6790 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 –    
๒๕70) แล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65    
เมื่อวันที่ 15  มีนาคม พ.ศ. ๒๕65 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 –  ๒๕70)  
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    25   มนีาคม  พ.ศ. ๒๕65 
 
 

(นายสันติ  พันธวาที) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
   



ค าน า 
 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังได้จัดท าขึ้น
จากพ้ืนฐานความต้องการของประชาชนในต าบลทุ่งปรังโดยแท้จริง ซึ่งได้จัดประชุมประชาคมระดับต าบลเพ่ือ
ส ารวจปัญหาความต้องการ  ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นร่วมกัน  และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งปรังได้น าแผนงานของประชาชนจากแผนชุมชนมาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาครั้งนี้  ซึ่ง
เป็นแผนชุมชนที่แต่ละหมู่บ้านได้จัดท าข้ึนมาเพ่ือให้ครอบคลุมปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังได้ก าหนด
นโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยการจัดบริการสาธารณะ พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต
ให้แก่ประชาชน  สนับสนุนให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน  บ ารุง รักษา ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ซึ่งได้
ก าหนดไว้ครอบคลุมทุกด้านแล้ว  ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ  ประชาคมหมู่บ้าน  ประชาคมต าบล
และหน่วยงานราชการ  จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
 
 

ผู้จัดท า 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
  



สารบัญ 
 

เรื่อง   หน้า 

ส่วนที่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน  
 ๑. ด้านกายภาพ 1 
 ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 5 
 ๓. ประชากร 6 
 ๔. สภาพทางสังคม 7 
 ๕. ระบบบริการพืน้ฐาน     8 
 ๖. ระบบเศรษฐกิจ 9 
 ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ๑1 
 ๘. ทรัพยากรธรรมชาต ิ ๑2 
   
   
ส่วนที่ ๒  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๑. ความสัมพันธ์ระหวา่งแผนพฒันาระดับมหภาค ๑3 
  ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี ๑3 
  ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ ๒4 
  ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวดั ๓3 
  ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

     นครศรีธรรมราช 
๔2 

 ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๒.๑ วิสัยทัศน ์ ๔6 
  ๒.๒ ยุทธศาสตร ์ ๔6 
  ๒.๓ เป้าประสงค ์ ๔6 
  ๒.๔ ตัวชี้วัด ๔7 
  ๒.๕ ค่าเป้าหมาย ๔7 
  ๒.๖ กลยุทธ์ ๔8 
  ๒.๗ จุดยืนทางยทุธศาสตร์ 48 
  ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 49 
 ๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
  ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 

     ส่วนท้องถิ่น 
๕0 

  ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง ๕1 
   

 
 
 

 

ส่วนที่ ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบัต ิ  
 ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน ๕๔ 



เรื่อง   หน้า 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ    

 บัญชีสรปุโครงการพฒันา  (แบบ ผ.01) 63 
 บัญชีสรปุโครงการพฒันา  (แบบ ผ.01/1) ๖7 
  - ๑.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ๖8 
  - ๒.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 71 
  - ๓.ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคณุภาพชีวิต 79 
  - ๔.ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ๑๒1 
  - ๕.ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร ๑26 
 - รายละเอียดโครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพฒันาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(แบบ ผ.๐๒/1) 
135 

  - ๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 135 
 - 

- 
บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ  (ผ.02/2) 
บัญชีครุภัณฑ์   (แบบ ผ.03) 

๑72 
๑75 

ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล  
 ๑. การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์ ๑78 
 ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ ๑79 
 ๓. สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในภาพรวม ๑80 
 ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ๑81 
   
ภาคผนวก  
 แบบที่ ๑  แบบช่วยก ากับการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง ๑82 
 แบบที่ ๓/๒  แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
๑83 

 แบบที่ ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 

๑84 

     
 

 



~ 1 ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรงั  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
 
 
 
 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกัน
ท้องถิ่นใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง   ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติด       ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลสิชล   
  ทิศตะวันออก ติด       จดอ่าวไทย     
  ทิศใต้  ติด       ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา   
  ทิศตะวันตก ติด ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลฉลอง 

มีพ้ืนที่  ๔๒.๔๙ ตารางกิโลเมตร  เป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอสิชล ซึ่งอยู่ทางทิศ เหนือของจังหวัด
นครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างอ าเภอขนอมและอ าเภอท่าศาลา ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประมาณ ๖๓ กิโลเมตร  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอสิชล ประมาณ ๓๐๐ เมตร  และปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ
ต่างๆของอ าเภอสิชล  โดยมีพ้ืนที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมูบ่้าน 
1 บ้านเขาเหล็ก 
2 บ้านทุ่งใหญ่ 
3 บ้านต้นจันทน ์
4 บ้านนาเหม้า 
5 บ้านทุ่งคา 
6 บ้านทุ่งคา 
7 บ้านปลายทอน 
8 บ้านหนองเต่า 
9 บ้านท่าควาย 

10 บ้านจอมพิบูลย ์
11 บ้านทุ่งไม้เรยีง 
12 บ้านในไร ่
13 บ้านถนนพาด 
14 บ้านเขาเหล็ก 
15 บ้านชายเขาพรง 
16 บ้านท่าเชี่ยว 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรงั  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
อ าเภอสิชล  นครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่ที่ ๑๐ 
ต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  ๐ ๗๕๗๗ ๑๕๑๑ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรงั  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

 

  1.  นายสันติ  พันธวาที นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
  2.  นายพสิษฐ์  พรหมคีรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
  3.  นายพันธเศรษฐ เพชรเศรษฐ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
  4.  นางสาวอุษณีย์         แสนทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง   

   

โครงสร้างคณะผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

1.  นายมนตรี  ขุนจิตร                     สมาชิกสภา  อบต.ทุ่งปรัง  หมู่ที่  1 
2.  นายเทพประสิทธิ์  ศรีสว่าง           สมาชิกสภา  อบต.ทุ่งปรัง  หมู่ที่  2 
3.  นายอธิวัฒน์  ณ  นคร                     สมาชิกสภา  อบต.ทุ่งปรัง  หมู่ที่  3 
4.  นายดุสิต  เกตุแก้ว                     สมาชิกสภา  อบต.ทุ่งปรัง  หมู่ที่  4 
5.  นายเจนวิทย์  แสนภักดี                     สมาชิกสภา  อบต.ทุ่งปรัง  หมู่ที่  5 
6.  นายวัชรินทร์  อินทรค า                     สมาชิกสภา  อบต.ทุ่งปรัง  หมู่ที่  6 
7.  นายนันทวิช  เพชรรับแจ้ง           สมาชิกสภา  อบต.ทุ่งปรัง  หมู่ที่  7 
8.  นายวิจิร  พรหมอนุมัติ                     สมาชิกสภา  อบต.ทุ่งปรัง  หมู่ที่  8 
9.  นายสุขสันติ์  รัตนะ                     สมาชิกสภา  อบต.ทุ่งปรัง  หมู่ที่  9 
10.  นางสาวพรพิมล  ศรีสุข           สมาชิกสภา  อบต.ทุ่งปรัง  หมู่ที่  10 
11.  นายสมชาย  ด าแก้ว                       สมาชิกสภา  อบต.ทุ่งปรัง  หมู่ที่  11 
12.  นายสัคค์ชัย  คนดี                     สมาชิกสภา  อบต.ทุ่งปรัง  หมู่ที่  12 
13.  นายประทีป  วิบุลย์ศิลป์           สมาชิกสภา  อบต.ทุ่งปรัง  หมู่ที่  13 
14.  นายศุภชัย  เพชรเศรษฐ           สมาชิกสภา  อบต.ทุ่งปรัง  หมู่ที่  14 
15.  นายวรัญญู  คงเพ็ชร              สมาชิกสภา  อบต.ทุ่งปรัง  หมู่ที่  15 
16.  นางนันทนา  ใจห้าว                     สมาชิกสภา  อบต.ทุ่งปรัง  หมู่ที่  16 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก 
อบต. 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรงั  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        

บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง   มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบล  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานต่างๆ   เช่น       
การประชุมประชาคมจัดท าแผนพัฒนาต าบล , ประชุมประชาคมจัดท าข้อบัญญัติ , ประชุมการจัดอบรม
กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ 

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง มีสภาพภูมิประเทศ
เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ทางทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูงพื้นที่ค่อยๆลาดต่ าลงมาเป็นที่ราบ ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่ม ทาง
ทิศตะวันออกจดอ่าวไทย 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศทั่วไปของเขตพ้ืนที่ต าบลทุ่งปรัง  ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบ
ร้อนชื้นแถบมรสุม (Am) คือ มีฝนตกชุกสลับกับฤดูแล้งสั้นๆ  ไม่มีฤดูหนาว เนื่องจากอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร และ
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท าให้ฝนตกชุกตลอดทั้งปี  ลักษณะ
ฤดูกาลจึงมี ๒ ฤดู คือ 
  ๑) ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน  จะมีอากาศร้อนตลอดฤดูกาล 
  ๒) ฤดูฝน  แบ่งเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ 
 ๒.๑) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
 ๒.๒) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงนี้ฝน
ตกหนาแน่น 

๑.4  ลักษณะของดิน  สภาพดินในเขตต าบลทุ่งปรังส่วนใหญ่จะเป็นดินปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์
ต่ า ไม่เหมาะส าหรับการเพาะปลูก บริเวณที่ราบลุ่มต่ าหรือพรุ มีน้ าท่วมขัง ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  ส่วนที่ราบ
ลุ่มแม่น้ าใช้ปลูกข้าวและสวนผลไม้  ส่วนดินบริเวณที่สูงเป็นดินเหนียวหรือดินลูกรัง เหมาะในการปลูกยางพารา
และปาล์มน้ ามัน 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า  มีแหล่งน้ าส าหรับใช้อุปโภคบริโภค  และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ได้แก่ 
๑) สระเก็บน้ า  ประกอบด้วย 
 ๑.๑) สระน้ าพุ 
 ๑.๒) สระน้ าพังเนียน 
 ๑.๓) สระน้ าพรุจระเข้ไข่ 
 ๑.๔) สระน้ าหลวงอนุสิทธิกรรม 
 ๑.๕) หนองสะพานเล่ 
๒) หนองน้ าและบึงธรรมชาติ  ประกอบด้วย 
 ๒.๑) ห้วยเรง 
 ๒.๒) ห้วยเกียรติ 
 ๒.๓) ห้วยหลุมพงศ์ 
๓) ฝายขนาดเล็ก  ประกอบด้วย 
 ๓.๑) ฝายคลองอินทนิน 
๔) คลอง  ประกอบด้วย 
 ๔.๑) คลองท่าควาย 
 ๔.๒) คลองท่าเชี่ยว 



~ 5 ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรงั  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
1.6  ลักษณะของไม้/ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังมีปุาสนสร้อยซึ่งมีลักษณะเป็น

ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน   

 
 
 

 ๒.๑ เขตการปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ได้ยกฐานะจากสภาต าบลทุ่งปรัง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งปรังตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๑๓  ตอนที่ ๙ ง  ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙  และได้ปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่
ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

มีพ้ืนที่ ๔๒.๔๙ ตารางกิโลเมตร  เป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอสิชล ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด
นครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างอ าเภอขนอมและอ าเภอท่าศาลา ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประมาณ ๖๓ กิโลเมตร  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอสิชล ประมาณ ๓๐๐ เมตร  และปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ
ต่างๆของอ าเภอสิชล 

 

        อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
        ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลสิชล  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ทิศใต้  ติดตอ่กับองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา  อ าเภอสชิล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ทิศตะวันออก จดอ่าวไทย  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลฉลอง  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
   

แบ่งเขตการปกครองเป็น ๑๖ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๖ 
 
๒.๒ การเลือกตั้ง 

  การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นครั้งล่าสุด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕64  มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวน 7,254 
คน จากจ านวนผู้มีสิทธิทั้งหมด จ านวน 8,744 คน  คิดเป็นร้อยละ 82.9๖ 
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นครั้งล่าสุด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕64  มีจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแยก
ตามหมู่บ้านต่างๆ ได้ดังนี้ 

หมู่ที่ 
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(คน) 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

๑ 540 481 ๘9.07 
๒ ๑๙7 ๑๗6 89.34 
๓ 858 744 86.71 
๔ 196 ๑84 ๙3.88 
๕ 664 506 76.20 
๖ 701 574 ๘1.88 
๗ 1,011 791 7๘.24 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
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หมู่ที่ 
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(คน) 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

๘ 515 457 ๘8.7๔ 
๙ 745 604 ๘1.07 

๑๐ 623 461 74.00 
๑๑ ๓86 358 ๙๒.75 
๑๒ ๔78 402 ๘4.10 
๑๓ 713 525 73.63 
๑๔ 445 388 ๘๗.19 
๑๕ 361 329 91.14 
๑๖ ๒95 ๒53 ๘5.76 
รวม 6,937 5,648 ๘1.42 

 
  
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

หมู่ที่ จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

๑ 203 341 346 687 
๒ ๘6 122 125 247 
๓ 357 ๕21 ๕33 ๑,๐๕4 
๔ ๗8 ๑33 ๑23 ๒56 
๕ ๒96 ๔30 ๔๑5 ๘45 
๖ ๓52 ๓97 ๔64 ๘61 
๗ 472 ๖๘5 ๗33 ๑,418 
๘ 203 ๓5๒ ๓54 706 
๙ 317 ๔69 ๔๘0 ๙49 

๑๐ 513 428 418 846 
๑๑ ๑๗3 ๒61 ๒๓7 49๘ 
๑๒ 210 303 ๓11 ๖14 
๑๓ ๓91 ๔54 ๔63 ๙17 
๑๔ ๑91 ๒79 289 ๕68 
๑๕ ๑๓9 ๒๑8 ๒๓7 ๔55 
๑๖ ๑27 ๑77 ๑72 ๓4๙ 
รวม 4,10๘ ๕,57๐ ๕,70๐ ๑๑,207 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕64

๓.  ประชากร 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรงั  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

      
   
  4.1  การศึกษา  
  สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ต าบลทุ่งปรัง  ได้แก่   
  ๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  ประกอบด้วย 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัณณาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ จ านวนเด็กเล็ก 23 คน 
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายทอน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ จ านวนเด็กเล็ก 53 คน 
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ จ านวนเด็กเล็ก 20 คน 
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุมแป ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ จ านวนเด็กเล็ก 30 คน 
๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งไม้เรียง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ จ านวนเด็กเล็ก 34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕64 
 

  ๒) โรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ประกอบด้วย 
๑. โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ จ านวนเด็กนักเรียน 72 คน 
๒. โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ จ านวนเด็กนักเรียน ๑38 คน 
๓. โรงเรียนบ้านปลายทอน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ จ านวนเด็กนักเรียน ๑43 คน 
๔. โรงเรียนวัดชนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ จ านวนเด็กนักเรียน 92 คน 
๕. โรงเรียนวัดถ้ าเทียนถวาย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๔ จ านวนเด็กนักเรียน ๒36 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕64 
  ๓) โรงเรียนมัธยมศึกษา 

๑. โรงเรียนสชิลคุณาธารวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ 
 

 ๔) วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
๑. วิทยาลัยเทคนิคสิชล ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ 

 

 ๕) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   -  กศน.ต าบลทุ่งปรัง    ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ 
 

4.2  สาธารณสุข     
               มีสถานบริการด้านสาธารณสุข จ านวน ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านจอมพิบูลย์  โดยมีบุคลากร ประกอบด้วย 
  -  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ๑ คน 
  -  พยาบาลวิชาชีพ     2   คน 
  -  นักวิชาการสาธารณสุข     ๑   คน 

-  แพทย์แผนไทย     ๑   คน 
  -  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล     ๑ คน 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 225 คน 
ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 

 
 

4.  สภาพทางสังคม 
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๔.๓  อาชญากรรม 
  ในพ้ืนที่ต าบลทุ่งปรังได้มีการจัดตั้งศูนย์ร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยต าบลทุ่งปรัง เป็นจุด
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจจากสถานีต ารวจภูธรสิชล , อส.ตร. , อปพร. , และก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ในการปฏิบัติงานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง การปูองกันปราบปราม
การแพร่ระบาดและการแก้ไขปัญหายาเสพติด การอ านวยความสะดวกด้านการจราจร ตลอดจนการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดสาธารณะที่ส าคัญ/
พ้ืนที่เสี่ยง  รวมทั้งการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 

๔.๔  ยาเสพติด 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังได้ด าเนินโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม

ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัด
ฟ้ืนฟู ร่วมกับที่ท าการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด 
(ศอ.ปส.จ.)  ลักษณะการด าเนินโครงการเป็นการจัดฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”  ทั้งนี้ 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังได้ส่งผู้ที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่ต าบลทุ่งปรังเข้ารับการอบรมบ าบัดในแต่ละปี 
 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์  ดังนี้  
ผู้สูงอายุ จ านวน 2,051 ราย 
ผู้พิการ จ านวน    454 ราย 
ผู้ปุวยเอดส์ จ านวน      12 ราย 

(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕64) 
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(๔)  ประสานการช่วยเหลือผู้ยากจน  ผู้ยากไร้  ผู้มีรายได้น้อย  และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
(๕)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
 

 
 
 
            5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 การคมนาคมของต าบลทุ่งปรัง มีเส้นทางที่สามารถเข้ามาสู่ตัวต าบลได้  1  เส้นทางหลัก  คือ 
ถนนทางหลวงหมายเลข  401   สายสุราษฏร์ธานี – นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ไม่มี 
บขส. แต่จะเป็นเส้นที่รถประจ าทางวิ่งผ่าน โดยวิ่งจากขนส่งนครศรีธรรมราช ผ่านอ าเภอท่าศาลา และมาอ าเภอ  
สิชลทางหลวงหมายเลข  401   สายสุราษฏร์ธานี – นครศรีธรรมราช  
 
              

   

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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 5.2 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูา

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการ
ให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ   

๕.๓ การประปา 
การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
  
ประปาหมู่บ้าน จ านวน 37 แห่ง 
บ่อบาดาล จ านวน ๒5 แห่ง 
 

         5.4  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ ์
  (๑)  ติดตั้งระบบหอกระจายข่าวแบบไร้สาย/ชุดเครื่องส่งกระจายเสียงแบบไร้สาย  ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  พร้อมเครื่องรับสัญญาณกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (ลูกข่าย) ตาม
หมู่บ้านต่างๆ 
 

  นอกจากนี้ ยังมีครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วย  
(๑) รถบรรทุกน้ า ขนาด 10,000 ลิตร จ านวน ๑ คัน 
(๒) รถเอนกประสงค์  จ านวน  ๑ คัน 
(๓) รถตักหน้าขุดหลัง  จ านวน  ๑ คัน 
(๔) รถยนต์ส่วนกลาง  จ านวน  ๓ คัน 
(๕) รถจักรยานยนต์  จ านวน  ๑ คัน 
(๖) เรือท้องแบน  จ านวน ๔ ล า 
(๗) รถดับเพลิง  จ านวน ๑ คัน 

 
  

 
 6.1  การเกษตร 

๑. ท านา มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด ๘ ครอบครัว 
   คิดเป็นพ้ืนที่  ๕๘ ไร่ 
๒. ท าสวน     
 ๒.๑ สวนผลไม้ มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด ๒๗๙ ครอบครัว 
   คิดเป็นพ้ืนที่ ๗๑๕ ไร่ 
 ๒.๒ สวนยางพารา มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด ๗๕๖ ครอบครัว 
   คิดเป็นพ้ืนที่ ๖,๐๘๖ ไร่ 
 ๒.๓ สวนมะพร้าว มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด ๔๐๖ ครอบครัว 
   คิดเป็นพ้ืนที่ ๑,๗๙๔ ไร่ 
 ๒ . ๔  ส ว น ป า ล์ ม

น้ ามัน 
มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด ๗๘๕ ครอบครัว 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 



~ 10 ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
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   คิดเป็นพ้ืนที่ ๖,๑๒๓ ไร่ 
๓. ท าไร่ มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด ๒๔ ครอบครัว 
   คิดเป็นพ้ืนที่  ๖๐ ไร่ 

 
 

6.2  การประมง 
  มีการท าประมงพ้ืนบ้าน บ้านปลายทอน หมู่ที่ ๗  มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด  ๒๐๔  
ครอบครัว  
 6.3  การปศุสัตว ์

ฟาร์มเลี้ยงสุกร  จ านวน  ๘  แห่ง 
  ฟาร์มเลี้ยงไก่  จ านวน  ๒ แห่ง 
  ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง  จ านวน  ๑   แห่ง 
 6.4  การบริการ 

รีสอร์ท/ที่พัก  จ านวน  10   แห่ง 
ห้องเช่า   จ านวน  ๑๖ แห่ง   
ร้านอินเตอร์เน็ต  จ านวน  ๒   แห่ง            

 6.5  การท่องเที่ยว 
  แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีต าบลทุ่งปรัง ประกอบด้วย 
  (๑) ชายหาดปลายทอน  บ้านปลายทอน  หมู่ที่ ๗  
  (๒) แหล่งโบราณสถานถ้ าเขาพรง  บ้านชายเขาพรง  หมู่ที่ ๑๕ 
  (๓) พรุจระเข้ไข่  บ้านทุ่งคา  หมู่ที่ ๕  
  (4) ปากน้ าเทพา  บ้านท่าเชี่ยว  หมู่ที่ 16 
 6.6 อุตสาหกรรม 
มีสถานประกอบการต่างๆ ประกอบด้วย 
  (๑) โรงงานผลิตโฟม  
  (๒) โรงงานผลิตน้ ามันปาล์มดิบ  
  (๓) โรงงานใยมะพร้าว  
  (๔) โรงงานแปรรูปสัตว์น้ า  
  (๕) โรงเลื่อยไม้ยางพารา (แปรรูป)  
  (๖) โรงงานใยมะพร้าว   

 (๗) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 
 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร      - แห่ง  สถานีบริการน้ ามัน ๒     แห่ง 
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง  ตลาดสด   ๑

 แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ    ๖๐ แห่ง  โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
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กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ จ านวน ๒๐ กลุ่ม 
กลุ่มออมทรัพย์ จ านวน ๒๑ กลุ่ม 
กลุ่มอ่ืนๆ จ านวน ๖ กลุ่ม 

 
๖.๘ แรงงาน 

  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทั้งสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน สวน
มะพร้าว สวนผลไม้ และอาชีพอ่ืนๆ 
 

 
 

7.๑ การนับถือศาสนา 
  ประชากรในพ้ืนที่ต าบลทุ่งปรังส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัด จ านวน ๗ แห่ง คือ  
   -  วัดถ้ าเทียนถวาย  -  วัดปัณณาราม 
   -  วัดชนาราม   -  วัดดอนนนท์ 
   -  วัดกุมแป   -  วัดมณีประสิทธิ์ 
   -  วัดเขาเกียรติ  
  ส านักสงฆ์ จ านวน ๑ แห่ง คือ  
   -  ส านักสงฆ์ถ้ าเขาพรง 
  และมีมัสยิดของศาสนาอิสลาม จ านวน ๒ แห่ง คือ 
   -  มัสยิดดารุลอามาน (บ้านปลายทอนเหนือ) 
   -  มัสยิดอัลมุฮัมมะดียะฮ์ (บ้านปลายทอนใต้) 

7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ในเดือนมกราคม 
-  ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ  ในวันมาฆบูชา   
-  ประเพณีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ  ในวันสงกรานต์  
-  ประเพณีวิสาขะแห่ผ้าขึ้นถ้ า (เขาพรง) ในวันวิสาขบูชา 
-  ประเพณีฮารีรายออีดิลฟิตรี   ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ า เดือนเชาวาล  
     ซึ่งเป็นเดือน ๑๐ ตามปฏิทินอิสลาม  
-  ประเพณีแห่หมรับเดือนสิบ  ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ า เดือน ๑๐ 
-  ประเพณีชักพระ   ตรงกับวันแรม ๑ ค่ า เดือน ๑๑ 
-  ประเพณีลอยกระทง   ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๒ 

 
7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นท่ีต าบลทุ่งปรังได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  การท า
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว  การท าประมงพ้ืนบ้าน   การท าไข่เค็ม   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐  พูดภาษาใต้  
  
 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลทุ่งปรังได้ผลิตของใช้จากกะลามะพร้าว  ดอกไม้ประดิษฐ์ 
 
 
 

8.๑ น้ า  แหล่งน้ าในพ้ืนที่ต าบลทุ่งปรัง ประกอบด้วย 
  ๑) สระเก็บน้ า   
  ๒) หนองน้ าและบึงธรรมชาติ   
  ๓) ฝายขนาดเล็ก   
  ๔) คลอง   
 

 8.๒ ป่าไม้   
 

8.๓ ภูเขา  มีภูเขาในเขตพ้ืนที่ต าบลทุ่งปรัง ประกอบด้วย เขาเกียรติ  เขาพรง  เขาเหล็ก  และเขาวัดถ้ า   
 

8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
    

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

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) หน้า ๑๓ 
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ส่วนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑. ความเป็นมา 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูป
ในระยะที ่๓ (ปี ๒๕๖๐  เป็นต้นไป) 
 

  
๒. สาระส าคัญ 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) หน้า ๑๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒.๑ สภาพแวดล้อม 
  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและหลายมิติ 
ท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ก่อให้เกิดโอกาส ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทย และในขณะเดียวกันก็เป็นความเสี่ยงและภัย
คุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้น กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของ
โลกได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยจากเดิมที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบ
พ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาค
เกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น ตามล าดับ  จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้าน
รายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหา
ความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบท ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลก
ได้ท าให้เกิดภัยคุกคามด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่รุนแรงขึ้น โดยที่การก่อการร้ายจะยังเป็นภัยคุกคามของโลก และอาชญากรรมข้ามชาติ
เป็นปัญหาที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้น  การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของผู้คน สินค้า
และบริการ เงินทุน และองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างเสรีภายใต้ 
กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นจะเอ้ือให้สามารถประกอบอาชญากรรมในรูปแบบและช่องทางใหม่ๆ ที่แยบยลมากขึ้น 
สถานการณ์และแนวโน้มดังกล่าวบ่งชี้ว่าประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการเตือนภัยและการ
บริหารความเสี่ยงที่ดีและประชาชนจะต้องได้รับความรู้ที่สามารถใช้วิจารณญาณได้ดีในสถานการณ์ที่ล่อแหลมและมี
ความเสี่ยง นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ  เงื่อนไขภายนอกที่
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้า
ทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบ 
ในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วง
ระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจโลก ในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะใน
ประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการ
ด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อ
เศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่  รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้น การ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการ
ผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อ
ตัวที่ชัดเจนแต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อย
ละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) ดังนั้น ภายใต้สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่
ประเทศต่างๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น 
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปีข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัว
ช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทย ไม่เร่งปรับ
โครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 
  ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกไว้และเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชีย
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และยุโรปนั้นน่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความม่ันคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกัน
ทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบ
กันของเทคโนโลยีก้าวหน้า อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขที่กดดันให้ต้องมีความสอดคล้องกับแนวคิดสี
เขียวด้วยเช่นกัน และในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีก็จะมีส่วนส าคัญในการแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ 
รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาต้องเผชิญกับภาวะที่ปริมาณลดลง ราคาแพงขึ้น และผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 
  นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน  ทั้งนี้ โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน  รวมทั้ง มีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
สวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่ส าคัญ  ส าหรับภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  ในขณะ
ที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่
เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การ
ยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้
เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการ
พัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับ
รายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี 
๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและ
บริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขัน
และมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง  อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น
ส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึง
ร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ 
คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้น
ตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้ง
ในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ  
ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 
  นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
อันได้แก ่การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแล
วินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความ
มั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้
มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและ
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ประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การ
ด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน 
  แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและ
การออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ าต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก 
ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศ
มาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิต
ต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายัง
ไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนา
นวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  
การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า  ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ 
ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายัง
ไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่
ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก  รวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 
  ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยที่ส าคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความ
มั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงาน
และทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพ
ทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และ
การปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และท่ีส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้อง
ปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 
  โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะ
ส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้น
ขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี 
ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดัน
การเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคม
โลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้น
เงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น 
โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้าง
กลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหา
และปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้
เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะ
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รุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ใน
ระยะยาว 
  ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้ง
ที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงใน
หลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้
นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์
ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้อง
ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิ
ทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัย
โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะ
ยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ  เพ่ือให้ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมี
ความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การ
ก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผล
ให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน 
การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 
  อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ  เปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง  ถือเป็นการ
สูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์
ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับความ
เสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับ
คนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้อง
กับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 
  การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยง
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ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่ง
จะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน สาระส าคัญของยุทธศาสตร์
ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และ
เปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ  ซึ่งเป็นแนวทาง 
ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง  เพ่ือให้บรรลุ
ซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ 
การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

  ๒.๒ วิสัยทัศน์ 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่
อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
  ในยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ ได้อธิบายค าว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไว้แล้วซึ่งครอบคลุมความหมายใน
ทุกมิติของประเทศพัฒนาแล้ว มนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระ
ของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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  ๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมี
การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศ
ไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
  (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
  (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
  (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ปูองกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
  (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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  (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่นสร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
  (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  (๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิต และการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต  
ทั้งนี ้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
  (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และสร้างความ
เชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของ
ห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
  (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัยของโลก 
   - ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพสะอาด
และปลอดภัย 
   - ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
   - ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพธุรกิจ บริการด้านการเงินและธุรกิจ บริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 
  (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงาน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และสถาบัน
เกษตรกร 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) หน้า ๒๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
  (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่ง ด้านพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 
  (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ
  (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
  (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 

 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการ
พัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญอาท ิ
  (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
  (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง๒๕ลุ่มน้ าเน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) หน้า ๒๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
  (๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
  (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) หน้า ๒๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผน
ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งปรังจึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมี
ทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ใน    สังคมไทย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) หน้า ๒๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้อง
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ
ยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 

๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 
  ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

๓ เป้าหมาย 
  ๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
 (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ 
สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
 (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
 (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
 

  ๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ 
 (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
 (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 

  ๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 

  ๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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 (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 

  ๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
 (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 

แนวทางการพัฒนา 
๑. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  ๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
ด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 

  ๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน  สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
ก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรี
ของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการ
เรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการ
เคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มี
ผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
 

  ๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีด
กันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์
สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การ
เป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
 

  ๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือ
เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทัง้พัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่
เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบ
ราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
 

  ๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต  ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิต
สินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสร้างความเชื่อมโยง
ทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลง
สู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่ม
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ทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับ
ที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือ
ขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้
ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและ
จัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดน
ติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ 
และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน 
รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยง
เศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุน
เพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญ
เรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 
 

๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยช่วงวัยเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพ
เพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มี
การสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ  ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่
ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
 

  ๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
   (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่
เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
   (๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
   (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี
คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
   (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
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  ๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง การแพทย์
เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการ
บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  
(Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุ ขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
 

  ๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่
ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 
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๓. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
  ๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดย
สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย 
โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการ
อุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 

  ๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัย
ของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนา
โครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
 

  ๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และ
บูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษี
ที่เป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 

  ๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมาย
ที่ดิน เป็นต้น 
 

๔. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
  ๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ
ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 
 

  ๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การ
ลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือใน
ห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า 
ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
 

  ๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความส าคัญ
กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศ
เพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุด
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เดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
มากขึ้น 
 

๕. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง
ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศ
มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูก
ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการ
อนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการ
ปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่าง
เป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และ
องค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้
ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อ
มลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

  ๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
 

  ๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วง
โซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท า
การเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มี
บทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 

  ๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มาก
ที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่
ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
 

  ๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

  ๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนา
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ระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง 
พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การ
ให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ 
และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้ม
การเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 
 

๖. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  ๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความ
สนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
 

  ๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 
 

  ๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับ
พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง 
 
THAILAND  ๔.๐ 
  รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  มุ่งมั่นในการน า “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ  “ไทยแลนด์ 
๔.๐” มาใช้ เพ่ือผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก ๓ กับดักที่ก าลังเผชิญ ทั้ง ๑) กับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
(Middle Income Trap) ๒) กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap) ๓) กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา 
(Imbalance Trap)  เปูาหมายเพื่อน าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโมเดลนี้ 
  ก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ นั้น ไทยเริ่มก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ ๑.๐ หลังจากเริ่มต้น
พัฒนาภาคเกษตรกรรม แล้วจึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด์ ๒.๐ การลงทุนอุตสาหกรรมเบาที่มุ่งเน้นแรงงานราคาต่ า เช่น 
สิ่งทอ อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด์ ๓.๐ มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งการพัฒนาของประเทศ
ไทยใน ๓ ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง ๗% ต่อปี แต่มาถึงจุดหนึ่งหลังปี 
๒๕๔๐ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น ๓-๔% ต่อปี 
  เหตุผลส าคัญเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน และไม่เคยมีการพัฒนา
เทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไม่ได้มีทักษะจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาส ซึ่งในช่วงนี้รัฐบาลต้องการ
ก้าวกระโดดข้ามหุบเหว ซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมือง และต้องใช้พลังที่เรียกกว่าพลังประชารัฐในการ
ขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ 
  ๓ กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐  กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ ประกอบด้วย 
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   ๑) Productive Growth Engine ซึ่งเปูาหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศ
ที่มีรายได้สูง ( High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิดสร้างสรรค์ 
   กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การ
บริหารจัดการสมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึง
การบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้
ปานกลางที่ไทยก าลังเผชิญอยู่ 
   ๒) Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจาย
รายได้ โอกาส และความมั่งค่ังที่เกิดขึ้น 
   โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด  การพัฒนา
เศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทายทาง
สังคมในมิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัต
การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative 
Income Tax) เพ่ือแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ าที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
   ๓) Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึงการ
พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา
ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม 
 

   โดยกลไกนี้ประกอบด้วย  การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่
ค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 
 

   ทั้ง ๓ กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย ๔.๐″ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่ง
อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการ
พ่ึงพาการลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน สร้าง
การวิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ ๒๑ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับดัก
จากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 
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๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคใต้ 
  แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาค
ขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบ
ไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
กลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังนั้นตั้งอยู่ภาคใต้  การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังจึงต้องมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคใต้  ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร  
การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และ
การออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น   ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์    
  

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ
มาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ส านักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึ ดกระบวนการมี ส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

๑. แนวคิดและหลักการ 
  ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็น
ธรรมและ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับ
แนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์
และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
  ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดยก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชนก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและ
โอกาสของพ้ืนที่ 
 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
  ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่
สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
  ๒.๑ พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือ
เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 
   ๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจ
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พ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-
สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
   ๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-
อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
  ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดย
เน้นพื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
  ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
  ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัด
ให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
 ๑) วิสัยทัศน์ (Vision)  
  “เมืองศูนย์กลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่เติบโตอย่างมั่นคง บนพื้นฐานของชุมชน
เข้มแข็ง และเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืน”  
 

 ๒) พันธกิจ (Mission)  
  ๑. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเกษตร สัตว์น้ าและพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา/ปาล์ม
น้ ามัน) ของกลุ่มจังหวัด ให้มีคุณภาพแบบครบวงจร  
  ๒. พัฒนาระบบการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน โดยการผสานเชื่อมโยงกับกลุ่มอันดามัน 
และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นระดับโลก  
  ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างกลุ่มจังหวัดสู่เมืองสีเขียว  ที่มีระบบชุมชน
เข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๔. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการขนส่งสินค้า รองรับการ
พัฒนาของกลุ่มจังหวัด  
 

 ๓) เป้าประสงค์รวม (Objectives)  
  ๑. สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ และระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด  
ด้วยระบบการบริหารจัดการการเกษตร และพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา/ปาล์มน้ ามัน ) ที่มีประสิทธิภาพ  
  ๒. ยกระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้เป็นแหล่งผลิต แหล่งการค้า แหล่งเรียนรู้  การพัฒนา
ยางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศ  
  ๓. พัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด สู่การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน  
  ๔. สร้างและพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน (Green Area)  
  ๕. จัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคมและสาธารณูปโภค ให้มีศักยภาพในการรองรับการ
พัฒนาของกลุ่มจังหวัดในทุกๆด้าน  
 

 ๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและ
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ปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพแบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง (ข้าว,ไม้ผล,ปศุ

สัตว์,ประมง) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และการโลจิสติกส์ 
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๑. การผลิต แปรรูป และการ
บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ
ยางพาราและปาล์มน้ ามันที่มี
คุณภาพแบบครบวงจร 

๑ .๑  เ ป็ นศู น ย์ ก ล า ง
การเกษตรพืชเศรษฐกิจ
ยางพารา และปาล์ม
น้ ามันของประเทศที่มี
ศักยภาพทางการผลิต 
ก า ร พั ฒ น า เ พ่ื อ ก า ร
แข่งขันทางเศรษฐกิจ
ระดับโลก 

๑.๑.๑ พัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพ
ด้ า นก า รผลิ ต  กา ร แปรรู ป และ
การตลาด 
๑.๑.๒ พัฒนาระบบการเกษตรของ
กลุ่มจังหวัดให้ เติบโตอย่างมั่นคง 
สมดุลบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
๑.๑.๓ เสริมความรู้ เติมศักยภาพ
ทางการบริหารจัดการผลผลิตแก่
เกษตรกร ผู้ประกอบการยางพารา
และปาล์มน้ ามัน เน้นการลดต้นทุน
ด้วยภูมิปัญญา และมาตรฐานสากล 
๑.๑.๔ การพัฒนาด้านการตลาด
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ เ พ่ิ ม ขี ด
ความสามารถเพ่ือการส่งออก 
๑.๑.๕ ส่ง เสริมการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรเป็นชุมชนการเกษตรที่
เข้มแข็ง มีพลังทางการผลิต ทาง
การค้า 
 

๒. การท่องเที่ยวนานาชาติที่
ยั่งยืน 

๒.๑ เป็นเมืองท่องเที่ยว
ที่หลากหลาย เติบโตบน
ฐานการอนุรักษ์ เป็น
แหล่งท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ 

๒.๑.๑ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธ์การตลาด 
๒.๑.๒ การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดให้ เป็น
แหล่ งท่ อง เที่ ย วที่ เป็น อัตลั กษณ์
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดับโลก 
๒ . ๑ . ๓  จั ด ร ะ บ บ เ ส้ น ท า ง ก า ร
ท่องเที่ยว เสริมระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ
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พ้ืนที่ตอนบน และฝั่งอันดามัน 
๒.๑.๔ การจัดระบบการบริการ
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เน้นการ
ดูแลทั่วถึง สร้างการท่องเที่ยวแบบ
อุ่นใจ ปลอดภัย ประทับใจ และมา
เที่ยวซ้ า 
๒.๑.๕ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ/
คุณภาพและเพียงพอต่อการรองรับ
การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว 
การโรงแรม และการบริการของกลุ่ม
จังหวัด 
 

๓ .  พัฒนาการ เกษตรที่ มี
ศักยภาพในพ้ืนที่ ให้มีความ
เข้มแข็ง (ข้าว,ไม้ผล,ปศุสัตว์
,ประมง) 

๓.๑ เพ่ิมปริมาณและ
คุณภาพให้เพียงพอต่อ
การบริ โ ภคและการ
ส่งออก 

๓.๑.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ/
คุณภาพและเพียงพอต่อการรองรับ
การ พัฒนาทางด้ านการ เกษตร 
ประมง และปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัด 
๓.๑.๒ เสริมความรู้ เติมศักยภาพ
ทางการบริหารจัดการผลผลิตแก่
เกษตรกร ผู้ประกอบการการเกษตร 
เน้นการลดต้นทุนด้วยภูมิปัญญา และ
มาตรฐานสากล 
๓.๑.๓ สร้างช่องทางการตลาดและ
ศูนย์กลางการผลิต แปรรูป การค้า 
การส่งออกไม้ผล ผลผลิตสัตว์น้ า ปศุ
สัตว์ มาตรฐานกาค้าระดับสากล 
๓.๑.๔ ส่ง เสริมการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรเป็นชุมชนการเกษตรที่
เข้มแข็ง มีพลังทางการผลิต ทาง
การค้า 
 

๔. การพัฒนาสู่ เมืองสีเขียว 
ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง 
อย่างยั่งยืน 

๔ . ๑  ป ร ะ ช า ช น มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ระบบ
ก า ร จั ด ก า ร ชุ ม ช น มี
ความเข้มแข็งบนฐาน
ปรัชญาความพอเพียง 

๔.๑.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่ วน ร่ วมสร้ า งแกนน าการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชนเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
๔.๑.๒ สร้างชุมชนต้นแบบระบบ
บริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง ชุมชน
น่าอยู่ ด้วยหลักการของปัญญาแห่ง
ปรัชญาความพอเพียง ผ่านการสร้าง
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แหล่งเรียนรู้การพัฒนา 
๔.๑.๓ ส่งเสริมการธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภูมิปัญญาของชุมชนให้อยู่คู่กับ
กลุ่มจังหวัด 
๔.๑.๔ ยกระดับการเรียนรู้ในชุมชน 
เสริมสร้างองค์ความรู้  ขยายฐาน
การศึกษา การเรียนรู้ สู่การเป็นกลุ่ม
จังหวัดอุดมปัญญา 
๔.๑.๕ สร้างผู้น าชุมชนที่มีคุณธรรม 
และศักยภาพในการน าชุมชนด้วย
ห ลั ก ธ ร ร ม ภิ บ า ล  สู่ ชุ ม ช น วิ ถี
ประชาธิปไตยเข้มแข็ง 
 
 

๕.  กา ร พัฒนา โคร งสร้ า ง
พ้ืนฐานทางการคมนาคม และ
การโลจิสติกส์ 

๕ . ๑  โ ค ร ส ร้ า ง ก า ร
คมนาคมและโลจิสติกส์
ของกลุ่มจังหวัดเอ้ือต่อ
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ
การเกษตร 

๕.๑.๑ พัฒนา ปรับปรุงการคมนาคม
การขนส่งทางน้ า ทางบก ทางอากาศ 
ทางราง ให้มีการเชื่อมต่อย่างเป็น
ระบบ ประสานกับการพัฒนาของ
ประเทศ 
๕.๑.๒ ส่งเสริมท้องถิ่นร่วมเขื่อมต่อ
ระบบการคมนาคมและการโลจิสติกส์
สู่ชุมชน 
๕.๑.๓ วางระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ก า ร ค ม น า ค ม โ ล จิ ส ติ ก ส์  ก า ร
สาธารณูปโภครองรับการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร การท่องเที่ยวที่มี
มาตรฐานโดยการบูรณาการกับ
ท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนา
ระดับชาติ 
๕.๑.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ/
คุณภาพและเพียงพอต่อการรองรับ
การพัฒนาทางโลจิสติกส์ 
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 แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การท่องเที่ยว สังคมคุณภาพ  พัฒนาเมืองน่าอยู่  และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้  
 

๑. วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” 
 

 ค านิยามวิสัยทัศน์ 
ค าจาก

วิสัยทัศน์ 
หมายถึง 

นครแห่ง
อารยธรรม 

นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา พลเมืองอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มี
แหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยสถาบันการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ และมีประเพณี
วัฒนธรรมที่สืบทอดอย่างยาวนาน 

น่าอยู่ 
น่าเที่ยว 

เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย อาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมืองพลังงานสะอาด การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สาธารณูปโภค 
ระบบคมนาคมเพ่ิมศักยภาพระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงโครงข่ายถนนให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริม
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปลูกฝังความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเป็น
คนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมืองน่าเที่ยว 
 

การเกษตร
และ

อุตสาหกรร
มยั่งยืน 

นครแห่งการผลิตทางการเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม มุ่งเน้น
การผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกษตรกร ประชาชนชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราชมีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การบริหารจัดการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องดิน น้ า และระบบชลประทาน รวมทั้งการ
จัดสรรที่ดินท ากิน การจัดการด้านการส่งเสริมการผลิตพืช สัตว์ ประมง การพัฒนา
ศักยภาพเกษตรสู่ Smart Farmer  การพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง การบริหาร
จัดการฟาร์มสู่ Smart Farm  การวางแผนการผลิต การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรที่มีความ
ยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแปรรูปเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตรสร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้าน
การเกษตรคู่ขนานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  พร้อมทั้ง สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/เชิงนิเวศน์ สนับสนุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด สู่การ
พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของจังหวัด โดยค านึงถึงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืน
ทางด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนทางด้านสังคมของจังหวัด 
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๒. จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) 
 จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ในภาพรวมของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด ๓ ประเด็น ดังนี้ 
  ๑. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข น่าเที่ยว 
  ๒. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
  ๓. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 
 

๓. เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective) 
  ๑. เพ่ิมรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรม และการท่องเที่ยว โดยควบคู่กับการยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพ 
  ๒. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  ๓. ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  ๔. ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 
 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
  ๑. บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๒. พัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
  ๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ๔. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 ๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ๑.๑ รายได้เพ่ิมจากการผลิตทางการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเกษตร 
  ๑.๒ นครศรีธรรมราชเป็นเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม และเกษตร
อุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/เปูาหมายรวม ๔ ป ี

๒.๑ รายได้เพ่ิมจากการผลิตทางการเกษตร
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเกษตร 

๒.๑.๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคเกษตร
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑ ต่อปี 

๒.๒ ระบบการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน ๒.๑.๒ ร้อยละ ๘๐ ของฟาร์ม/แปลงที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP) 

๒.๓ เป็นเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ 
เกษตรนวัตกรรม และเกษตรอุตสาหกรรมสี
เขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๓ ร้อยละ ๕ ของสถานประกอบการที่ได้รับ
รองอุตสาหกรรมสีเขียว 

 

 ๓. กลยุทธ์  
  ๓.๑ พัฒนาสินค้าและบริการทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการในตลาดสากล 
(Global Marketing) 
  ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิต (น้ า ที่ดิน พันธุ์ ปุ๋ย) ที่พอเพียง 
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  ๓.๓ พัฒนากระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น
เกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร พ่อค้าในการผลิต 
การตลาด และการกระจายสินค้าทางการเกษตร 
  ๓.๕ พัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและกระจายสินค้าทาง
การเกษตร 
  ๓.๖ ส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม นวัตกรรมสีเขียว 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
 ๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ๑.๑ เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
 

 ๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/เปูาหมายรวม ๔ ป ี

๒.๑ เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว ๒.๑.๑ ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 

 

 ๓. กลยุทธ์  
  ๓.๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พ้ืนที่ แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวที่
ได้มาตรฐาน 
  ๓.๒ พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เสริมสร้างโอกาสและ
ศักยภาพการแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยว 
  ๓.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสื่อสาร การตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ภายใต้ชื่อ “นครแห่ง
ธรรม” 
  ๓.๔ พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการของบุคลากรท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน  เกิด
ความประทับใจแก่ผู้มาเยือน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ๑.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน 
  ๑.๒ การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด 
 

 ๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/เปูาหมายรวม ๔ ป ี

๒.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อม ได้รับ
การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่าง
ยั่งยืน 

๒.๑.๑ ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ีน 
๒.๑.๒ ร้อยละของขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้
ประโยชน์ 
๒.๑.๓ จ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติ 

๒.๒ การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และใช้อย่างประหยัด 

๒.๒.๑ ร้อยละของการใช้พลังงานลดลง (ร้อยละ 
๓ ต่อปี) 
๒.๒.๒ การใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน (๖๐ toe) 
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 ๓. กลยุทธ์  
  ๓.๑ พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน 
  ๓.๒ อนุรักษ์ ปูองกัน ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัด 
  ๓.๓ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการน้ า และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ๑.๑ ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข 
  ๑.๒ ประชาชนได้รับความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรม 
  ๑.๓ การศึกษามีคุณภาพ ทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 
  ๑.๔ ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/เปูาหมายรวม ๔ ป ี

๒.๑ ประชาชนได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย่าง
ทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข 

๒.๑.๑ ร้อยละของประชาชนที่ได้รับสวัสดิการ
พ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ความสุข 

๒.๒ ประชาชนได้รับความมั่นคง ปลอดภัย เป็น
ธรรม 

๒.๒.๑ ร้อยละของประชาชนได้รับความมั่นคง 
ปลอดภัย เป็นธรรม 

๒.๓ การศึกษามีคุณภาพทัด เทียมกับค่ า
มาตรฐานการศึกษา 

๒.๓.๑ ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.๓ 
๒.๓ .๒  ปี ก า รศึ กษา เฉลี่ ย ของคนจั งหวั ด
นครศรีธรรมราชสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานประเทศ 

๒.๔ ชุมชนเข้มแข็ งตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๔.๑ ร้อยละของชุมชนเข้มแข็งตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ๓. กลยุทธ์  
  ๓.๑ พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสังคม และการเข้าถึงสวัสดิการพ้ืนฐานของประชาชนอย่าง
ทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๓.๒ ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข 
  ๓.๓ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสริมความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรมแก่ประชาชน ชุมชน 
สังคม เป็น “นครที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” 
  ๓.๔ ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ให้เป็น “นครแห่งการเรียนรู้” 
  ๓.๕ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 
๒๕๖6 – ๒๕70) 
 

 วิสัยทัศน์  “องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจั งหวัดนครศรีธรรมราช              
(พ.ศ.  2566-2570) ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด“หลักความพอเพียง”  
ตามแนวพระราชด าริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  12 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้าน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจฯ มาตรา 32(1) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเปูาหมายการพัฒนา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ เศ รษฐกิจพอเพียง
 และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรกร 
 ๒. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 
 ๓. ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งท่ีเป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
 ๔. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
 ๕. จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
 ๖. ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด 
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
 ๗. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
 ๘. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ ภาค
เศรษฐกิจ ชุมชน 
 ๙. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
 

    เป้าหมายการพัฒนา 
 ๑. รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
 ๒. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากทีดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากขึ้น 
 ๓. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้ 
 ๔. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความส าคัญกับการเพ่ิม
มูลค่า การค้าการลงทุนของจังหวัด   

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
    พันธกิจ 
 ๑. ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
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 ๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบ
ช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการ
จัดการน้ าเสีย 
 ๓. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
 ๔. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภคอย่างพอเพียงและยั่งยืน การ
สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 ๕. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่
จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะในแหล่งก าเนิด 
สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะแบบรวมศูนย์ 
 ๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้าง
จิตส านึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 ๗. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชนใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
 ๘. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท าแผนที่เพ่ือแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
 ๙. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษา ปกปูองระบบนิเวศท่ีเชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน   

    เป้าหมายการพัฒนา 
 ๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชนมีการ
ด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
 ๒. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓. ครัวเรือน ชุมชนมีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 
 ๔. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน   

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาใน
ทุกด้าน 
 ๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 
 ๓. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพ้ืนที่การศึกษาท่ีขาดแคลน 
 ๔. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
 ๕. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย 
(แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และสถานพยาบาล 
 ๖. ปูองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
 ๗. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและปูองกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ เฝูาระวัง
ปูองกันปัญหาการปุวยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
 ๘. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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 ๙. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา จัดหา
สถานที่จัดกิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง  
 ๑๐. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา 
ฟ้ืนฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชน และเผยแพร่สู่สังคมโลก 
 ๑๑. สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและพ่ึงพาตนเองได้ 
 ๑๒. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
ชุมชน การจัดท าแผนแม่บทชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน 
 

    เป้าหมายการพัฒนา 
 ๑. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
 ๒. ประชาชนได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 ๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญ
พันธุ์ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
 ๔. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
ลดลง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายใต้เขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่าง
ทั่วถึง 
 ๒. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
 ๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ 
 

    เป้าหมายการพัฒนา 
 ๑. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับ
ระบบขนส่งอ่ืน รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 ๒. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐานที่ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
    พันธกิจ 
 ๑. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตส านึกธรร
มาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
 ๒. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลด
ขั้นตอนการท างานเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 ๓. พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชน
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
 ๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) หน้า ๔๕ 
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    เป้าหมายการพัฒนา 
 ๑. ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน 
 ๓. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการ
พัฒนา 
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 “ต าบลทุ่งปรัง คุณภาพชีวิตดี  ชุมชนเข้มแข็ง  ราษฎรอยู่ดีมีสุข” 
 

 
 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 
 
 

 
 ๑. เส้นทางการคมนาคมได้มาตรฐาน พอเพียง สะดวกรวดเร็ว พร้อมสาธารณูปโภคครบครัน และท่ัวถึง 
 ๒. ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 
 ๓. ชุมชนมีความเข้มเข็ง ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๔. จัดการศึกษาสร้างคุณภาพพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 
 ๕. จัดบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และมีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอ 
 ๖. รณรงค์สร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยที่
ดี ถูกสุขลักษณะ 
 ๗. เพ่ิมประสิทธิภาพให้บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม และสร้างกลไกในสังคมให้
ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติ การบริหารจัดการที่ดี 
 ๘. สงเคราะห์ ช่วยเหลือการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน คนชรา คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ หรือผู้ด้อยโอกาส 
 ๙. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในต าบลทุ่งปรัง 
 
 
 
 ๑. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดท าในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒. ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชน 
 ๓. ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
 ๔. ร้อยละของเยาวชนที่ได้รับการศึกษาต่อ 
 ๕. ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ๖. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแล 
 ๖. จ านวนบุคลากรมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ต่อปี 
 ๗. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๒.๑ วิสัยทัศน์ 

๒.๒ ยุทธศาสตร์ 

๒.๓ เป้าประสงค์ 

๒.๔ ตัวชี้วัด 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ - ฝึกอบรมอาชีพ ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพ 

- ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชน   
- ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน - ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
ไฟฟูา ระบบประปาหมู่บ้าน 
 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต - พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ เช่น 
การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมเยาวชน สตรี  
- ด าเนินการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
- ด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
- เพ่ิมประสิทธิภาพ การปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ   
- ปลูกจิตส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์ เพื่อความม่ันคงของชาติ  
- ปูองกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมปูองกันโรค
ระบาดในพ้ืนที่ 
- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งปรัง 
- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ  
- ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม เช่น  
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นถ้ า ประเพณีลอยกระทง  ชักพระ   
แห่หมรับ 
 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และพลังงาน 

- บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า  
- ก าจัดขยะมูลฝอย  
- การใช้พลังงานทดแทน  
 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
 

- ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
พนักงาน 
- โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

๒.๕ ค่าเปา้หมายยา
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 - ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ 
 

 
 
 
 
  ๑. การพัฒนาอาชีพ 
  ๒. การพัฒนาการเกษตร 
  ๓. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. การพัฒนา ปรับปรุง และติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ 
  ๖. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  ๗. การพัฒนาการศึกษา 
  ๘. การพัฒนาสวัสดิการสังคม 
  ๙. การสร้างความเข้มแข็งชุมชน  สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๑๐. การส่งเสริม สนับสนุน ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  ๑๑. การพัฒนาสาธารณสุข 
  ๑๒. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๑๓. การพัฒนาพลังงานทดแทน 
  ๑๔. การพัฒนาบุคลากร 
  ๑๕. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน 
  ๑๖. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
  ๑๗. การพัฒนาการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
   
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง มีจุดเด่น คือ สภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังมี
ความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าการเกษตร  นอกจากนั้น ยังมีพ้ืนที่ติดกับอ่าวไทย ประชาชนบางส่วนจึงประกอบ
อาชีพท าการประมง  เส้นทางคมนาคมขนส่งมีความสะดวก มีถนนสายหลักตัดผ่าน  เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการต่างๆ
ของอ าเภอสิชล  ที่ตั้งของสถานศึกษาทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา  มีศาสนสถานทั้ง
ของศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นสถานที่ท ากิจกรรมทางศาสนาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 

๒.๖ กลยุทธ์ 

๒.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
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  ฉะนั้น ด้วยสภาพพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยที่เอ้ือต่างๆ จึงก าหนด
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของต าบลทุ่งปรัง คือ 
“มุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร  สนับสนุนการประมงพื้นบ้าน  
และส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี

 

 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ 

แผนพัฒนาจังหวัด 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง

ปรัง 

๒.๘ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑)  จุดแข็ง (Strength) 
 (๑)  ระบบการบริหาร 
  -  การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
  -  การมอบอ านาจ หรือมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
  -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปประชาคม 
 (๒)  ระบบข้อมูลข่าวสาร 
  -  มีระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมในการใช้งาน 
 (๓)  อัตราก าลัง 
  -  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 
     ศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัด 
     อย่างต่อเนื่อง 
  -  แผนอัตราก าลังบุคลากรเหมาะสมกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่  
 (๔)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -  มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าการเกษตร และมีพ้ืนที่ติดกับทะเล จึงมีการ 
     ประกอบอาชีพที่หลากหลาย 
 

  ๒)  จุดอ่อน (Weakness) 
 (๑)  ระบบการบริหาร 
  -  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
     อยู่ตลอดเวลา ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสน ขาดความชัดเจน  
 (๒)  การเงิน งบประมาณ 
  -  งบประมาณในการด าเนินการ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานมีอยู่จ ากัด จึงท า 
      ให้การพัฒนาเกิดความล่าช้า 
 (๓)  สถานที่ปฏิบัติงาน 
  -  อาคารสถานที่ปฏิบัติงานค่อนข้างคับแคบ ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและการมา 
     ติดต่อราชการของประชาชน 
 
  ๓)  โอกาส  (Opportunity)  
 -  พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์  มีการปลูกพืชพันธุ์และผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย   
    พ้ืนที่ติดกับทะเลจึงมีประชาชนบางส่วนประกอบอาชีพประมง 
 -  มีสถานที่ท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายฝั่ง  
    ทะเล  



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) หน้า ๕๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 -  เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการส าคัญของอ าเภอสิชล และเป็นเส้นทางสายหลักใน 
     การเดินทางไปยังอ าเภอและจังหวัดอ่ืนๆ 
  4)  อุปสรรค (Threat) 
 -  การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบจึงเพิ่ม 
    มากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนมีมากข้ึน แต่ไม่ 
    สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากข้อจ ากัดด้านอ านาจหน้าที่และข้อจ ากัดด้าน 
    งบประมาณ 
 -  ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มองค์กรที่มีการด าเนินกิจการต่างๆในต าบล  ขาดการ 
    ประสานงานระหว่างประชาชนกับองค์กร ประชาคมท้องถิ่นยังไม่กล้าแสดงความรู้  
    ความคิดเห็นของตนอย่างเต็มที่  
 
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังนั้น  ได้ท าการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน 
สถานการณ์สภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มในอนาคต 

๑. ด้านเศรษฐกิจ ๑ )  ข า ด แ ห ล่ ง เ งิ น ทุ น ใ น ก า ร
ประกอบอาชีพ 

ป ร ะ ช า ช น ใ น พ้ื น ที่
ต าบลทุ่งปรัง 

มีแหล่ ง เงินทุน ในการท า
กิจการและประกอบอาชีพ 

 ๒) ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ า  

เกษตรกรในพ้ืนที ่ ส นั บ ส นุ น สิ น ค้ า ท า ง
การเกษตรเ พ่ือให้มีราคา
สูงขึ้น 

๒. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑ )  ข า ด แ ค ล น แ ห ล่ ง น้ า ใ น
การเกษตรและน้ าประปาส าหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและ
ยังไม่ได้มาตรฐาน 

ต าบลทุ่งปรัง ประชาชนมีแหล่งน้ าและมี
น้ าประปาใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐานมาก
ขึ้น 

 ๒)  ไฟฟูาส่ อ งสว่ า งทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด 

ต าบลทุ่งปรัง ไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

๒. ด้านชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 
 

๑) ประชาชนที่ปุวยด้วยโรคเรื้อรัง 
เช่น เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง 

ผู้ปุวยและกลุ่มเสี่ยง ผู้ปุวยได้รับการดูแลรักษา
อย่างต่อเนื่อง 

 ๒) ปริมาณขยะมูลฝอย ต าบลทุ่งปรัง ปริมาณขยะมูลฝอยและการ
ก าจัดอย่างถูกวิธี 

 ๓) ประชาชนบางรายมีที่อยู่อาศัย
ไม่ม่ันคงแข็งแรง 

ประชาชนที่เดือดร้อน
เรื่องท่ีอยู่อาศัย 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ ค ว า ม
ช่ วย เหลือซ่อมแซมที่ อยู่
อาศัยให้มั่นคง แข็งแรง  

 ๔) การเลือกบริโภคอาหารเพ่ือ
สุขภาพที่ดี 

ป ร ะ ช า ช น ใ น พ้ื น ที่
ต าบลทุ่งปรัง 

ป ร ะ ช า ช น ท ร า บ แ ล ะ
สามารถเลือกบริโภคอาหาร
ที่ ส ะอาดปลอดภั ย  และ
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ถูกต้อง 
 ๕) เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษา

ต่อในระดับที่สู งกว่าขั้น พ้ืนฐาน 
ครอบครัวมีฐานะยากจน    

เด็กนักเรียนในพ้ืนที่
ต าบลทุ่งปรัง 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช        หน้า ๕๓ 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โครงสร้างความเชือ่มโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 
 

ความ 
มั่นคง 

 การสรา้ง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

 การสรา้งโอกาสความ
เสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

 การสรา้งการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

 
 
 

การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

 การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล้้า
ในสังคม 

 การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

 การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการ

พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

 ความ 
ม่ันคง 

 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมา 

ภิบาล 
ในภาครฐั 

 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโล 
จิสติกส์ 

 วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

 การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

 การ
ต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อน
บ้าน และ
ภูมิภาค 

 
 
 

การบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
มูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพารา

และปาล์มน้้ามัน 

 การพัฒนาการท่องเที่ยว
นานาชาติบนฐานทรัพยากรและ

เอกลักษณ์ของพื้นที่ 

 การพัฒนาสินค้าเกษตรให้
ปลอดภัยและมีศักยภาพในการ

ส่งออก 

 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งและ
ระบบโลจิสติกสใ์ห้รองรับการค้า การลงทุนการ
ท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 

 
 

 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ  

ฉบับที่ 12 

 

ยุทธศาสตร์ 

ชาต ิ20 ปี 

 

ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ 

ฝ่ังอ่าวไทย 
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การบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
มูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพารา

และปาล์มน้้ามัน 

 การพัฒนาการท่องเที่ยว
นานาชาติบนฐานทรัพยากรและ

เอกลักษณ์ของพื้นที่ 

 การพัฒนาสินค้าเกษตรให้
ปลอดภัยและมีศักยภาพในการ

ส่งออก 

 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งและ
ระบบโลจิสติกสใ์ห้รองรับการค้า การลงทุนการ
ท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 
 

การบริหารจัดการ
การเกษตรที่มีคุณภาพ
และครบวงจร และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบนพื้นฐาน

ธรรมะ ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม 

 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 การพัฒนาคน ชุมชน และ
สังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 การรักษาความ
มั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

 การส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

 
 
 

การพัฒนา 
เศรษฐกิจ 

 
 

 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

 การเสริมสร้างธรรมา 
ภบิาลและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 
 

 

 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
 การพัฒนาด้าน

ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

 
 
 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

อบต.ทุ่งปรัง 

 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ของ อปท. 

ในเขต

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ 

จังหวัดนครศรีฯ 

 

ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ 

ฝ่ังอ่าวไทย 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช        หน้า ๕๕ 

 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
 การพัฒนาด้าน

ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

 
 
 

-เส้นทางการคมนาคมได้
มาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว 
ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง
และได้คุณภาพ 
-การใช้ประโยชน์ที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

   
  

 -ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ลดการแพร่
ระบาดของยาเสพติดและความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-ประชาชนมี ความรู้ ก้ า วทั นการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลก 
-การจัดการศึกษาได้คุณภาพ 
-ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
ได้รับการสืบสาน  

 -ประชาชนมีสุขภาพดี และ
เ ข้ า ถึ ง บ ริ ก า ร ด้ า น
สาธารณสุขได้อย่างเท่า
เทียม 
-เด็ก  สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิ การ ผู้ ป่ วยเอดส์และ
ผู้ ด้ อ ย โ อ ก า ส  ไ ด้ รั บ
สวัสดิการ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

 -ราษฎรมีอาชีพและมี
ร า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก
ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 
-ทรัพยากรธรรมชาติมี
ค ว า ม อุ ดมส มบู ร ณ์ 
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
-ชุมชนมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

 -การบริหารจัดการ
อ ง ค์ ก ร มี
ประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามหลักการ
บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
บ้านเมืองท่ีดี 
 

 
 
 

พัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 
ระบบ

สาธารณูปโภค 
และ

สาธารณูปการ 

 สนับสนุน
และส่งเสริม
การศึกษา 

 สนับสนุนและ
ส่งเสริม
สุขภาพ

อนามัยของ
ประชาชนใน
ทุกระดับ 

 ส่งเสริม
ชุมชนให้
เข้มแข็ง 
พัฒนา

คุณภาพชีวิต
และการ

สงเคราะห์ 

 การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายา
เสพติด 

 พัฒนาฟื้นฟ ู
และส่งเสริม
กิจกรรมด้าน

ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี 

 การเตรียม
ความพร้อม 

ในการ 
ป้องกัน 

และบรรเทา
สาธารณภัย 

 พัฒนาฟื้นฟู
และอนุรักษ์
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

 เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
และบริหาร

กิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

 
 
 
 

 

กลยุทธ์ 

 

เป้าประสงค์  

 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

อบต.ทุ่งปรัง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช        หน้า ๕๖ 

พัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 
ระบบ

สาธารณูปโภค 
และ

สาธารณูปการ 

 สนับสนุน
และส่งเสริม
การศึกษา 

 สนับสนุนและ
ส่งเสริม
สุขภาพ

อนามัยของ
ประชาชนใน
ทุกระดับ 

 ส่งเสริม
ชุมชนให้
เข้มแข็ง 
พัฒนา

คุณภาพชีวิต
และการ

สงเคราะห์ 

 การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายา
เสพติด 

 พัฒนาฟื้นฟ ู
และส่งเสริม
กิจกรรมด้าน

ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี 

 การเตรียม
ความพร้อม 

ในการ 
ป้องกัน 

และบรรเทา
สาธารณภัย 

 พัฒนาฟื้นฟู
และอนุรักษ์
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

 เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
และบริหาร

กิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

 
 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

 แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

 แผนงาน
การศึกษา 

 แผนงาน
สาธารณสุข 

 แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

 แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

 แผนงาน
การเกษตร 

 แผนงาน 
งบกลาง 

 
 
 

รายละเอียดโครงการปรากฏตามแบบ ผ.๐2-ผ.๐๓ 

 
 
 
 
 
 
 

 

แผนงาน 

ผลผลิต/ 

โครงการ 

 

กลยุทธ์ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช        หน้า ๕๗ 

แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 

 
 

 
 
 
 
 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 การพัฒนาด้าน
สังคม 

 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

 

 
 

-เส้นทางการคมนาคมได้
มาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว 
ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง
และได้คุณภาพ 
-การใช้ประโยชน์ที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

   
  

 -ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ลดการแพร่
ระบาดของยาเสพติดและความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-ประชาชนมี ความรู้ ก้ า วทั นการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลก 
-การจัดการศึกษาได้คุณภาพ 
-ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
ได้รับการสืบสาน  

 -ประชาชนมีสุขภาพดี และ
เ ข้ า ถึ ง บ ริ ก า ร ด้ า น
สาธารณสุขได้อย่างเท่า
เทียม 
-เด็ก  สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิ การ ผู้ ป่ วยเอดส์และ
ผู้ ด้ อ ย โ อ ก า ส  ไ ด้ รั บ
สวัสดิการ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

 -ราษฎรมีอาชีพและมี
ร า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก
ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 
-ทรัพยากรธรรมชาติมี
ค ว า ม อุ ดมส มบู ร ณ์ 
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
-ชุมชนมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

 -การบริหารจัดการ
อ ง ค์ ก ร มี
ประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามหลัก การ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
บ้านเมืองท่ีดี 
 

 
 

“สาธารณูปโภคพร้อม  สงัคมมีคุณภาพ  ประชาชนอยู่ดีมสีขุ” 
 

วิสัยทัศน์  

 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

 

เป้าประสงค์  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช        หน้า ๕๘ 

-เส้นทางการคมนาคมได้
มาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว 
ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง
และได้คุณภาพ 
-การใช้ประโยชน์ที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

   
  

 -ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ลดการแพร่
ระบาดของยาเสพติดและความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-ประชาชนมี ความรู้ ก้ า วทั นการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลก 
-การจัดการศึกษาได้คุณภาพ 
-ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
ได้รับการสืบสาน  

 -ประชาชนมีสุขภาพดี และ
เ ข้ า ถึ ง บ ริ ก า ร ด้ า น
สาธารณสุขได้อย่างเท่า
เทียม 
-เด็ก  สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิ การ ผู้ ป่ วยเอดส์และ
ผู้ ด้ อ ย โ อ ก า ส  ไ ด้ รั บ
สวัสดิการ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

 -ราษฎรมีอาชีพและมี
ร า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก
ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 
-ทรัพยากรธรรมชาติมี
ค ว า ม อุ ดมส มบู ร ณ์ 
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
-ชุมชนมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

 -การบริหารจัดการ
อ ง ค์ ก ร มี
ประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามหลัก การ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
บ้านเมืองท่ีดี 
 

 
 

มีถนนที่ได้รับการ
ก่อสร้างปรับปรุงให้ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
ประชาชนมีน้้าประปาใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

 มปีระชาชนร้อยละ 
๘๐ มีความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การก่อสร้างตาม 
พรบ.ควบคุมอาคาร  
และผังเมือง  

 ดัชนีความสุขของ
ประชาชน อยู่ใน
ระดับที่สูงขึ้น 

 ประชาชนทุกคน
ได้รับสวัสดิการ

พื้นฐานอย่างทั่วถึง 

 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมี
ความสมดุลเชิง

นิเวศน์อย่างยั่งยืน
และมีพื้นที่ป่า

เพิ่มขึ้น  

 ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการบริการ
ของ อบต. อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

 
 

พัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 
ระบบ

สาธารณูปโภค 
และ

สาธารณูปการ 
 
 

 สนับสนุน
และส่งเสริม
การศึกษา 

 สนับสนุนและ
ส่งเสริม
สุขภาพ

อนามัยของ
ประชาชนใน
ทุกระดับ 

 ส่งเสริม
ชุมชนให้
เข้มแข็ง 
พัฒนา

คุณภาพชีวิต
และการ

สงเคราะห์ 

 การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายา
เสพติด 

 พัฒนาฟื้นฟ ู
และส่งเสริม
กิจกรรมด้าน

ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี 

 การเตรียม
ความพร้อม 

ในการ 
ป้องกัน 

และบรรเทา
สาธารณภัย 

 พัฒนาฟื้นฟู
และอนุรักษ์
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

 เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
และบริหาร

กิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

 

 

เป้าประสงค์  

 

กลยุทธ์ 

 

ค่าเป้าหมาย 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช        หน้า ๕๙ 

พัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 
ระบบ

สาธารณูปโภค 
และ

สาธารณูปการ 

 สนับสนุน
และส่งเสริม
การศึกษา 

 สนับสนุนและ
ส่งเสริม
สุขภาพ

อนามัยของ
ประชาชนใน
ทุกระดับ 

 ส่งเสริม
ชุมชนให้
เข้มแข็ง 
พัฒนา

คุณภาพชีวิต
และการ

สงเคราะห์ 

 การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายา
เสพติด 

 พัฒนาฟื้นฟ ู
และส่งเสริม
กิจกรรมด้าน

ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี 

 การเตรียม
ความพร้อม 

ในการ 
ป้องกัน 

และบรรเทา
สาธารณภัย 

 พัฒนาฟื้นฟู
และอนุรักษ์
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

 เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
และบริหาร

กิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

 

 
แผนงาน

บริหารงาน
ท่ัวไป 

 แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

 แผนงาน
การศึกษา 

 แผนงาน
สาธารณสุข 

 แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

 แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

 แผนงาน
การเกษตร 

 แผนงาน 
งบกลาง 

 
 

 

 

แผนงาน 

 

กลยุทธ์ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                   หน้า ๖๒ 

 
 

 

บัญชีโครงการพัฒนา 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                   หน้า ๖๓ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 

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 านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ 

            

              
 ๑.๑ แผนงาน

สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

2 180,000 2 180,000 2 180,000 2 180,000 2 180,000 2 900,000 

รวม 2 180,000 2 180,000 2 180,000 2 180,000 2 180,000 2 900,000 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

            

 ๒.๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

16 8,200,000 16 8,200,000 16 8,200,000 16 8,200,000 16 8,200,000 16 41,000,000 

 ๒.2 แผนงาน
การเกษตร 

1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 2,500,000 

รวม 17 8,700,000 17 8,700,000 17 8,700,000 17 8,700,000 17 8,700,000 17 43,500,000 
   

 
 

       
 

   

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                   หน้า ๖๔ 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 

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 านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. ยุทธศาสตร์ด้าน
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

            

 3.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป 

9 3,043,000 7 443,000 7 443,000 7 443,000 7 443,000 9 4,815,000 

 3.2 แผนงาน
รักษาความสงบ
ภายใน 

8 2,020,000 8 2,020,000 8 2,020,000 8 2,020,000 8 2,020,000 8 10,100,000 

 3.3 แผนงาน
การศึกษา 

19 5,770,000 19 5,770,000 19 5,770,000 19 5,770,000 19 5,770,000 19 28,850,000 

 3.4 แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนนัทนาการ 

29 2,548,000 29 2,548,000 29 2,548,000 29 2,548,000 29 2,548,000 29 12,470,000 

 3.5 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

17 3,300,000 17 3,300,000 17 3,300,000 17 3,300,000 17 3,300,000 17 16,500,000 

 3.6 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

2 90,000 2 90,000 2 90,000 2 90,000 2 90,000 2 4,500,000 

 3.7 แผนงาน
สังคมสงเคราะห ์
 

3 75,000 3 75,000 3 75,000 3 75,000 3 75,000 3 375,000 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                   หน้า ๖๕ 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 

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 านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.8 แผนงาน
สาธารณสุข 

7 258,830 7 258,830 7 258,830 7 258,830 7 258,830 7 1,294,150 

 3.9 แผนงานงบ
กลาง 

5 19,940,000 5 19,940,000 5 19,940,000 5 19,940,000 5 19,940,000 5 99,700,000 

รวม 99 37,044,830 97 34,444,830 97 34,444,830 97 34,444,830 97 34,444,830 99 178,604,150 
๔. ยุทธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
พลังงาน 

            

 4.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป 

1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 1,500,000 

 ๔.2 แผนงาน
การเกษตร 

4 640,000 4 640,000 4 640,000 4 640,000 4 640,000 4 3,200,000 

รวม 5 940,000 5 940,000 5 940,000 5 940,000 5 940,000 5 4,700,000 
๕. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริหารจัดการ
องค์กร 

            

              
 5.๑ แผนงาน

บริหารทั่วไป 
 

8 1,625,000 8 1,625,000 8 1,625,000 8 1,625,000 8 1,625,000 8 8,125,000 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                   หน้า ๖๖ 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 

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 านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 5.2 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

6 9,000,000 6 3,300,000 4 1,000,000 2 700,000 - - 13 14,000,000 

รวม 14 10,625,000 14 4,925,000 12 2,625,000 10 2,325,000 - - 21 20,500,000 
             

รวม ผ.01 137 57,489,830 135 49,189,830 133 46,889,830 131 44,264,830 121 42,264,830 657 244,424,150 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                   หน้า ๖๗ 

 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
โครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 

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 านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้ง 
    พื้นฐาน 

138 76,600,000 125 73,200,000 63 44,200,000 34 29,600,000 11 5,600,000 371 229,200,000 

              
รวม ผ.01/1 138 76,600,000 125 73,200,000 63 44,200,000 34 29,600,000 11 5,600,000 371 229,200,000 

             
รวมจ านวนโครงการ 

ทั้งสิ้น (ผ.01,ผ.01/1)  
275 134,089,830 260 122,389,830 196 91,089,830 165 73,864,830 132 47,864,830 1,028 473,624,150 

 

แบบ ผ. ๐๑/๑ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                 ๖๘ 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

(ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                 ๖๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจ  

  ๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
   ๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมอาชีพ เพื่ออบรมและ
ส่งเสริมประชาชน
ในการประกอบ
อาชีพ  

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 80,000 จ านวนผู้เข้า
รับการฝึก 
อบรม 

 ประชาชน
ได้รับการ
เรียนรู้,
ฝึกอบรมและมี
รายได้เพิ่มข้ึน 
 

ส านักปลัด 

2 จัดท าปา้ยแนะน า
สถานที ่

เพื่อประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 
และสถานที่ส าคัญ
ต่างๆภายในต าบล 

- จัดท าปา้ย
แนะน าสถานที่ 
เช่น สถานที่
ท่องเที่ยว 
ศาสนสถาน 
- ป้ายชื่อซอย 
ป้ายจราจร 
ป้ายทางแยก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนปา้ย
แนะน า
สถานที ่

ประชาชนได้
ทราบถึง
ต าแหน่งที่ตั้ง
ของสถานที่
ต่างๆ 

กองช่าง 

1.1 รวม   2   โครงการ   180,000 180,000 180,000 180,000 180,000    

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                 ๗๐ 

  ๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
   ๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
รวม  2  โครงการ 

 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000    

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                 ๗๑ 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

(ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                 ๗๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน/
ไหล่ทางในเขต
พื้นที่ต าบลทุ่ง
ปรัง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้
คมนาคมได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็ว 

- ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ถมหลุมบ่อถนน 
- ยกระดับถนน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางถนน
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 
/ซ่อมแซม 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากข้ึน  

กองช่าง 

2 ซ่อมแซม
สะพาน 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อยา่ง
สะดวก ปลอดภัย 

ซ่อมแซมสะพาน/คอ
สะพานทีช่ ารุด
เสียหาย 
 

200,000 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน
สะพานที่
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างพนังกั้น
น้ า/คนัดิน/คนั
หิน 

เพื่อป้องกันการกัด
เซาะของน้ า 
ป้องกันตลิ่งพงั 

- พนังกั้นน้ าคลองทา่
ควาย หมู่ที่ ๑,
2,3,4,9 
- พนังกั้นน้ าคลองทา่
เชี่ยว หมู่ที่ 16 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนคัน
ดิน/หินริม

ตลิ่ง  
ที่เพิ่มขึ้น 

ลดความเสียหาย
และความรุนแรง
ของกระแสน้ ากัด
เซาะริมตลิ่ง 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                 ๗๓ 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

- พนังกั้นน้ าคลองตน้
อ้อ หมู่ที่ 16 
- พนังกั้นน้ าคลอง
เขาเหล็ก หมู่ที่ 14 

4 ก่อสร้างฝายน้ า
ล้น/ 

เพื่อเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ า 

- คลองท่าควาย หมู่
ที่ 3 
- คลองนาแขก  
หมู่ที่ 5 
- คลองต้นอ้อ  
หมู่ที่ 6 
- คลองท่าน้อย  
หมู่ที่ 8 
- คลองท่าเชี่ยว หมู่ที่ 
16 
 
 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนฝายน้ า
ล้น/พนังกั้น
น้ าที่เพิ่มขึ้น 

ได้กักเก็บน้ าไว้ใช้
ในฤดูแล้งและ
รองรับปริมาณ
น้ าในฤดูฝน 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ – ๑๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน 
ที่มีน้ าประปา

ประชาชนได้ใช้
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                 ๗๔ 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

ใช้ 
6 ปรับปรุง 

ซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
ที่สะอาดและ
เพียงพอ 

ปรับปรุง ซ่อมแซม  
ต่อเติม ขยายเขต 
ขยายท่อประปา 
เจาะบ่อบาดาล ขุด
บ่อน้ าตืน้ ติดตั้ง
เครื่องกรองน้ า 
แก้ปัญหาประปาขุ่น 
เป็นสนิม 

300,000 ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือน 
ที่มีน้ าประปา
ใช้ 

ประชาชนได้ใช้
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

7 ติดตั้ง ซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ
อย่างทั่วถึง และ
ปลอดภัย  

จัดซื้อวัสดุส าหรับ
ติดตั้งและซ่อมแซม
ไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน 

200,000 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๖ หมู่บ้าน มีไฟฟ้าสาธารณะ
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 ขยายเขตไฟฟ้า
ในพื้นที่ต าบล
ทุ่งปรัง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง  

- ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อให้ครอบคลุม 
ทั้งต าบล 
- เพิ่มก าลังไฟฟ้า  

300,000 ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ระยะเขต
ไฟฟ้าส่อง
สว่างที่เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 
และเพียงพอ 

กองช่าง 

9 ติดตั้งไฟฟา้
สาธารณะ 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิของ

ติดตั้งไฟฟา้แสงสว่าง
สาธารณะในพืน้ที่
ต าบลทุ่งปรัง 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวน
งบประมาณที่
อุดหนุน 

ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได้อย่างสะดวก 

การไฟฟ้า 
ส่วน

ภูมิภาค 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                 ๗๕ 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

ประชาชน 
ทีสัญจรไปมา  
ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สาขาสชิล 

10 ติดตั้งไฟฟา้ส่อง
สว่างด้วย
พลังงาน
แสงอาทิตย ์

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวและ
มาตรฐานการ
รักษาความ
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ติดตั้งระบบไฟฟา้
ส่องสว่างด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะเขต
ไฟฟ้า 
ส่องสว่าง 
ที่เพิ่มข้ึน 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

11 โครงการระบบ
ประปาหมู่บ้าน
พลังงานโซล่า
เซลล์ 

ประปาหมู่บ้านใช้
พลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อ
เป็นการประหยัด
งบประมาณค่า
ไฟฟ้าของหมู่บ้าน 

ติดตั้งระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์กับ
ประปาหมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
งบประมาณ
ของหมู่บ้าน
ค่าไฟฟา้ที่
ลดลง 

ระบบประปา
หมู่บ้านใช้
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า/ท่อ
เหลี่ยม/ท่อลอด

เพื่อระบายน้ าท่วม
ขัง ประชาชน
สามารถคมนาคม

ก่อสร้างระบบระบาย
น้ า/ท่อเหลี่ยม/ท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล. ใน

300,000 ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 16 หมู่บ้าน ระบายน้ าได้
รวดเร็ว แก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                 ๗๖ 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

เหลี่ยม คสล.  
หมู่ที่ ๑-๑๖ 

ได้อย่างสะดวก พื้นที่ต าบลทุ่งปรัง 

13 ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าใน
พื้นที่ต าบลทุ่ง
ปรัง 

เพื่อระบายน้ าและ
ป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

- ปรับปรุง ซ่อมแซม 
เปลี่ยนขนาดท่อ
ระบายน้ า 
- ปรับปรุงระบบ
คลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

200,000 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 16 หมู่บ้าน ระบายน้ าได้
รวดเร็ว แก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างสนาม
กีฬา/ลานกีฬา
ประจ าหมู่บา้น  

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีสนามกีฬา
ส าหรับออกก าลัง
กายและเล่นกีฬา 

ก่อสร้างสนามกีฬา/
ลานกีฬา
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน 
- ก่อสร้างสนามเด็ก
เล่น 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ที่มาใช้บริการ 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
และใช้เวลาท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

15 ปรับปรุงสนาม
กีฬา/ลานกีฬา
ประจ าหมู่บา้น  

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีสนามกีฬา
ส าหรับออกก าลัง
กายและเล่นกีฬา 

ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ต่อเติมหลังคา,กัน
สาดสนามกีฬา/ลาน
กีฬาเอนกประสงค์
ประจ าหมู่บา้น 

300,000 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชน
ที่มาใช้บริการ 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
และใช้เวลาท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

16 บูรณะปรับปรุง เพื่อปรับปรุง วัด, - บูรณะปรับปรุงวัด, 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ วัด,แหล่ง กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                 ๗๗ 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

วัดแหล่ง
โบราณสถาน 

แหล่ง
โบราณสถาน ให้มี
ความพร้อมรองรับ
การท่องเที่ยว 

แหล่งโบรารณสถาน 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
เช่น ถ้ าเขาพรง ถ้ า
ทวดสุข ถ้ าทวดพริก 
ถ้ ามืด ถ้ าแจ้ง ถ้ า
ทอง 

ประชาชน
ที่มาท่องเที่ยว 

โบราณสถาน 
ได้รับการพัฒนา
เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 

2.1 รวม 16
โครงการ 

  8,200,000 8,200,000 8,200,000 8,200,000 8,200,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                 ๗๘ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๒.2 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

17 ขุดลอก
แหล่งน้ า
สาธารณะ 

- เพื่อเพิ่มปริมาณ
การเก็บกักน้ า 
- เพื่อพัฒนาแหล่ง
น้ าในพืน้ที่
สาธารณะ 
- เพื่อให้มีน้ าใช้
อุปโภค บริโภค 
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและ
เลี้ยงสัตว ์

ขุดลอกแหล่งน้ า
สาธารณะต่างๆ ในเขต
พื้นที่ต าบลทุ่งปรัง  เชน่ 
สระน้ า คลอง ห้วย พรุ 

500,000 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ จ านวน
แหล่งน้ า 
ที่ได้รับ
การ

ปรับปรุง 

ป้องกันน้ าท่วม
และเป็นแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

2.2 รวม  1  
โครงการ 

  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000    

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รวม  17  โครงการ 

 8,700,000 8,700,000 8,700,000 8,700,000 8,700,000    

  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๗๙ 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
(ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๘๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี
เนื่องในวันคลา้ยวันเสดจ็
สวรรคตพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร 

เพื่อปกปูองเทิดทูน
สถาบนัพระมหากษัตริย์
และน้อมร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชฯ  
 
 
 
 
 

สนับสนนุการจัดงาน
รัฐพิธีเนื่องในวัน
คล้ายวันเสด็จ
สวรรคตฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเงิน
ที่อุดหนุน 

ประชาชน
ส านึกในพระ
มหา
กรุณาธิคุณ
และเกิดความ
สมัครสมาน
สามัคค ี

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ สิ

ชล 

2 โครงการจัดงาน 
วันปิยมหาราช 

เพื่อปกปูองเทิดทูน
สถาบนัพระมหากษัตริย์
และน้อมร าลึกในพระ

สนับสนนุการจัดงาน
วันปิยมหาราช 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนเงิน
ที่อุดหนุน 

ประชาชน
ส านึกในพระ
มหา

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ สิ

แบบ ผ. ๐๒ 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๘๑ 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว  
 

กรุณาธิคุณ
และเกิดความ
สมัครสมาน
สามัคค ี

ชล 

3 โครงการจัดงานรัฐพิธี
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
3 มิถุนายน 

เพื่อปกปูองและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริยแ์ละ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนางเจา้ฯพระบรม
ราชิน ี

สนับสนนุการจัดงาน
รัฐพิธีเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในมหา
มงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ พระ
บรมราชิน ี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเงิน
ที่อุดหนุน 

ได้แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดีและ
ส านึกในพระ
มหา
กรุณาธิคุณ 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ สิ

ชล 

4 โครงการจัดงานรัฐพิธี
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธบิดีศรี   
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
แห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธบิดีศรี 
สินทรมหาวชิราลงกรณ
ฯ 

สนับสนนุงานรัฐพิธี
เฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธบิด ี
ศรีสินทรมหา 
วชิราลงกรณฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเงิน
ที่อุดหนุน 

ได้แสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีและ
ส านึกในพระ
มหา
กรุณาธิคุณ 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ สิ

ชล 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๘๒ 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

28 กรกฎาคม 
5 โครงการจัดงานรัฐพิธี

เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม 
ราชินนีาถ พระบรมราช
ชนนพีันปีหลวง 

เพื่อปกปูองและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริยแ์ละ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนางเจา้ฯพระบรม
ราชิน ี

สนับสนนุงานรัฐพิธี
เฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเงิน
ที่อุดหนุน 

ได้แสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีและ
ส านึกในพระ
มหา
กรุณาธิคุณ 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ สิ

ชล 

6 ติดตั้งระบบเสียงตามสาย 
หอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน  

เพื่อให้การ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสารเปน็ไปอย่าง
รวดเร็ว และทั่วถึง 

ติดตั้งระบบเสียงตาม
สาย  
หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้น 

200,000 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
ได้รับรู้
ข้อมูล
ข่าวสาร
เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 
๙๐ 

ประชาชน
รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลัด 

7 ซ่อมแซมระบบเสียงตาม
สาย หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้น  

เพื่อให้การ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสารเปน็ไปอย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง 

ซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสาย หอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้าน 

200,000 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
ได้รับรู้
ข้อมูล
ข่าวสาร

ประชาชน
รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆอย่าง

ส านักปลัด 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๘๓ 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 
๙๐ 

ทั่วถึง 

8 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก
ขยะ 

เพื่อให้มีการจัดเก็บ
และก าจัดขยะอยา่งถูก
วิธี 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย จ านวน ๑ 
คัน 

2,500,000 - - - - รถบรรทุก
ขยะ 
จ านวน ๑ 
คัน 

พื้นที่สะอาด 
ขยะถูกก าจัด
อย่างถูกวิธี 

ส านักปลัด 

9 โครงการจัดซื้อถังขยะ เพื่อจัดซื้อถังขยะ
ส าหรับชุมชน  

จัดซื้อถังขยะ  100,000 - - - - จ านวนถัง
ขยะที่
เพิ่มข้ึน 

รักษาความ
สะอาดใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 

3.1 รวม  9  โครงการ   3,043,000 443,000 443,000 443,000 443,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๘๔ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 โครงการ
บริหารจัดการ
ศูนยป์ฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอสิชล 

อ านวยการและ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนฯ
ตามอ านาจหน้าที ่

จัดหา 
บ ารุงรักษา 
ปรับปรุง
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์และ
อาคารสถานที่ให้
เหมาะสม, จัดหา
บุคคลปฏิบตัิงาน
ตามที่มอบหมาย 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือตาม
ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ ,
อาคารสถานที่
เหมาะสมและ
ทันสมัย 

ส านักปลัด 

11 โครงการ
ฝึกอบรมจิต
อาสาหลักสูตร   
ชุดปฏิบตัิการ
จิตอาสาภัย
พิบัติประจ า
องค์กรปกครอง

เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพ ความรู้ด้าน
การจัดการสาธารณ
ภัยเบื้องต้น และ
สนับสนนุให้โครงการ
จิตอาสาพระราชทาน 
904 วปร. ในระดับ

จัดการฝึกอบรม
จิตอาสา
หลักสูตรชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพบิัติ
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วน

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 จ านวน
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพบิัติ
ประจ าองค์กร
ปกครอง                                           
ส่วนท้องถิ่น

มีชุดปฏิบตัิการจิต
อาสาภัยพบิัติ
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถ
ปฏิบัติหนา้ที่ ใน
พื้นที่เกิดเหตุได้

ส านักปลัด 
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  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

ส่วนท้องถิ่น พื้นที่ให้มีความ
เข้มแข็งและมีทักษะ
ความรู้ ความช านาญ
ในการจัดการภัย
พิบัติ  

ท้องถิ่น อย่างน้อย 50 
คนต่อแห่ง 

อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว          

12 โครงการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ 
เครื่องมือสื่อสาร 
และเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
- จัดหาวัสดุ
เครื่องแต่งกาย
ส าหรับการ
ปฏิบัติงานดา้น
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

200,000 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - จ านวนวัสดุ
อุปกรณ์ที่จัดซื้อ 
 

ประชาชนในต าบล
ทุ่งปรังได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทัน 
ท่วงทีที่เกิดเหตุสา
ธารณภัยต่างๆ 

ส านักปลัด 
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  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

- จัดท าแผน
ปูองกันและ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

13 โครงการ
ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อป
พร.) 

เพื่อให้ความรู้และ
ทักษะในเร่ืองงาน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
เพื่อสร้างความ
ร่วมมือภาค
ประชาชนและมสี่วน
ร่วมในงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

จัดฝึกอบรม
ทบทวน
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 - ร้อยละของ
จ านวน  
อปพร. ต่อ
จ านวน
ประชาชน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้
ความสามารถและ
มีความพร้อม
เผชิญเหตุสาธารณ
ภัย สามารถ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้
อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว 

ส านักปลัด 

14 โครงการขับขี่
ปลอดภัย
ปูองกัน
อุบัติเหตุทาง
ถนน 
 

เพื่อลดอุบัติเหตุและ
อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

ตั้งจุดตรวจช่วง
เทศกาลปีใหม่
และสงกรานต ์

60,000 ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จุดตรวจ ๑ จุด ช่วยลดอุบัติเหตุใน
การใช้รถใช้ถนน 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

15 โครงการ
ปูองกันแก้ไข
ปัญหาไฟปุา
และหมอกควัน 

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาไฟปุาและ
หมอกควัน 

- จัดอบรม
อาสาสมัคร
ปูองกันไฟปุา 
- จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับ
การปูองกันและ
ดับไฟปุา 

50,000 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 
และจ านวนวสัดุ
อุปกรณ์ที่จัดซื้อ 

การเกิดไฟปุาใน
พื้นที่ต าบลทุ่งปรัง
ลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 

16 พัฒนาระบบ
จราจร 

เพื่อความปลอดภัย
ในการจราจร 

ติดตั้ง ซ่อมแซม
สัญญาณไฟจราจร 
ไฟกระพริบเตือน 
กระจกโค้ง
บริเวณที่น่าจะ
เป็นอันตรายต่อ
การจราจรของ
ประชาชน และตี
เส้นจราจร 

100,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน 
อุบัติเหตุลดลง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน
มากข้ึน 

กองช่าง 

17 ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความมั่นใจใน
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและ

ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด 

1,000,000 ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนกล้อง
วงจรปิดที่
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
มั่นใจในการใช้
เทคโนโลยทีี่
ทันสมัยและมี

ส านักปลัด 
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  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

ทรัพย์สิน ประสิทธิภาพใน
การรักษาความ
ปลอดภัย 

3.2 รวม  8  
โครงการ 

  2,020,000 2,020,000 2,020,000 2,020,000 2,020,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

18 โครงการบริหาร
จัดการ
สถานศึกษา 
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนของ 
ศพด. เช่น ค่า
จัดการเรียนการ
สอน ค่าหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การ
เรียน เครื่องแบบ
นักเรียน กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

สถานศึกษาทุก
สังกัดในเขต
พ้ืนที่ต าบลทุ่ง
ปรัง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพร้อม
ในการ
จัดการเรียน
การสอน 

สถานศึกษามี
ความพร้อมใน
การจัดการเรียน
การสอน 

กอง
การศึกษา 

19 โครงการให้
ทุนการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาส 

เพ่ือส่งเสริม
การศึกษาแก่เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

ให้
ทุนการศึกษา
แก่ นักเรียน 
นักศึกษา และ
ผู้ด้อยโอกาส 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนของ
เยาวชนที่ได้
การส่งเสริม
การศึกษา 

เยาวชนได้ศึกษา
ต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

กอง
การศึกษา 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๙๐ 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

 
 

20 โครงการจัดงาน
วันเด็ก 

เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการการ
เรียนรู้แก่เด็ก 

จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนเด็กที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กมีความ
สนุกสนานใน
การร่วมกิจกรรม
ต่างๆในวันเด็ก 

กอง
การศึกษา 

21 โครงการแข่งขัน
ทักษะทาง
วิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการให้แก่
เด็กระดับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดการแข่งขัน
ทักษะทาง
วิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็กที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กทักษะทาง
วิชาการเพ่ือ
น าไปต่อยอดใน
ระดับการศึกษา
ที่สูงขึ้น 

กอง
การศึกษา 

22 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือเสริม
พัฒนาการ/
ศักยภาพของเด็ก 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริม
พัฒนาการแก่
เด็ก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็กที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กได้กล้า
แสดงออกในการ
ร่วมกิจกรรม
อย่างมีความสุข
และมีความ
ภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จ 
 

กอง
การศึกษา 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๙๑ 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

23 โครงการท้องถิ่น
รักการอ่าน 

-เพ่ือจัดหาหนังสือ 
เช่น สารานุกรม
ส าหรับเยาวชน 
หนังสือสารคดี 
หนังสือบันเทิงคดี
เป็นต้น 
-เพ่ือจัดกิจกรรม
ปลูกฝังสร้าง
จิตส านึกรักการ
อ่าน เช่นการ
รณรงค์ การ
ประชาสัมพันธ์ เป็น
ต้น 

เด็ก เยาวชน 
ในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ทุ่งปรัง 
 
 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็กที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

-มีหนังสือ
ส าหรับเด็ก 
เยาวชนเพียงพอ 
-เด็ก เยาวชน รัก
การอ่าน 

กอง
การศึกษา 

24 โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

- เพ่ือให้เด็ก มี
อาหารกลางวัน 
รับประทาน 
- เพ่ือช่วยบางเบา
ภาระของผู้ปกครอง 

เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเล็กเล็ก  
จ านวน 5 
ศูนย์ฯ ได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของ
นักเรียนที่
ได้รับ
ประทาน
อาหารกลาง
วันที่ถูกหลัก

- เด็กได้
รับประทาน
อาหาร ถูกต้อง
ตามหลัก
โภชนาการ  
- ลดภาระของ

กอง
การศึกษา 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๙๒ 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

โภชนาการ 
 
 

ผู้ปกครอง 

25 โครงการ
สนับสนุนอาหาร 
กลางวันโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่  

เพ่ือให้นักเรียนใน
โรงเรียนเขตพ้ืนที่
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

นักเรียน
โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่จ านวน 5 
โรงเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน 

2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 ร้อยละของ
นักเรียนที่
ได้รับ
ประทาน
อาหารกลาง
วันที่ถูกหลัก
โภชนาการ 

- เด็กได้
รับประทาน
อาหาร ถูกต้อง
ตามหลัก
โภชนาการ  
 

กอง
การศึกษา 

26 โครงการหนูน้อย
ปลอดภัยใส่ใจ
สวมหมวกนิรภัย  

- เพ่ือให้ผู้ปกครอง
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยของเด็ก 
- เพ่ือเสริมสร้าง
พฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัยของ
เด็ก 

ศูนย์พัฒนาเล็ก
เล็ก  
จ านวน 5 
ศูนย์ฯ  

30,000 
  

30,000 
  

30,000 
  

30,000 
  

30,000 
 

จ านวนเด็กที่
เขา้ร่วม
โครงการ 

- ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เข้าใจ ลดการ
บาดเจ็บที่ศรีษะ
จากอุบัติเหตุ 
- ผู้ปกครองมี
พฤติกรรมสวม
หมวกนิรภัยให้
เด็กเพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๙๓ 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

 
27 โครงการศึกษาต่อ

ในระดับ ปริญญา
ตรี สาขาปฐมวัย
ของผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 

เพ่ือให้ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กจบ
การศึกษาในระดับ 
ปริญญาตรี สาขา
ปฐมวัย ทุกคน 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 
ต าแหน่งผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็กใน
สังกัดองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลทุ่งปรัง 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ร้อยละของ
ครูทีจ่บ
การศึกษาใน
ระดับ 
ปริญญาตรี 
สาขาปฐมวัย 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็กทุกคนจบ
การศึกษาใน
ระดับ ปริญญา
ตรี สาขาปฐมวัย 

กอง
การศึกษา 

28 โครงการ
ฝึกอบรม/ศึกษาดู
งานของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ในสังกัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่ง
ปรัง 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
     

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา 

29 โครงการอบรม/
ค่ายคุณธรรมและ
จริยธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้
พนักงานส่วนต าบล 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี

พนักงานส่วน
ต าบล ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พนักงานส่วน
ต าบล ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มี

กอง
การศึกษา 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๙๔ 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

ในสังกัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่ง
ปรัง 

คุณธรรม 
จริยธรรม และมี
ศักยภาพ
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึน 

30 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
แผนพัฒนา
การศึกษา 

เพ่ือให้บุคลากรครู
และบุคลาการทาง
การศึกษามี
ประสิทธิภาพใน
การจัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษา 

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
แผนพัฒนา
การศึกษา 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

บุคลากรครูและบุ
คลาการทาง
การศึกษามี
ประสิทธิภาพใน
การจัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

31 โครงการพัฒนา
ครูให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มี
ความรู้ 
ความสามารถตรง
กับงานท่ี

พัฒนาครูให้มี
คุณธรรม จริยธรรม 
มีความรู้ 
ความสามารถ ตรง
กับงานท่ีรับผิดชอบ 

ครู ศพด. ทั้ง 5 
ศูนย์ พัฒนาครู
ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มี
ความรู้ 
ความสามารถ 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 มีความรู้ 
ความสามารถ 
ตรงกับงานที่
รับผิดชอบ 

กอง
การศึกษา 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๙๕ 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

รับผิดชอบ ตรงกับงานที่
รับผิดชอบ 

32 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

เพ่ือให้ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ 
ความสามารถใน
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 
ต าแหน่งผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็กใน
สังกัดองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลทุ่งปรัง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็กทุกคนมี
ความรู้ 
ความสามารถใน
การปฐม
พยาบาล
เบื้องต้นส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

กอง
การศึกษา 

33 โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
ครู/ผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครู/ผู้ดูแล
เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ในสังกัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่ง
ปรัง 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความรู้ด้าน
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

กอง
การศึกษา 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๙๖ 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

34 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา ค่า
จัดการเรียนการ
สอน (วัสดุรายหัว) 

เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาเครือข่าย
ทางการศึกษา 
ระดับต าบล ระดับ
อ าเภอ และระดับ
จังหวัด 

เครือข่าย
ทางการศึกษา 
ระดับต าบล 
ระดับอ าเภอ 
และระดับ
จังหวัด 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จ านวน
งบประมาณ
ที่สนับสนุน 

เกิดเครือข่าย
ทางการศึกษา 
ระดับต าบล 
ระดับอ าเภอ 
และระดับ
จังหวัดที่เข้มแข็ง 

กอง
การศึกษา 

35 โครงการอบรมให้
ความรู้บิดาในการ
เลี้ยงดูบุตร 

-เพ่ือให้ผู้ปกครองมี
ทักษะในการอบรม
เลี้ยงดู การดูแลเอา
ใจใส่สุขภาพกาย
สุขภาพจิต 
-เพ่ือให้ผู้ปกครองมี
ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพช่องปาก
ของเด็ก 

จัดอบรม
ผู้ปกครอง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 5 ศูนย์ 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ผู้ปกครองมี
ทักษะในการ
เลี้ยงดูบุตรและ
เด็กมีสุขภาพ
กายและใจที่ดี 
-ผู้ปกครองมี
ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพช่องปาก
ของเด็ก 

กอง
การศึกษา 

 

36 โครงการอบรมให้
ความรู้บทบาท
หน้าที่ของคณะ

-เพ่ือให้ความรู้
บทบาทหน้าที่ของ
คณะ

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 5 ศูนย์ 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

คณะกรรมการ
บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

กอง
การศึกษา 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๙๗ 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

กรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

กรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่
ของตนเอง 

3.3 รวม  19  โครงการ   5,770,000 5,770,000 5,770,000 5,770,000 5,770,000    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๙๘ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

37 โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัย
โดยการใช้สื่อของ
เล่นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ได้พัฒนากลา้มเนื้อ
มัดใหญ่และ
กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
-เพื่อมีพัฒนาการ
เหมาะสมสมตาม
วัยพร้อมทั้ง 4 
ด้าน 

เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 5 ศูนย ์

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนเด็กที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

-เด็กมีกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่และ
กล้ามเนื้อมัดเล็ก
แข็งแรง 
-เด็กมี
พัฒนาการพร้อม
ทั้ง4ด้าน 
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษา 

38 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมให้คงอยู่
สืบไป 

จัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง 

120,000 
 

120,000 
  

120,000 
  

120,000 
  

120,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ได้ส่งเสริม 
บ ารุงรักษา
จารีตประเพณี 
และปลูก
จิตส านึกถึง
คุณค่าของน้ า 

กองการศึกษา 

39 โครงการจัดงานสบื
สานวฒันธรรมรดน้ า
ขอพรผู้สูงอายุ 

เพื่อสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมให้คงอยู่
สืบไป 

จัดงาน
ประเพณี
สงกรานต์/วัน
ผู้สูงอาย ุ

100,000 
 

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ของท้องถ่ินคง
อยู่และสืบทอด

กองการศึกษา 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๙๙ 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

ต่อไป  
40 โครงการตกแต่ง

เรือพนมพระ 
เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสรา้ง
ความสามัคคีของ
ชุมชน 

สนับสนนุการ
ตกแต่งเรือ
พนมพระ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

ได้รักษา
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ชุมชนมีความ
รักสามัคคี 

วัดปัณณาราม 

41 โครงการตกแต่ง
เรือพนมพระ 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสรา้ง
ความสามัคคีของ
ชุมชน 

สนับสนนุการ
ตกแต่งเรือ
พนมพระ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

รักษาประเพณี
วัฒนธรรมและ
ชุมชนมีความ
รักสามัคคี 

วัดถ้ าเทียนถวาย 

42 โครงการตกแต่ง
เรือพนมพระ 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสรา้ง
ความสามัคคีของ
ชุมชน 

สนับสนนุการ
ตกแต่งเรือ
พนมพระ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

รักษาประเพณี
วัฒนธรรมและ
ชุมชนมีความ
รักสามัคคี 

วัดชนาราม 

43 โครงการตกแต่ง
เรือพนมพระ 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสรา้ง
ความสามัคคีของ

สนับสนนุการ
ตกแต่งเรือ
พนมพระ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

รักษาประเพณี
วัฒนธรรมและ
ชุมชนมีความ
รักสามัคคี 

วัดกุมแป 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๑๐๐ 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

ชุมชน 
44 โครงการตกแต่ง

เรือพนมพระ 
เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสรา้ง
ความสามัคคีของ
ชุมชน 

สนับสนนุการ
ตกแต่งเรือ
พนมพระ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

รักษาประเพณี
วัฒนธรรมและ
ชุมชนมีความ
รักสามัคคี 

วัดดอนนนท ์

45 โครงการตกแต่ง
เรือพนมพระ 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสรา้ง
ความสามัคคีของ
ชุมชน 

สนับสนนุการ
ตกแต่งเรือ
พนมพระ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

รักษาประเพณี
วัฒนธรรมและ
ชุมชนมีความ
รักสามัคคี 

วัดมณีประสทิธิ ์

46 โครงการตกแต่ง
เรือพนมพระ 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสรา้ง
ความสามัคคีของ
ชุมชน 

สนับสนนุการ
ตกแต่งเรือ
พนมพระ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

รักษาประเพณี
วัฒนธรรมและ
ชุมชนมีความ
รักสามัคคี 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 

47 โครงการตกแต่ง
เรือพนมพระ 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสรา้ง
ความสามัคคีของ

สนับสนนุการ
ตกแต่งเรือ
พนมพระ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

รักษาประเพณี
วัฒนธรรมและ
ชุมชนมีความ
รักสามัคคี 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 15 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๑๐๑ 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

ชุมชน 
48 โครงการจัดงาน

ประเพณีวัฒนธรรม 
วันวิสาขะแห่ผ้าขึ้น
ถ้ า (เขาพรง) 

เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

สนับสนนุการ
จัดงานวันวิ
สาขบชูาแห่ผ้า
ขึ้นถ้ าเขาพรง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

ประเพณี
วัฒนธรรมอยู่คู่
ท้องถิ่นสืบไป 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 15 

49 โครงการจัดงานสบื
สานประเพณี  
“แห่หมรับเดือน
สิบ”  

เพื่อส่งเสริมและ
รักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
วัฒนธรรมให้คงอยู่
สืบไป 

จัดขบวนแห่ผ้า 
ประกอบด้วย 
รถหมรับ และ
ขบวนแห่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

ขนบธรรมเนีย
มประเพณี
เอกลักษณ์
วัฒนธรรมคง
อยู่สืบไป 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 

สิชล 

50 โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระ
อ าเภอสิชล 

เพื่อฟื้นฟูส่งเสริม 
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นและสร้าง
ความสามัคคี 

จัดงาน
ประเพณีชัก
พระ พิธีสมโภช
เรือพนมพระ 
การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม 
การแสดง
มหรสพท้องถ่ิน 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

ได้ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่
สืบไปและเป็น
ที่รู้จัก
แพร่หลาย 
 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 

สิชล 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

51 โครงการจัดงาน
ประเพณีมาฆบชูา
แห่ผ้าขึ้นธาต ุ

เพื่อร าลึกถึง
พระคุณขององค์
พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า,เพื่อส่งเสริม
และอนุรักษ์
ประเพณีคงให้อยู่
สืบไป 

จัดขบวนแห่ผ้า
ขึ้นธาตุอ าเภอ 
สิชล ในวันขึ้น 
15 ค่ า เดือน 
3 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

พระพุทธศาส 
นาได้รับการ
ท านบุ ารุงให้
เจริญรุ่งเรือง
สืบไป 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 

สิชล 

52 โครงการพัฒนา
กีฬาอ าเภอ 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนและ
ประชาชนได้เลน่
กีฬา ออกก าลัง
กาย 

แข่งขันกรีฑา 
กีฬานักเรียน 
นักศึกษาและ
ประชาชน และ
ส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับ
จังหวัดต่อไป 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

นักเรียน 
นักศึกษาและ
ประชาชนได้
ออกก าลังกาย 
มีสุขภาพ
แข็งแรง 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 

สิชล 

53 โครงการอบรม
จริยธรรมเยาวชน 
ภาคฤดูร้อน 

เพื่อปลูกฝังความ
ศรัทธาในศาสนา
อิสลามและ
ส่งเสริมความรัก
สามัคค ี

สนับสนนุการ
จัดอบรม
เยาวชนอิสลาม
ภาคฤดูร้อน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

เยาวชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
ศาสนาที่
ถูกต้อง 

มัสยิดอัลมุฮัมมะ
ดียะฮ ์



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

54 โครงการอบรม
จริยธรรมเยาวชน 
ภาคฤดูร้อน 

เพื่อปลูกฝังความ
ศรัทธาในศาสนา
อิสลามและ
ส่งเสริมความรัก
สามัคค ี

สนับสนนุการ
จัดอบรม
เยาวชนอิสลาม
ภาคฤดูร้อน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

เยาวชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
ศาสนาที่
ถูกต้อง 

มัสยิดดารุล 
อามาน 

55 โครงการจัดงานวัน
ตรุษอิดิลฟิตรี 

เพื่อความสามัคคี
และส่งเสริม
วัฒนธรรมตาม
หลักศาสนาอิสลาม 

สนับสนนุการ
จัดงานวันตรุษ
อิดิลฟิตรี 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

ได้สาน
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
หมู่บ้านมุสลิม 

มัสยิดอัลมุฮัมมะ
ดียะฮ์ และมัสยิด

ดารุล 
อามาน 

56 โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลนักเรียน 7 
คน “หนอง
เต่าคัพ” 

เพื่อส่งเสริมด้าน
กีฬาและมีสว่นร่วม
ในการจัดกิจกรรม 

สนับสนนุการ
จัดแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

นักเรียนมี
ทักษะในการ
เล่นกีฬาและ
ส่งเสริมใน
ระดับสูงขึน้ 

โรงเรียนวัดชนา
ราม 

57 โครงการแข่งขัน
วอลเลย์บอล  
“วัดถ้ าคัพ” 

เพื่อส่งเสริมด้าน
กีฬาและมีสว่นร่วม
ในการจัดกิจกรรม 

สนับสนนุการ
จัดแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

นักเรียนมี
ทักษะในการ
เล่นกีฬาและ
ส่งเสริมใน
ระดับสูงขึน้ 
 

โรงเรียนวัดถ้ า
เทียนถวาย 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

58 โครงการส่งเสริม
กีฬาเปตองเยาวชน
ทุ่งปรัง “เปตอง   
ส.ธ.ว. ทุ่งปรัง” 

ส่งเสริมการออก
ก าลังกายของ
เยาวชน นักเรียน
และนักกีฬาที่มี
ความสามารถเข้า
ร่วมแข่งขันใน
ระดับที่สงูขึ้น 

เยาวชน 
นักเรียน 
นักกีฬา ในเขต
พื้นที่ อบต.ทุ่ง
ปรัง มีนิสัยรัก
การออกก าลัง
กายและไมไ่ป
ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

เยาวชน ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชนไ์ม่ยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพ
ติด 

โรงเรียนสิชล
คุณาธารวิทยา 

59 โครงการแข่งขัน
กีฬาสีกลุ่มทุ่งปรัง 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกายและ
เล่นกีฬา ต่อต้าน
ยาเสพติดของ
ชุมชน 

สนับสนนุการ
แข่งขันกีฬา
ของโรงเรียน
และชุมชนใน
ต าบลทุ่งปรัง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

การแข่งขัน
กีฬาของ
โรงเรียนและ
ชุมชนในต าบล
ทุ่งปรัง 

โรงเรียนสิชล
คุณาธารวิทยา 

60 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด  
(ทุ่งปรังคัพ) 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนหันมา
เล่นกีฬา ออกก าลัง
กาย ห่างไกลยาเสพ
ติด  

จัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล 7 
คน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
หันมาเล่นกีฬา 
ออกก าลังกาย 
ห่างไกล 
ยาเสพติด 

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

61 โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขัน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนหันมา
เล่นกีฬา ออกก าลัง
กาย ห่างไกลยาเสพ
ติด  

ส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขัน
ตามโปรแกรม 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
หันมาเล่นกีฬา 
ออกก าลงักาย 
ห่างไกล 
ยาเสพติด 

กองการศึกษา 

62 ส่งเสริมโครงการ/
กิจกรรม
นันทนาการตา่งๆ 
ในต าบลทุ่งปรัง 

เพื่อสนับสนุนการ
จัดกิจกรรม
นันทนาการตา่งๆ 
ในต าบลทุ่งปรัง 

-ส่งเสริม 
สนับสนนุชม
ผู้สูงอายุ,กลุ่ม
สตรีต าบลทุ่ง
ปรัง,กลุ่ม
นันทนาการ 
-การจัด
โครงการ/
กิจกรรมการ
ประกวด/การ
แข่งขัน 
-สนับสนนุการ
จัดกิจกรรม 
ถนนคนเดิน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน ได้
ร่วมเล่นกีฬา 
ท าให้มีสุขภาพ
ร่างกายและ
สุขภาพจิตที่ด ี

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

สายหนา้
โรงเรียนชุมชน
วัดปัณณาราม 

63 สนับสนนุกิจกรรม
การออกก าลังกาย 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนได้
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

สนับสนนุการ
ออกก าลังกาย 
เครื่องออก
ก าลังกาย วสัดุ
และอุปกรณ์
กีฬา 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน
ประชาชน ได้
ร่วมออกก าลัง
กาย ท าให้มี
สุขภาพ
ร่างกายและ
สุขภาพจิตที่ด ี

กองการศึกษา 

64 โครงการกีฬา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 – 16 

- เพื่อส่งเสริม
เยาวชนและ
ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ หันมา
สนใจเล่นกีฬาออก
ก าลังกาย ห่างไกล
ยาเสพติด 
- สร้างความรัก
สามัคคีและการมี

สนับสนนุ
โครงการกีฬา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 – 16 
หมู่บ้านละ 
10,000 บาท 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

เยาวชนมี
จิตส านึกร่วม
ต่อต้านและ
ขจัดยาเสพติด
ในชุมชน ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชนไ์ม่ยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพ
ติด 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 - 16 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๑๐๗ 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

ส่วนร่วม เกิดความ
ปรองดอง
สมานฉนัท์ของ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

65 โครงการฝึกอบรม
พิธีการทางศาสนา
และผู้น าในศาสน
พิธี 

เพื่อส่งเสริมให้มี
พิธีกรทางศาสนา
และผู้น าในศาสน
พิธี และเป็นการ
สืบทอดการ
ปฏิบัติศาสนพิธทีี่
ถูกต้อง 

ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลทุ่งปรัง 

25,000 
 

25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนพิธีกร
ทางศาสนาที่
เพิ่มข้ึน 

หน่วยงาน
ต่างๆ องค์กร 
ชุมชน มพีิธีกร
ทางศาสนา 
และผู้น า
ทางศาสนพิธี
ช่วยเหลือใน
การจัดงานที่
เก่ียวข้องในพิธี
ทางพุทธ
ศาสนา 
 

กองการศึกษา 

3.4 รวม  29  โครงการ   2,548,000 2,548,000 2,548,000 2,548,000 2,548,000    
  
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๑๐๘ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

66 โครงการ
ซ่อมแซมรั้ว 
ศพด.บ้านทุ่งไม้
เรียง 

เพ่ือซ่อมแซมรั้ว
ศพด.บ้านทุ่งไม้
เรียงให้คงสภาพที่
ใช้งานได้ 

ศพด.บ้าน
ทุ่งไม้เรียง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

รั้ว ศพด.บ้าน
ทุ่งไม้เรียงที่ใช้
งานได้ 

ศพด.มีรั้วที่แข็งแรง 
ทนทานสภาพ
พร้อมใช้งาน 

กอง
การศึกษา 

67 โครงการติด
เหล็กดัด
หน้าต่างอาคาร
เรียน
ศพด.ปัณณา
ราม 

เพ่ือความปลอดภัย
ในทรัพย์สินของ
ศพด.ปัณณาราม 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ปัณณาราม 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนหน้าต่าง
ของ 
ศพด.ปัณณา
รามที่ได้ติด
เหล็กดัด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีสภาพภาพนอกท่ี
ปลอดภัยต่อเด็ก
และทรัพย์สิน 

กอง
การศึกษา 

68 โครงการ
ซ่อมแซม
หลังคาและฝูา
เพดาน 

เพ่ือซ่อมแซมปรัง
ปรุงหลังคาและฝูา
เพดานที่ช ารุด 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ทุ่งไม้เรียง 

300,000 
 

300,000 
  

300,000 
  

300,000 
  

300,000 
  

หลังคาและฝูา
เพดานศพด.
บ้านทุ่งไม้เรียง
ที่ใช้งานไดป้กติ 

หลังคาและฝูา
เพดานอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานไม่เป็น
อันตรายแก่เด็ก 

กอง
การศึกษา 

69 โครงการ
ซ่อมแซม
หลังคาและฝูา

เพ่ือซ่อมแซมปรัง
ปรุงหลังคาและฝูา
เพดานที่ช ารุด 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด
กุมแป 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

หลังคาและฝูา
เพดานศพด.วัด
กุมแปที่ใช้งาน

หลังคาและฝูา
เพดานอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานไม่เป็น

กอง
การศึกษา 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๑๐๙ 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

เพดาน ไดป้กติ อันตรายแก่เด็ก 
70 โครงการ

ซ่อมแซมอาคาร 
หลังคาและฝูา
เพดาน 

เพ่ือซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคาร
หลังคาและฝูา
เพดานที่ช ารุด 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด
ชนาราม 

500,000 
 

500,000 
  

500,000 
  

500,000 
  

500,000 
  

ความปลอดภัย
อาคาร หลังคา 
ฝูาเพดานของ 
ศพด.วัดชนา
ราม 

อาคาร หลังคาและ
ฝูาเพดานอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน
ไม่เป็นอันตรายแก่
เด็ก 

กอง
การศึกษา 

71 โครงการ
ซ่อมแซม
ปรับปรุงห้องน้ า 

เพ่ือซ่อมแซมปรัง
ปรุงห้องน้ าที่ช ารุด 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ทุ่งไม้เรียง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ห้องน้ า ศพด.
บ้านทุ่งไม้เรียง
ที่ใช้งานไดป้กติ 

ห้องน้ าอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานไม่เป็น
อันตรายแก่เด็ก 
 

กอง
การศึกษา 

72 โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจัด
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
สะอาดและ
สวยงาม 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 
5 ศูนย์ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ศพด.ที่ได้รับ
การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศ
เอ้ืออ านวยต่อการ
เรียนรู้ 

กอง
การศึกษา 

73 โครงการสร้าง
รั้วรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้มีอนาเขต
ชัดเจนและ
ปลอดภัยส าหรับ

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ปัณณาราม 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

รั้ว ศพด.ปัณณา
รามที่ใช้งานได้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปัณณารามมีรั้ว
รอบ 

กอง
การศึกษา 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๑๑๐ 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

ปัณณาราม เด็ก 
74 มุ้งลวด

ปลอดภัย 
เพ่ือให้เด็กมีความ
ปลอดภัยจากสัตว์
และแมลงต่างๆที่
อาจท าให้เกิด
อันตราย 

(ศพด.บ้าน
ทุ่งไม้เรียง) 
ปลอดภัย
จากสัตว์
และแมลง
ต่างๆ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มุ้งลวดที่
สามารถใช้งาน
ได้ 

มีความปลอดภัย
จากสัตว์แลแมลง
ต่างๆที่อาจท าให้
เกิดอันตราย 

กอง
การศึกษา 

 

75 จัดหาประตูรั้ว 
สแตนเลส 

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยให้เกิด
ภายในศูนย์ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ปลายทอน 

100,000 
 

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
 

รั้วสแตนเลสที่
สามารถใช้งาน
ได้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

76 ปูตัวหนอน 
ระหว่างอาคาร 
1 กับอาคาร 2 

เพ่ือความเรียบร้อย
และรักษาความ
สะอาดได้ง่าย 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ปลายทอน 

100,000 
 

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
 

จ านวนพื้นที่ท่ี
ได้รับการปูตัว
หนอน 

ด้านหน้า อาคาร 2 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปลายทอน 
เรียบร้อยสวยงาม 

กอง
การศึกษา 

77 สร้างหลังคา
เชื่อมต่อ 
อาคาร 2 กับ
ห้องน้ า 

เพ่ือกันแดดกันฝน
เวลาที่เด็กไปเข้า
ห้องน้ า 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ปลายทอน 

100,000 
 

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
  

จ านวนพื้นที่
หลังคาที่เพ่ิมข้ึน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปลายทอน มี
หลังคาเชื่อมต่อ 
อาคาร 2 กับ
ห้องน้ า 

กอง
การศึกษา 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๑๑๑ 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

78 โครงการสร้าง
หลังคาเชื่อม
ระหว่างอาคาร 

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยเวลาฝน
ตก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ปัณณาราม 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนพื้นที่
หลังคาที่เพ่ิมข้ึน 

มีความปลอดภัย
เวลาฝนตก 

กอง
การศึกษา 

79 ติดตั้งโถส้วม
ส าหรับเด็ก 

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยให้กับเด็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ปลายทอน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนโถส้วม
ส าหรับเด็กที่
เพ่ิมข้ึน 

มีความปลอดภัย
จากสัตว์และแมลง
ต่างๆที่อาจท าให้
เกิดอันตราย 

กอง
การศึกษา 

 

80 ปูกระเบื้อง
บริเวณท่ี
รับประทาน
อาหาร 

เพ่ือความเรียบร้อย
และรักษาความ
สะอาดได้ง่าย 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ปลายทอน 

100,000 
 

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
 

ร้อยละของ
พ้ืนที่ที่ได้ปู
กระเบื้อง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปลายทอน มี
ห้องน้ าท่ีปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

81 สร้างศาลาการ
เรียนรู้ 

เพ่ือให้เด็กและ
ผู้ปกครองมีที่นั่งพัก
ระหว่างรับส่ง
นักเรียน 

มีศาลาการ
เรียนรู้ของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 
5 ศูนย ์ 

500,000 
 

500,000 
  

500,000 
 

500,000 
  

500,000 
 

จ านวนศาลาพัก
ร้อนที่เพ่ิมข้ึน 

ศาลาพักร้อน
เพ่ือให้เด็กและ
ผู้ปกครองมีที่นั่งพัก 
ระหว่างรับส่ง
นักเรียน 
 

กอง
การศึกษา 

82 ก่อสร้างโรง
อาหารและ

เพ่ือให้มีโรงอาหาร
และห้องครัวที่ถูก

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จ านวนโรง
อาหารและโรง

มีโรงอาหาร - โรง
ครัว 

กอง
การศึกษา 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๑๑๒ 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

ห้องครัว สุขลักษณะ กุมแป) มีโรง
อาหาร - 
โรงครัว 

ครัวของ ศพด.
วัดกุมแป 

3.5 รวม ...17... 
โครงการ 

  3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๑๑๓ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

83 ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  

เพื่อให้เยาวชนรู้ถึง
โทษของยาเสพติด 
ร่วมเป็นแกนน า
ต่อต้านยาเสพติด  

จัดอบรม/จัด
กิจกรรมบ าบัด 
ฟื้นฟู รณรงค์
ปูองกัน 
และแก้ไข
ปัญหา 
ยาเสพติด และ
อาชญากรรม 

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 
 

ปัญหา 
ยาเสพติด  
และ
อาชญากรรม 
ลดลง 

ส านักปลัด 

84 โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่
อ าเภอสิชล  

เพื่อสร้างระบบการ
เฝูาระวัง ลดความ
รุนแรงของการ
แพร่ระบาดและ
สร้างความ
ตระหนักให้แก่
ประชาชนให้มีส่วน
ร่วมในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่
อ าเภอสิชล 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

ปัญหา 
ยาเสพติดใน
พื้นที่อ าเภอ 
สิชลลดลง 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 

สิชล 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๑๑๔ 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3.6 รวม...2...โครงการ   90,000 90,000 90,000 90,000 90,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๑๑๕ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.7 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

85 โครงการส่งเสริม
ชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลทุ่งปรัง 

เล็งให้การ
ด าเนินงานของ
ชมรมผู้สูงอายุมี
ความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

จัดซื้ออุปกรณ์ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่จ าเป็นของ
ชมรม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

ท าให้ชมรม
ผู้สูงอายไุด้มี
การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

ชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลทุ่งปรัง 

86 โครงการส่งเสริม
ชมรมผู้สูงอายวุัด
ถ้ าเทียนถวาย 

เล็งให้การ
ด าเนินงานของ
ชมรมผู้สูงอายุมี
ความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

จัดซื้ออุปกรณ์ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่จ าเป็นของ
ชมรม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

ท าให้ชมรม
ผู้สูงอายไุด้มี
การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

ชมรมผู้สูงอายวุัด
ถ้ าเทียนถวาย 

87 ส่งเสริมกิจกรรม
สตรี 

เพื่อสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมกลุ่ม/
ชมรม/สมาคมสตรี 

สนับสนนุการ
จัดกิจกรรม/
โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/
อุดหนุน 

ประชาชนใช้
เวลาว่างท า
กิจกรรมให้เป็น
ประโยชน ์

ส านักงานปลัด 

3.7 รวม  3  โครงการ   75,000 75,000 75,000 75,000 75,000    
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๑๑๖ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.8 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

88 โครงการปูองกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา้ (ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสนุัขบ้า 
ตามพระปณธิาน
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควฒัน 
วรขัตติยราชนารี) 

เพื่อควบคุมปูองกัน
การระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้า,สร้าง
ความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบใน
การเลี้ยงสัตว ์

- ฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบา้แก่สุนัข
และแมว 
- ส ารวจและ
ขึ้นทะเบียน
สุนัขและแมว 

76,440 76,440 76,440 76,440 76,440 ร้อยละของ
สุนัขและ
แมวที่ฉีด
วัคซีน 

สัตว์เลี้ยงได้รับ
การฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าอยา่ง
ถูกต้องและ
ทั่วถึง 
สามารถ
ควบคุมการ
แพร่ระบาด
ของโรคพิษ
สุนัขบา้ 

ส านักปลัด 

89 โครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธ ิ

- เพื่อลดอัตราโรค
หนอนพยาธิ  
- เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้ความ
เข้าใจโรคหนอ

ตรวจและ
บ าบดัโรค
หนอนพยาธ ิ

24,130 24,130 24,130 24,130 24,130 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจโรค
หนอนพยาธิ
และปรบัเปลีย่น

ส านักปลัด 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๑๑๗ 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.8 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

พยาธิและมี
พฤติกรรมการ
บริโภคที่ปลอดภัย 

พฤติกรรมการ
ปูองกันโรค 

90 โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด TO BE 
NUMBER ONE 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ในหมู่บ้าน) 

- เพื่อสร้างกระแส
ค่านิยมและ
เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ในกลุ่มเยาวชน
ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 
- เพื่อสร้างความ
เข้าใจและยอมรับผู้
มีปัญหายาเสพติด 
- เพื่อเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหา 
ยาเสพติด 
 
 

จัดอบรมให้
ความรู ้

24,130 24,130 24,130 24,130 24,130 จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

เยาวชนและ
ประชาชนมี
ความรู้และ
ตระหนักในพิษ
ภัยยาเสพติด , 
เครือข่าย TO 
BE NUMBER 
ONE มีองค์
ความรู้ในการ
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ส านักปลัด 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๑๑๘ 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.8 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

91 โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค ์

เพื่อให้ชาวบ้านมี
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านสุขภาพที่
จ าเป็นต่อการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

จัดอบรมให้
ความรู ้

24,130 24,130 24,130 24,130 24,130 จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

ชาวบ้านมี
ความรู้ความ
เข้าใจด้าน
สุขภาพที่
จ าเป็นต่อการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักปลัด 

92 จัดซื้อเวชภัณฑ์
ปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อสัตว ์

เพื่อปูองกันการ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อในสัตว ์

จัดหาเวชภัณฑ์
และอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้องใน
การปูองกัน
โรคติดต่อสัตว์ 
เช่น โค กระบือ 
แพะ แมว สุนัข 

40,000 ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๖ หมู่บ้าน พื้นที่ต าบล 
ทุ่งปรังปลอด
จากโรคติดต่อ
จากสัตว ์

ส านักปลัด 

93 ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อปูองกันโรค
ไข้เลือดออกและ
โรคอื่นๆที่มียุงเป็น
พาหะน าโรค 

จัดหา
เวชภัณฑ์/และ
วัสดุอื่นที่
จ าเป็นในการ
ฉีดพ่นก าจัด
ลูกน้ าและ

20,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 ๑๖ หมู่บ้าน ลดการแพร่
ระบาดของโรค
ที่เกิดจากยุง 

ส านักปลัด 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๑๑๙ 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.8 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

ยุงลาย 
94 โครงการสุขาภิบาล

อาหาร (สปสช.) 
เพื่ออบรมให้
ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหาร
และผู้สัมผัสอาหาร 

ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหาร
และผู้สัมผัส
อาหารจ านวน 
200 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้ประกอบการ
จ าหน่าย
อาหารและผู้
สัมผัสอาหารมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การสุขาภิบาล
อาหาร 

ส านักปลัด 
(สปสช.) 

3.8 รวม ...7... โครงการ   258,830 258,830 258,830 258,830 258,830    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๑๒๐ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.9 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

95 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้คนชรา
ได้รับการดูแล มี
คุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุใน
ต าบลทุ่งปรัง 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ
ผู้สูงอายุที่
ได้รับการดูแล 

ประชาชนได้รับ
การดูแลและมี
คุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

96 เบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการ 

เพื่อให้คนคน
พิการได้รับการ
ดูแล มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

จ่ายเบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการใน
ต าบลทุ่งปรัง 

๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละคน 
พิการที่ได้รับ
การดูแล 

ประชาชนได้รับ
การดูแลและมี
คุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

97 เบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส ์

เพื่อให้ผู้ปุวย
เอดส์ได้รับการ
ดูแล มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ใน
ต าบลทุ่งปรัง 
 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ร้อยละผู้ปุวย
เอดส์ที่ได้รับ
การดูแล 

ประชาชนได้รับ
การดูแลและมี
คุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

98 เงินสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
ทุ่งปรัง  

เพื่อส่งเสริม / 
สนับสนนุด้าน
สุขภาพของ
ประชาชน 
 

สมทบ
งบประมาณใน
การด าเนินงาน
ของ สปสช. 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
งบประมาณที่
สมทบ 

หน่วยบริการ/
กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการดูแล
ด้านสุขภาพ 

ส านักปลัด 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                ๑๒๑ 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
   3.9 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

99 สมทบกองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนต าบลทุ่ง
ปรัง 

เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงาน
ของกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

สมทบ
งบประมาณ
สนับสนนุ
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน 

50,000 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
งบประมาณที่
สมทบ 

สมาชิกกองทุน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ ดูแล 

กองทุน
สวัสดิการ

ชุมชนต าบล
ทุ่งปรัง 

3.9 รวม ....5.... 
โครงการ 

  19,940,000 19,940,000 19,940,000 19,940,000 19,940,000    

ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

รวม 99 โครงการ 

 37,044,830 34,444,830 34,444,830 34,444,830 34,444,830    

 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                              ๑๒๑ 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

(ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                              ๑๒๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
  ๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน 

                                                    4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8  
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการ
รณรงค์และ
ส่งเสริมการ
ลดปริมาณ
ขยะ 

เพ่ือให้ความรู้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับขยะ
และการลดปริมาณขยะ
ในชุมชน 

- แก้ปัญหาขยะ 
ลดปริมาณขยะ
ในชุมชนและ
ก าจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี 

300,000 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ ขยะในชุมชน
มีปริมาณ
ลดลง 

ประชาชนใน
ต าบลทุ่งปรังรู้
วิธีการคัดแยก
ขยะและลด
ปริมาณขยะ 

ส านักปลัด 

4.1 รวม 1 โครงการ   300,000 300,000 300,000 300,000 300,000    

แบบ ผ. ๐๒ 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                              ๑๒๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

  ๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน 
  ๔.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการ 
“รักน้ า รัก
ป่า รักษา
แผ่นดิน 
(โครงการ
ปลูกป่าตาม
แนว
พระราชด าริ) 

เพ่ือสร้าง
จิตส านึก
และ
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
ของการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ป่าไม้และ
แหล่งน้ า 

- เพ่ิมพ้ืนที่
ป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม
ที่ด ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึนและมีความ
อุดมสมบูรณ์ 

ประชาชนมี
จิตส านึก
และ
ความส าคัญ
ในการดูแล
รักษา
ธรรมชาติ 

ส านักปลัด 

3 โครงการ
ปล่อยพันธุ์
สัตว์น้ า 

เพ่ือส่งเสริม
และอนุรักษ์
พันธ์สัตว์น้ า

- ฟ้ืนฟู
พันธุ์ปลา
และปูใน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความหลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ าและ
ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ า 

พันธ์สัตว์น้ า
มีความ
หลากหลาย

ส านักปลัด 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                              ๑๒๔ 

  ๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน 
  ๔.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

ในแหล่งน้ า
ตาม
ธรรมชาติ 

แหล่งน้ า
สาธารณะ 

มากขึ้น 

4 ปรับปรุงฟืน้ฟู
หาดปลาย
ทอน 

เพื่อปรับปรุง
สถานที่
ท่องเที่ยวให้
มีความ
สวยงาม 

ปรับปรุง
ชายหาด
ปลายทอน  
ฟื้นฟูแนว
ปะการัง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชนที่มาท่องเที่ยว แหล่ง
ท่องเที่ยว
ได้รับการ
พัฒนาท าให้
ประชาชน
ในพื้นที่มี
รายได้
เพิ่มข้ึน 
 

ส านักปลัด 

5 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์พรุ
จระเข้ไข่ 

เพ่ือฟ้ืนฟูให้
เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์
ปลาน้ าจืด  
และ
ปรับปรุง
พ้ืนที่รองรับ

- ก่อสร้าง
ถนนรอบ
พรุจระเข้
ไข่ 
- ปรับปรุง
ภูมิทัศน์
และพ้ืนที่

500,000 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการ พรุจระเข้ไข่
ได้รับการ
ปรับปรุง 
เพื่อสภาพ 
แวดล้อมที่ดี 

ส านักปลัด 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                              ๑๒๕ 

  ๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน 
  ๔.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

การพัฒนา
เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 

รอบพรุ
จระเข้ไข่ 

4.2 รวม 4 
โครงการ 

  640,000 640,000 640,000 640,000 640,000    

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 

รวม  5  โครงการ 

 940,000 940,000 940,000 940,000 940,000    

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                  ๑๒๖                                                                   

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

(ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                  ๑๒๗                                                                   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

  ๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
   5.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 อบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้กับ
พนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ด้าน
กฎหมายและ
ระเบียบในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

ส่งเจ้าหน้าที่ไป
ฝึกอบรม     ส่ง
เข้ารับ
การศึกษาต่อ 
ตลอดจนการ
จัดการฝึกอบรม
ต่างๆ 

500,000 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม
หรือศึกษา
ต่อ 

- เจ้าหน้าที่มี
ทักษะ ความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 
- เจ้าหน้าที่มี
คุณธรรม
จริยธรรม 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษา

ฯ 

2 ติดตาม
ประเมินผล อบต. 
ด้านการให้บริการ
แก่ประชาชน 

เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการแก่
ประชาชนในด้าน
ต่างๆ 

ประเมินความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการที่มี
ต่อผลการ
ด าเนินงานของ 
อบต.ทุ่งปรัง 

25,000 ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ร้อยละ 
ของความ 
พึงพอใจ 

น าผลการประเมิน
มาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                  ๑๒๘                                                                   

  ๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
   5.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติ
หน้าที่มี
ประสิทธิภาพ เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว 

จัดซื้อจัดหา
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
เครื่องมือ
เครื่องใช้
อุปกรณ์
ส านักงานตาม
ความจ าเป็น
และเหมาะสม 

500,000 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ จ านวน 
และ
ประเภทของ
วัสดุ
ครุภัณฑ์ที่ใช้
ปฏิบัติงาน  

มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน
และมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด / 
ทุกกอง 

4 โครงการฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากร ได้มีการ
เรียนรู้ความเข้าใจ
เสริมสร้างจิตส านึก
ที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 
 
 

ส่งบุคลากรไป
ฝึกอบรม   
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม 

บุคลากรมี
จิตส านึก ค่านิยม
ทางด้านทัศนคติที่
ดีและเกิด
วิสัยทัศน์ในการ
ร่วมแก้ไขปัญหา 

ส านักปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                  ๑๒๙                                                                   

  ๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
   5.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชน 

เพ่ือพัฒนาผู้เข้าร่วม
โครงการปฏิบัติงาน
ได้ตามหลัก  
ธรรมาภิบาล และมี
ประสิทธิภาพในการ
บริการสาธารณะ 

จัดสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดู
งาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้น าความรู้จาก
การศึกษาดูงาน
มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

6 โครงการฝึกอบรม
ความรู้ด้าน
กฎหมาย 
 
 
 
 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย
เพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย 

ส านักปลัด 

7 โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือเป็นการเพ่ิม
รายได้และการ
จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ด าเนินการออก
ส ารวจ
ภาคสนาม 
ข้อมูลป้าย ที่ดิน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รายได้ที่
เพ่ิมข้ึนจาก
การเก็บค่า
ธรรม เนียม

อบต.ทุ่งปรังมี
รายได้เพ่ิมข้ึน มี
ฐานข้อมูลด้าน
การคลังท้องถิ่นมี

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                  ๑๓๐                                                                   

  ๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
   5.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

และเป็นเครื่องมือใน
การควบคุม
ตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

และสิ่งปลูก
สร้าง 

ต่างๆ ระบบการจัดเก็บ
ภาษีอย่างถูกต้อง 

8 ซ่อมรถบรรทุกน้ า
,รถ JCB , รถ
กระเช้า 
 
 
 
 

เพ่ือให้ครุภัณฑ์มี
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

ซ่อมแซม
รถบรรทุกน้ า
,รถ JCB , รถ
กระเช้าที่ช ารุด
เสียหาย 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่
ใช้บริการ 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็ว 

ส านักปลัด 

5.1 รวม   8   
โครงการ 

  1,625,000 1,625,000 1,625,000 1,625,000 1,625,000    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                  ๑๓๑                                                                   

  ๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
   5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 ก่อสร้างอาคาร
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

มีอาคารป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

ก่อสร้างอาคาร
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยจ านวน 1 
หลัง 

1,500,000 - - - - อาคารป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 1 
หลัง 

มีอาคาร
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ส านัก
ปลัด 

10 ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ต่อเติม อาคาร
ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซม ต่อเติม 
อาคารศูนย์
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ต่อเติม อาคาร
ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

- 500,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับบริการ 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ศูนย์
ป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณะภัย  

ส านักงาน
ปลัด 

11 ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

อาคารศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารจ านวน 1 
หลัง 

1,000,000 - - - - อาคารศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
1 หลัง 

มีอาคารศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

ส านัก
ปลัด 

12 ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ต่อเติม อาคาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซม ต่อเติม 
อาคารศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ต่อเติม อาคาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

- 500,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับบริการ 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
อาคารศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร  

ส านักปลัด 

13 ก่อสร้างอาคาร มีอาคาร อาคาร 5,000,000 - - - - อาคาร มีพ้ืนที่ในการ ส านัก
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  ๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
   5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

อเนกประสงค์ อเนกประสงค์ อเนกประสงค์ 
จ านวน 1 หลัง 

เอนกประสงค์ 
1 หลัง 

ใช้ท ากิจกรรม
ต่างๆ 

ปลัด 

14 ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ต่อเติม อาคาร
อเนกประสงค์ 

เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซม ต่อเติม 
อาคาร
อเนกประสงค์ 

ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ต่อเติม อาคาร
อเนกประสงค์ 

- 1,000,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับบริการ 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
อาคาร
อเนกประสงค์ 

ส านัก
ปลัด 

15 ก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน
บริเวณส านักงาน 
อบต.ทุ่งปรัง  

ถนน คสล. 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

ถนน คสล. 
ภายในบริเวณ
ส านักงาน อบต.
ทุ่งปรัง 

- 300,000 300,000 - - ระยะทางถนน
ที่เพิ่มขึ้น 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

ส านัก
ปลัด 

16 ก่อสร้างรั้วบริเวณ
รอบส านักงาน 
อบต.ทุ่งปรัง 

มีรั้วรอบ
ส านักงาน 

รั้วบริเวณรอบ
ส านักงาน อบต.
ทุ่งปรัง 

- - - 500,000 - รั้วได้
มาตรฐานรอบ
ส านักงาน 

มีความ
ปลอดภัยและ
ขอบเขตของ
ส านักงานที่
ชัดเจน 
 
 
 
 

ส านัก
ปลัด 
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  ๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
   5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

17 ก่อสร้างโรงจอด
รถภายในบริเวณ
ส านักงาน อบต.
ทุ่งปรัง 

เพ่ือก่อสร้างโรง
จอดรถ 
 

โรงจอดรถขนาด
กว้าง 8ม.ยาว50 
ม. 

500,000     จ านวนพื้นที่
ส าหรับจอดรถ 

มีที่จอดรถ
เพียงพอ 

ส านัก
ปลัด 

18 ก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ 

เพ่ือให้บริการ
ประชาชนที่มา
ติดต่อข่าวสาร 
 

ห้องน้ ากว้าง 5 
ม. ยาว 8 ม. 

500,000 500,000 - - - ห้องน้ า 1 
หลัง 

ประชาชนมี
ห้องน้ าใช้ 

ส านัก
ปลัด 

19 ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส านักงาน 
อบต.ทุ่งปรัง 
(หลังเก่า) 

มีอาคาร
ส านักงานที่
พร้อมให้บริการ 

- - - 500,000 - - อาคาร
ส านักงาน 1 
หลัง 

ประชาชนได้
ใช้บริการ 

ส านัก
ปลัด 

20 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในนบริเวณ
ส านักงาน อบต.
ทุ่งปรัง 

เพ่ือให้
ส านักงานมีภูมิ
ทัศน์ที่ดี 

- - - 200,000 200,000 - ความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับ
บริการ 

ส านักงานมีภูมิ
ทัศน์ที่ดี 

ส านัก
ปลัด 

21 ติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดบริเวณ

การใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพใน

ติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดบริเวณ

500,000 500,000 - - - จ านวนกล้อง
วงจรปิดที่
เพ่ิมข้ึน 

มีเทคโนโลยทีี่
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
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  ๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
   5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

รอบอาคาร
ส านักงานและ
ภายในอาคาร
ส านักงาน อบต.  
ทุ่งปรัง 

การรักษาความ
ปลอดภัย 

รอบอาคาร
ส านักงานและ
ภายในอาคาร
ส านักงาน อบต.   
ทุ่งปรัง 

ในการรักษา
ความปลอดภัย
ของส านักงาน 
อบต.ทุ่งปรัง 

5.2 รวม...13...
โครงการ 

  9,000,000 3,300,000 1,000,000 700,000 -    

ยุทธศาสตร์ด้าน
บริหารจัดการองค์กร 
รวม  21 โครงการ 

  10,625,000 4,925,000 2,625,000 2,325,000 -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

(ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ ๑ บ้านนาย
เจริญ – บ้านจา่ขวัญ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 4๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

400,000 400,000 400,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ที่ 1 สายเลียบ
คลอง บ้านนายอุดร 
– นายประวิง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง ๕ ม. ยาว 1,4
๐๐ ม. 

600,000 600,000 500,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ที่ 1 สายนาง
ปลอบ เกษรสิทธิ์ - 
นายปิยวัชย์ ใจห้าว 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง ๕ ม. ยาว 1,5
๐๐ ม. 

600,000 600,000 600,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
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  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ที่ 1 สายนายู 
ถนน รพช 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 4 ม. ยาว   5
๐๐ ม. 

400,000 400,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ที่ 1 สายห้วย
หลุมพงศ์ - บ้านนาย
ยุทธนา เพชรช ู

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 4 ม. ยาว   5
๐๐ ม. 

400,000 400,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ที่ 1 ถนน รพช. - 
ร่มเชิงเขา 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 4 ม. ยาว   
1,5๐๐ ม. 

600,000 600,000 600,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ที่ 1 สายบา้น
นายประศาสตร์ - 
บ้านนายยุทธนา 
เพชรชู 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   8
๐๐ ม. 

500,000 500,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

8 ขยายความกว้างของ
ถนน หมู่ที่ 1 สาย

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร

ขยาย ต่อเติมความ
กว้างถนน จากเดิม 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง
ถนนที่ได้รับ

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๓๘ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

ตลาดพุธ – วัดถ้้า
เทียนถวาย 

อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

4 ม. เป็น 5 ม. ยาว 
3,700 ม. 

การ
ปรับปรุง 
/ซ่อมแซม 

และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

9 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๒ สายออกเขา
วัดถ้้า – เขาวัดถ้้า 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 300 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

400,000 300,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๒ สายทุ่งไม้
เรียง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 
ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 2 สายบา้น
นายด่วน – 
ชลประทาน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 1,1๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

600,000 600,000 600,000 500,000 300,000 ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 2 สายดอน

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร

ถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 9๐ ม. หนา 

200,000 - - - - ระยะทาง
ถนนที่

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๓๙ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

ขี้เหล็ก อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

เพิ่มข้ึน และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

13 ก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ที่ 2 สาย รพช – 
ฟาร์มหมูวิกรณ์ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   5
๐๐ ม. 

500,000 500,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ที่ 2 สายเลียบ
คลองท่าควาย – 
สะพานวังเข ้

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
1,0๐๐ ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

15 ขยายความกว้างของ
ถนน หมู่ที่ 2 สาย
เขา วัดถ้้า 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขยาย ต่อเติมความ
กว้างถนน ขา้งละ 
50 ซ.ม. ยาว 
1,100 ม. 

400,000 400,000 400,000 - - ระยะทาง
ถนนที่ได้รับ
การ
ปรับปรุง 
/ซ่อมแซม 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๓ สายชายเขา
เกียรติ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 
ม. ยาว 300 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 

300,000 300,000 300,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๔๐ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๐.๕๐ ม.  

17 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๓ สายใน
แพรก 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 8๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๓ สายห้วยเรง 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 800 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

- 500,000 500,000 500,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๓ สายบา้น
นายประสงค์ 
ล่องลอย 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 200 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

300,000 200,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๓ สายหมอ
โชต ิ

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 
ม. ยาว 60๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 

300,000 300,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๔๑ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๐.๕๐ ม. 
21 ก่อสร้างถนนบุกเบิก 

หมู่ที่ ๓ สายซอย
นายสวุรรณ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
1,000 ม. 

- 600,000 600,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ที่ ๓ สายซอยตา
ขอด – ซอยทุ่งเรง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
500 ม. 

300,000 300,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ที่ ๓ สายซอยพัง
ยาว 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
2,000 ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

24 ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก (โอ
เวอร์เลย์ถนน) หมู่ที่ 
3 สายเชิงเขาเกียรติ  

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
 
 

ผิวจราจรแอสฟัลท์    
ติก  กว้าง 5 ม. ยาว 
70๐ ม.  

1,000,000 1,000,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๔๒ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

25 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๔ สายหลัง
โรงงานปาล์ม 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 1,50๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 600,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ที่ 4 สายนายสม
จิตร ชนะคุ้ม 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
170 ม. 

200,000 - - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๕ สายบา้น
นายโอภาส – บ้าน
นายถวิล 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 10๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

200,000 - - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๕ สายบา้น
นายดะนาน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 
ม. ยาว 80๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 
 

600,000 600,000 600,000 600,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๔๓ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

29 ก่อสร้างถนน คสล 
หมู่ที่ 5 สายขนสง่ – 
บ้าน อ.วิสทุธิ ์

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 
ม. ยาว 30๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

500,000 400,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 5 สายจินดา
วัฒนาพงศ ์

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 20๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

300,000 300,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 5 สายศูนย์เด็ก
เล็กวัดปัณณาราม – 
บ้านลุงสา้รอง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 160 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

300,000 100,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ ๕ สายบา้น
นายนิคม ศรีสุข – 
พรุจระเข้ไข่ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 
ม. ยาว 800 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๔๔ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

33 ก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ที่ ๕ สายบา้นลุง
สวัสดิ์ ฉิมเรือง – 
บ้านนายพยุง เพชร
เศรษฐ์ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
800 ม. 

500,000 500,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ที่ ๕ สายหลัง
โรงเรียนสิชลคุณา
ธารวิทยา – สนาม
กีฬา อบจ. 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
800 ม. 

500,000 500,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ที่ ๕ สายพรุ
จระเข้ไข่ – บ้านนาง
หีด 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
800 ม. 

500,000 500,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ที่ ๕ สายรอบพรุ
จระเข้ไข่ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
2,500 ม. 
 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๔๕ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

37 ก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ที่ ๕ สายบา้นบัง
บ่าว พร้อมวางท่อ
ระบายน้้า 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
800 ม. 

500,000 500,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ที่ ๕ สายบา้นน้า
วุฒิ - พรุจระเข้ไข่ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
800 ม. 

500,000 500,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

39 ปรังปรุง ซ่อมแซม  
ต่อเติมสนามกีฬา
กลาง ม.5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีสนามกีฬา
ส้าหรับออกก้าลัง
กายและเล่นกีฬา 

ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ต่อเติมสนามกีฬา,
อาคารกอง
อ้านวยการและ
อัฒจันทร ์
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
ที่มาใช้
บริการ 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง และ
ใช้เวลาทา้
กิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างคูระบายน้้า 
หมู่ที่ 5 หน้า
โรงเรียนวัดปัณณา
ราม 

เพ่ือระบายน้้า
และป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง 
 

คูระบายน้้ามีขนาด 
0.60x0.60ม. ยาว 
290 ม. 
 

500,000 500,000 - - - ช่องทาง
ระบายน้้าที่
สะดวก 

มีคูระบายน้้า
ส้าหรับ
ส้านักงาน 

ส้านักงาน
ปลัด 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๔๖ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

41 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๖ สายสาม
แยกบ้านหมอดม - 
บ้านนางยม แก้วผ่อง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 3๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

500,000 200,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๖ สายบา้น
นายจา้นง  ทองสุข 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 
ม. ยาว 300 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

500,000 400,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๖ สายบา้น
ผู้ใหญ่บ้าน 

 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 
ม. ยาว 300 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

500,000 400,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 6 สายบา้น
นายไพศาล ช่างทอง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 15๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

400,000 - - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๔๗ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

45 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 6 สายบา้นสุ
ทาพร - บ้านนาย
สว่าง รอดภัย 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 300 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

500,000 200,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ที่ ๖ สายที่นานาย
ประเทือง ข้าแก้ว – 
บ้านนายวิโรจน์  ณ 
นคร 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
1,000 ม. 

600,000 600,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ที่ ๖ สายบา้น
อาจารย์จ้าเนียร - 
บ้านนายจ้านงค ์

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 6 ม. ยาว   
200 ม. 

300,000 - - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๗ สายบ้าน
นายสนิท – บ้าน
นายเหยบ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 7๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 
 

600,000 600,000 600,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๔๘ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

49 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ ๗ สายขนส่ง 
– บ้าน อ.วิสุทธิ ์

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 6 
ม. ยาว 700 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๗ สายเลียบ
พรุจระเข้ไข่ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 800 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

500,000 500,000 500,000 400,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๗ สายซอย
แพปณชัย – บ้าน
นางบุปผา 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 800 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 
 

500,000 500,000 500,000 400,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๗ สายบ้าน 
นายชูชีพ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 500 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

600,000 600,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๔๙ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

53 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๗ สายบ้าน 
อ.ฮากีม – บ้าน
นายประวัติ 
สระแก้ว 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 
ม. ยาว 500 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

500,000 500,000 500,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 7 สายสุข
เจริญ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

500,000 500,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 7 สายบ้าน
นางละออ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 600 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 
 

500,000 500,000 400,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 7 สายถนน
ชายทะเล - ประปา
เก่า 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๕๐ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

57 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 7 สาย
ประปาใหม่ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 500 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

600,000 600,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๗ 
สายบ้านนายถาวร 
– หมู่ที่ ๕ ต้าบลสิ
ชล 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
800 ม. 

500,000 500,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๗ 
สายหน้าขนส่ง – 
โรงปุ๋ย – ถนน 
๔๐๑ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
800 ม. 

500,000 500,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๗ 
สายซอยสว่างใจ  

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
200 ม.พร้อมวางท่อ
ระบายน้้า 

300,000 - - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๕๑ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

61 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๗ 
สายบ้านนายมูฮัม
หมาด - บ้านนาย
ราเชษ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
500 ม. 

400,000 300,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 8 สายบ้าน 
อ.จิตเจตน์ - บ้าน
หมอจ้วง  
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 
ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 8 สายบ้าน
นายอนันต์ – บ้าน
นายนิพนธ์ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 580 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

600,000 600,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๘ 
สายคลองโบสถ์ – 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
500 ม. 

600,000 600,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๕๒ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

65 ก่อสร้างถนน
บุกเบิกหมู่ที่ 8 สาย
นาลึก – บ้านหมอ
จ้วง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
1,000 ม.พร้อมวาง
ท่อระบายน้้า 

600,000 600,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างถนน
บุกเบิกหมู่ที่ 8 สาย
แยกถนนจิตเจตน์ 
หมอจ้วง – ถนนนา
ลึก หมอจ้วง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
1,300 ม. 

600,000 600,000 600,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

67 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก หมู่ที่ ๘ สาย
บ้านหมอจ้วง 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
กว้าง ๕ ม. ยาว 
๑,๐๐๐ ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้้า 

500,000 500,000 500,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๙ สายแยก
บ้านนายวรรณ – 
คลองท่าควาย 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

200,000 - - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๙,๓ สายซอย

เพือ่ให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร

ถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 1,000 ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 - ระยะทาง
ถนนที่

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๕๓ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

ในฝัน – ตลาดพุธ อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

เพิ่มข้ึน และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

70 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๙ 
สายทุ่งนาจอง - 
ถนนสายตลาดพุธ 
ชายเขาพรง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
350 ม. 

300,000 300,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๙ 
สายบ้านพี่ดี – 
เชื่อมสายบ้านนาย
ไพศาล 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
1,000 ม. 

600,000 600,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๙ 
สายบ้านนายวิญ – 
บ้านนายบ้ารุง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
650 ม. 

400,000 400,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 

600,000 600,000 600,000 600,000 - ระยะทาง
ถนนที่

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๕๔ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

สายทุ่งกุมแป – พัง
เนียน 

อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

กว้าง 5 ม. ยาว   
2,000 ม. 

เพิ่มข้ึน และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

74 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๙ 
สายบ้านนายฐากูร 
– บ้านนายวรรณ 
วัดกุมแป 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
3,000 ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 700,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๐ สายนาย
ศรีชุม 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 
 

200,000 - - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๐ สายซอย
หน้าห้องแถว 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๐ สายเลียบ

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 350 ม. หนา 

500,000 500,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๕๕ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

คู่สาธารณะ - บ้าน
นางปลั่ง 

อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

เพิ่มข้ึน และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

78 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๐ 
สายบ้านป้าปลั่ง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
350 ม. 

300,000 300,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

79 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๐ 
สายซอยศรีชุม 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 6 ม. ยาว   
600 ม. 

500,000 400,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

80 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๐ 
สายบ้านนายฉลอง 
สิงห์สามารถ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 6 ม. ยาว   
1,000 ม. 

500,000 500,000 500,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๐ 
สายซอยหน้าห้อง
แถว 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอดัแน่น 
กว้าง 6 ม. ยาว   
1,000 ม. 

500,000 500,000 500,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๕๖ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

82 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๐ 
สายบ้านนาย
โอภาส  พรหมรอด 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 6 ม. ยาว   
1,000 ม. 

500,000 500,000 500,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๗,๑๐ 
สายบ้านนาย
สงคราม – ถนน 
๔๐๑ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
800 ม. 

500,000 500,000 500,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ 10 
สายลุงนวย - ลุงวี 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 6 ม. ยาว   
150 ม. 

200,000 - - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

85 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ 10 
สายบ้านน้าชาติ - 
ชายเขา 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
300 ม. 
 
 

300,000 300,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๕๗ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

86 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๑ สาย
คลองพอ – บ้าน
นายบุญคล่อง ใจ
ห้าว 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 2,000 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 800,000 ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

87 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๑ สายบ้าน
ซอยร่วมใจ - 
เหมืองเขาเหล็ก หมู่
ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 2,500 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 
 

2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

88 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๑ สายบ้าน 
รพช. - หมู่ที่ 4 
ต้าบลสิชล 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 150 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.
พร้อมวางท่อระบายน้้า 

400,000 - - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิม่ขึ้น 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

89 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๑ สายบ้าน
นายเมือง - นาย
ไทย 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 250 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

300,000 300,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๕๘ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

90 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๑ 
สายบ้านนายสม
โชค - บ้านนาย
เกียรติศักดิ์ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 4 ม. ยาว   
400 ม. 

300,000 300,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

91 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๑ 
สายสวนปาล์มนาย
ปราโมทย์ สิงห์สุ – 
หมู่ที่ ๑4 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กวา้ง 5 ม. ยาว   
400 ม. 

300,000 300,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

92 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๑ 
สายบ้านนายวันชัย 
- นางขวัญเรือน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
400 ม. 
 

300,000 300,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

93 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๑ 
สายบ้านนายแสง - 
นายอุทิศ หมู่ 14 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
800 ม. 

500,000 500,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๕๙ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

94 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๑ 
สายบ้านนายนาย
พร้อม - ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
600 ม. 

300,000 300,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

95 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๑ 
สาย บ้านนายธรรม
จักร์ - รวมใจ
พัฒนา 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
1,500 ม. 

600,000 600,000 600,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

96 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๑ 
สายบ้านนาย
สมบูรณ์ - หมู่ที่ 4 
สิชล 

เพือ่ให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
600 ม. 

400,000 400,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

97 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๑ 
สายสมโชค – รพช. 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว   
570 ม. 

500,000 500,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๖๐ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

98 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๒ สายบ้าน
ลุงสาย – บ้านนาย
หลัก 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 700 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้้า 

500,000 500,000 500,000 500,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

99 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 12 สายนาย
หลัก – หมู่ที ่8  

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

600,000 600,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

100 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 12 สายเลียบ
คลอง – บ้านลุงตุด 
– บ้านหมอจ้วง  

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

600,000 600,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

101 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๒ สายนาย
สมโชค – หมอจ้วง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 700 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

600,000 600,000 500,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

102 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๒ สายหน้า
ถ้้าทวดพริก 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 150 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน

200,000 200,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๖๑ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

รวดเร็ว คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. มากยิ่งขึ้น 

103 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๒ สายหน้า
ถ้้าทวดสุข 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 150 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

200,000 200,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

104 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๒ สายจ่า
วุฒิ - นอกท่อง หมู่
ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 900 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกขา้งละ ๐.๕๐ ม. 

- - - 600,000 300,000 ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๒ สายหลัง
วัดปัณณาราม 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 900 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- - - 600,000 300,000 ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

106 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๒ สายริม
คลองชัย – คลอง
อินทนิน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 6 ม. 
ยาว 500 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- - - 600,000 600,000 ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

107 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๒ 
สายบ้านลุงตุด – 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 6 ม. ยาว   

400,000 400,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๖๒ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

บ้านหมอจ้วง รวดเร็ว 500 ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้้า 

มากยิ่งขึ้น 
 

108 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๒ 
สายริมคลองอิน
ทนิน – บ้านนาย
สมชาย 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่นกวา้ง 
5 ม. ยาว 700 ม.  

500,000 400,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

109 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๒ 
สายริมคลองชัย – 
คลองอินทนิน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่นกวา้ง 
5 ม. ยาว 800 ม.  
 
 

500,000 500,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

110 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๒ 
สายคูป้าด้า – บ้าน
หมอจ้วง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่นกวา้ง 
5 ม. ยาว 800 ม.  

500,000 500,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

111 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๒ 
สายบ้านนาย

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่นกวา้ง 
5 ม. ยาว 800 ม.  

500,000 500,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๖๓ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

มรกต–คูป้าด้า 
112 ก่อสร้างถนน

บุกเบิก หมู่ที่ ๑๒ 
สายสามแยกบ้าน
นายสุวิทย์ – บ้าน
ป้าเจียก 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่นกวา้ง 
5 ม. ยาว 800 ม.  

- 500,000 500,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

113 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๒ 
สายจ่าวุฒิ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่นกวา้ง 
5 ม. ยาว 800 ม.  

500,000 500,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

114 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๓ สายบ้าน
นายสวัส ทองมี
ขวัญ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 600 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

500,000 500,000 400,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

115 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๓ สายนุ
รักษ์อุทิศ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 120 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

300,000 - - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

116 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 

300,000 300,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๖๔ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

หมู่ที่ ๑๓ สายบ้าน
นางชะนา 

อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

เพิ่มข้ึน และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

117 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๓ สายบ้าน
ครูแจส – ซอยนคร
ชัย 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 600 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

500,000 500,000 400,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

118 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑3 สายสม
โชคพัฒนา 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 
 

500,000 400,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

119 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑3 สายบ้าน
นางชูศรี 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

400,000 300,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

120 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑3 สาย
หมู่บ้านร่มโพธิ์ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 6 ม. 
ยาว 400 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 
 

500,000 500,000 400,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๖๕ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

121 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑3 สายสน
สร้อย - ปลักไม้
เรียว 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- - - 600,000 600,000 ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

122 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑3 สายบ้าน
ลุงทอง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

123 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๓ 
สายเลียบข้างขนส่ง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่นกวา้ง 
5 ม. ยาว 300 ม.  

300,000 300,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

124 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๓ 
สายบ่อทรายนาย
จรูญ – หมู่ที่ ๕ 
ต้าบลสิชล 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
6 ม. ยาว 600 ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้้า 

500,000 400,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

125 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๓ 
สายบ้านนาย

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
6 ม. ยาว 700 ม.  

500,000 500,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๖๖ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

ประพันธ์ รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น 

126 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑3 
สายซอยนุรักษ์อุทิศ 
2 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
6 ม. ยาว 500 ม.  

400,000 300,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

127 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑3 
สายสนสร้อย - 
ปลักไม้เรียว 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่นกวา้ง 
5 ม. ยาว 1,000 ม.  

400,000 400,000 400,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

128 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๔ สาย
คลองม่วง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 600 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 
 

500,000 500,000 400,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

129 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๔ สายสิชล
ฟาร์ม 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 800 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

500,000 500,000 500,000 400,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

130 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๔ สายโยธา 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. หนา 

600,000 600,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๖๗ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

– ห้วยหลุมพงศ์ อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

เพิ่มข้ึน และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

131 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๔ ซอย 2 
เหมืองแร่ - เขาสูง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

132 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๔ 
สายใสวัด - หว้ย
หลุมพงศ์ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
6 ม. ยาว 800 ม. 

400,000 400,000 400,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

133 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๔ 
ซอย 1 เขาเหล็ก 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่นกวา้ง 
4 ม. ยาว 1,200 ม.  

400,000 400,000 400,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

134 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๔ 
สายโยธา – ห้วย
หลุมพงศ์ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
5 ม. ยาว 1,000 ม.  

400,000 400,000 400,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

135 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง
ถนนที่

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๖๘ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

ซอย 2 เหมืองแร่ - 
เขาสูง 

อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

5 ม. ยาว 2,000  เพิ่มข้ึน และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

136 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๕ สายบ้าน
นายณรงค์ – หมู่ที่ 
๘ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 600 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

500,000 500,000 400,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

137 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๕ สายบ้าน
นายสมชาย พงษ์
เพชร – สามแยก
บ้านนางเกลื่อม 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 600 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

500,000 500,000 400,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

138 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๕ สายสาม
แยกโรงสี – บ้าน
นายเนือง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 800 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

139 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑5 
สายบ้านนายวิรุณ 
เพ็ชรเพ็ง – นาย

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่นกวา้ง 
5 ม. ยาว   1,0000 
ม. พร้อมวางท่อระบาย

400,000 400,000 400,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๖๙ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

ช้านาญ ชูชื่น น้้า 
140 ขยายความกว้าง

ของถนน หมู่ที่ 15 
สายคลองท่าน้อย – 
วัดถ้้าเขาพรง 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขยาย ต่อเติมความ
กว้างถนน ขา้งละ 1 
ม. ยาว 2,000 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง
ถนนที่ได้รับ
การ
ปรับปรุง 
/ซ่อมแซม 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

141 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๖ สายเลียบ
ชายทะเล (บ้านลุง
ชอบ – บ่อผู้ใหญ่นุ) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 180 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

500,000 - - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

142 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๖ สายแยก
มิยาซาว่า 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 150 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

400,000 - - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

143 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๖ ถนนสาย
ข้างกองทุนบ้านท่า
เชี่ยว 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 800 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 
 
 

- 600,000 600,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๗๐ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

144 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๖ 
สายเลียบชายทะเล 
– ปากน้้าเทพา  
ระยะที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
5 ม. ยาว 3,000 ม.  

- - 1,000,000 1,000,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

145 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๖ 
สายบ้านนางปรีดา 
ทองคง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
5 ม. ยาว 500 ม.  

300,000 300,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

146 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๖ 
สายบ้านนางล้ายอง 
ณ นคร – เทพา 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
5 ม. ยาว 500 ม. 

- 300,000 300,000 - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

147 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๖ 
สายบ้านลุงฮั่น                                  

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
 
 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
4 ม. ยาว 100 ม. 

100,000 - - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                   ๑๗๑ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

148 ปรับปรุงสถานที่จอด
รถบริเวณคลองท่า
เชี่ยว หมู่ที่ 16 

เพื่อปรับปรุงลาน
จอดรถบริเวณ
คลองท่าเชี่ยว 

ถมหินคลุกลานจอด
รถ ระยะทาง 
1,500 เมตร 

300,000 300,000 - - - ลานจอดรถ
จ้านวน 1 
แห่ง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 
 
 

กองช่าง 

1.1 รวม  148  โครงการ   76,600,000 73,200,000 44,200,000 29,600,000 5,600,000    
ยุทธศาสตร์ด้าน 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
รวม  148  โครงการ 

  76,600,000 73,200,000 44,200,000 29,600,000 5,600,000    

 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                  ๑๗๒ 

 
บัญชโีครงการที่เกินศักยภาพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                  ๑๗๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      2.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒569 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริม
คลองท่าเชี่ยว 
หมู่ที ่16 (ระยะ
ที่ 2) 

เพ่ือป้องกันการกัด
เซาะของ หาดทราย
และชายฝั่ง 

สร้างเข่ือนกั้น
คลื่นปากน้้า
เทพา 

80,000,000 80,000,000 80,000,000 - - ขนาดของ
เขื่อน 

การกัดเซาะ
ชายฝั่งลดน้อยลง 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน
บุกเบิก หมู่ที่ ๑๖ 
สายเลียบ
ชายทะเล – 
ปากน้้าเทพา  
ระยะที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจรอย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 5 ม. ยาว 
3,000 ม.  

- - 1,000,000 1,000,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                  ๑๗๔ 

  2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      2.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒569 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยววัด
ถ้้าเขาพรง(ฝั่ง
ตะวันออก) หมู่ที่
15 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และเพื่อ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ก่อสร้างกระเช้า
ขึ้นถ้้าเขาพรง 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
ที่มา
ท่องเที่ยว 

ชาวบ้านมีรายได้
เพิ่มข้ึนและแหล่ง
ท่องเที่ยวได้รับการ
พัฒนา 

กองช่าง 

4 ปรังปรุง ซ่อมแซม  
ต่อเติมสนามกีฬา
กลาง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
สนามกีฬาสา้หรับ
ออกก้าลังกายและ
เล่นกีฬา 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ต่อเติม
สนามกีฬา,อาคาร
กองอ้านวยการ
และอัฒจันทร์ 

18,000,000 18,000,000 18,000,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
ที่มาใช้
บริการ 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
และใช้เวลาท้า
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

5 ตดิตั้งไฟฟา้ส่อง
สว่างด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวและ
มาตรฐานการรักษา
ความปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ติดตั้งระบบไฟฟา้
ส่องสว่างด้วย
พลังงาน
แสงอาทิตย ์

19,000,000 19,000,000 19,000,000 - - ระยะเขต
ไฟฟ้าส่อง
สว่างที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

รวม   5   โครงการ   120,000,000 120,000,000 120,000,000 1,000,000 0    
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                              ๑๗๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชคีรุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๓) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                              ๑๗๖ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 แผนงาน
บริหารทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซลล์) 
ขนาด 1 ตัน เคลื่อน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแคบ 1 คัน 

850,000 - - - - ส านักปลัด 

2 แผนงาน
สาธารณสุข 

ค่าครุภัณ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย 

2,500,000 - - - - ส านักปลัด 

3 แผนงาน
สาธารณสุข 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง 
 

59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 ส านักงานปลัด 

4 แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สายส่งน้ า
ดับเพลิงชนิดผ้าใบ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงานปลัด 

5 แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกรวย
จราจร จ านวน 12 อัน 
 

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 ส านักงานปลัด 

6 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง 
ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 1 เสน้ 
ขนาด 2.5 นิ้ว จ านวน 1 เสน้ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงานปลัด 

แบบ ผ.03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                              ๑๗๗ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส  
ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 3 ตวั 

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 กองช่าง 

8 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส  
ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 2 ตัว 

56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 กองช่าง 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) หน้า ๑๗๘ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๔๔  
 
 
 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61  เป็นแบบที่
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 ๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน 
 ๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ คะแนน 
 ๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย 
 (๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน 
 (๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
 (๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน 
 (๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน 
 (๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน 
 (๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน 
 (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน 
 (๘) แผนงาน ๕ คะแนน 
 (๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 
 (๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน 
 คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 

  ๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 ๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน 
 ๒.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 
 ๒.๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน 
 ๒.๔ ยุทธศาสตร์และแผนงาน ๑๐ คะแนน 
 ๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย 
 (๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน 
 (๒) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน 

 

การติดตามและประเมินผล 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) หน้า ๑๗๙ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 (๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ 
คะแนน 
 (๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน 
 (๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
       แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ๕ คะแนน 
 (๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  ๕ คะแนน 
 (๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน 
 (๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้      หลักประชารัฐ ๕ คะแนน 
 (๙) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน 
 (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 
 (๑๑) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ 
คะแนน 
 (๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน 
 คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือเกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 

  (๓) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐  
 ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
 ๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
 ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
 ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
 ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 
 ๓.๕ กลยุทธ์ (๕) 
 ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
 ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
 ๓.๘ แผนงาน (๕) 
 ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
 ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕)  รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและ
ประเมินผลโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓  และจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) หน้า ๑๘๐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผล
พัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) หน้า ๑๘๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
  แบบที่ ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  “การติดตามและ
ประเมินผลด้วยระบบ e-plan” 
 

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
   การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ
โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
  แบบที่ ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  แบบที่ ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 
 ๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
  ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่วยกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น และประชาชน
มองว่าองค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที 
  ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง
เรื่องอาจท าไม่ได้ 
  ๔. โครงการต่างๆในแต่ละปีมีมาก ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด งบประมาณไม่เพียงพอ 
 

 ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน  
  ๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และด าเนินการให้ทันตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด  
 
  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) หน้า ๑๘๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนท่ี ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนท่ี ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
 

แบบที่ ๑  แบบช่วยก ากบัการจดัท าแผนยุทธศาสตรข์องท้องถิน่โดยตนเอง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) หน้า ๑๘๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/๒  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ (   ) ชาย (   ) หญิง  
๒. อาย ุ (   ) ต่ ากว่า ๒๐ ปี (   ) ๒๐ – ๓๐ ปี (   ) ๓๑ – ๔๐ ปี 
 (   ) ๔๑ – ๕๐ ปี (   ) ๕๑ – ๖๐ ปี (   ) มากกว่า ๖๐ ปี 
๓. การศึกษา (   ) ประถมศึกษา (   ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (   ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
 (   ) ปริญญาตร ี (   ) สูงกว่าปริญญาตร ี (   ) อ่ืนๆ 
๔. อาชีพหลัก (   ) รับราชการ (   ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (   ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
 (   ) รับจ้าง (   ) นักเรียนนักศึกษา (   ) เกษตรกร 
 (   ) อ่ืนๆ ระบุ............................................................ 
 
ส่วนที่ ๒  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
 

แบบที่ ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในภาพรวม 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) หน้า ๑๘๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ (   ) ชาย (   ) หญิง  
๒. อาย ุ (   ) ต่ ากว่า ๒๐ ปี (   ) ๒๐ – ๓๐ ปี (   ) ๓๑ – ๔๐ ปี 
 (   ) ๔๑ – ๕๐ ปี (   ) ๕๑ – ๖๐ ปี (   ) มากกว่า ๖๐ ปี 
๓. การศึกษา (   ) ประถมศึกษา (   ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (   ) อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า  
 (   ) ปริญญาตร ี (   ) สูงกว่าปริญญาตร ี (   ) อ่ืนๆ 
๔. อาชีพหลัก (   ) รับราชการ (   ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (   ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
 (   ) รับจ้าง (   ) นักเรียนนักศึกษา (   ) เกษตรกร 
 (   ) อ่ืนๆ ระบุ............................................................ 
 
ส่วนที่ ๒  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

๖. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

๗. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

แบบที่ ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในภาพรวม 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) หน้า ๑๘๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

๘. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

๙. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

๑๐. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) หน้า ๑๘๖ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

๑๑. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 


