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ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  

 
 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ท่ีต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตําบล 

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตําบลทุง่ปรัง  ประกอบด้วย 
     หมู่ที่  ๑   บ้านเขาเหล็ก 
      หมู่ที่  ๒   บ้านทุ่งใหญ ่
       หมู่ที่  ๓   บ้านต้นจันทน์ 
         หมู่ที่  ๔   บ้านนาเหม้า 
        หมู่ที่  ๕   บ้านทุ่งคา  
      หมู่ที่  ๖   บ้านทุ่งคา 
           หมู่ที่  ๗   บ้านปลายทอน 
     หมู่ที่  ๘   บ้านหนองเต่า 
      หมู่ที่  ๙   บ้านท่าควาย 
       หมู่ที่  ๑๐  บ้านจอมพิบูลย ์
         หมู่ที่  ๑๑  บ้านทุ่งไม้เรียง 
        หมู่ที่  ๑๒  บ้านในไร ่
      หมู่ที่  ๑๓  บ้านถนนพาด 
           หมู่ที่  ๑๔  บ้านเขาเหล็ก 
      หมู่ที่  ๑๕  บ้านชายเขาพรง 
           หมู่ที่  ๑๖  บ้านท่าเชี่ยว 
 
  

สภาพทั่วไปและขอ้มูลพื้นฐาน 
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             สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๐  ตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
              หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  ๐ ๗๕๗๗ ๑๕๑๑   

 
๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ทางทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูงพ้ืนที่ค่อยๆลาดต่ําลงมาเป็นที่ราบ 
ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่ม ทางทิศตะวันออกจดอ่าวไทย 
 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นแถบมรสุม (Am) คือ มีฝนตกชุกสลับกับฤดูแล้งสั้นๆ  ไม่มีฤดูหนาว 
เน่ืองจากอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทําให้ฝนตก
ชุกตลอดทั้งป ี ลักษณะฤดูกาลจึงมี ๒ ฤดู คือ 
  ๑) ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน  จะมีอากาศร้อนตลอดฤดูกาล 
  ๒) ฤดูฝน  แบ่งเป็น ๒ ช่วง ได้แก ่
 ๒.๑) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้
 ๒.๒) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงน้ี
ฝนตกหนาแน่น  
 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ส่วนใหญ่จะเป็นดินปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ไม่เหมาะสําหรับการเพาะปลูก บริเวณทีร่าบลุ่มต่ําหรือ
พรุ มีนํ้าท่วมขัง ไม่สามารถใชป้ระโยชน์ได้  ส่วนที่ราบลุ่มแม่นํ้าใช้ปลูกข้าวและสวนผลไม้  สว่นดินบริเวณที่สูงเป็นดินเหนียว
หรือดินลูกรัง เหมาะในการปลกูยางพาราและปาล์มนํ้ามัน 
 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ํา 
  มีแหล่งนํ้าสําหรับใช้อุปโภคบริโภค  และแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร ได้แก ่
  ๑) สระเก็บนํ้า  ประกอบด้วย 
 ๑.๑) สระนํ้าพุ 
 ๑.๒) สระนํ้าพังเนียน 
 ๑.๓) สระนํ้าพรุจระเข้ไข ่
 ๑.๔) สระนํ้าหลวงอนุสิทธิกรรม 
 ๑.๕) หนองสะพานเล ่
  ๒) หนองนํ้าและบงึธรรมชาติ  ประกอบด้วย 
 ๒.๑) ห้วยเรง 
 ๒.๒) ห้วยเกียรต ิ
 ๒.๓) ห้วยหลุมพงศ์ 
  ๓) ฝายขนาดเล็ก  ประกอบด้วย 
 ๓.๑) ฝายคลองอินทนิน 
  ๔) คลอง  ประกอบด้วย 
 ๔.๑) คลองท่าควาย 
 ๔.๒) คลองท่าเชี่ยว 
   

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม ้
  มีป่าสนสร้อยซ่ึงมีลักษณะเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
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๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
๒.๑ เขตการปกครอง 

  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ได้ยกฐานะจากสภาตําบลทุ่งปรัง เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓  ตอนที่ ๙ ง  
ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙  และได้ปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  เม่ือวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

มี พ้ืนที่  ๔๒.๔๙ ตารางกิ โลเมตร  เป็นตําบลหน่ึงในอําเภอสิชล ซ่ึงอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด
นครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างอําเภอขนอมและอําเภอท่าศาลา ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ ๖๓ 
กิโลเมตร  ห่างจากที่ว่าการอําเภอสิชล ประมาณ ๓๐๐ เมตร  และปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการต่างๆของอําเภอสิชล 

 

        อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
        ทิศเหนือ  ติดต่อกบัองค์การบริหารส่วนตาํบลสิชล  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
  ทิศใต ้  ติดต่อกบัองค์การบริหารส่วนตาํบลเสาเภา  อําเภอสชิล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ทิศตะวันออก จดอ่าวไทย 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกบัองค์การบริหารส่วนตาํบลฉลอง  อําเภอสิชล  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

แบ่งเขตการปกครองเป็น ๑๖ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๖ 
 

๒.๒ การเลือกต้ัง 
  การเลือกตั้งผูบ้ริหารท้องถิ่นครั้งล่าสุด เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๕  มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตัง้ จํานวน ๖,๐๔๖ คน จาก
จํานวนผู้มีสิทธิทั้งหมด จํานวน ๗,๙๐๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๖ 
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่ครั้งล่าสุด เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๕  มีจํานวนผูม้าใช้สิทธิเลือกตั้งแยกตามหมู่บ้าน
ต่างๆ ไดด้ังน้ี 

หมู่ที ่ จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (คน) จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง (คน) คิดเป็นร้อยละ 

๑ ๔๔๓ ๓๗๔ ๘๔.๔๒ 
๒ ๑๙๑ ๑๗๔ ๙๑.๑๐ 
๓ ๖๗๖ ๖๔๐ ๙๔.๖๗ 
๔ ๑๘๒ ๑๖๕ ๙๐.๖๖ 
๕ ๕๙๖ ๔๘๗ ๘๑.๗๑ 
๖ ๖๑๑ ๕๐๙ ๘๓.๓๑ 
๗ ๙๑๘ ๖๒๖ ๖๘.๑๙ 
๘ ๔๔๕ ๓๙๘ ๘๙.๔๔ 
๙ ๖๘๔ ๕๙๔ ๘๖.๘๔ 
๑๐ ๕๗๒ ๔๕๖ ๗๙.๗๒ 
๑๑ ๓๕๖ ๓๓๑ ๙๒.๙๘ 
๑๒ ๔๔๐ ๓๘๐ ๘๖.๓๖ 
๑๓ ๖๔๔ ๕๐๖ ๗๘.๕๗ 
๑๔ ๔๒๑ ๓๖๘ ๘๗.๔๑ 
๑๕ ๓๒๗ ๒๘๘ ๘๘.๐๗ 
๑๖ ๒๗๖ ๒๓๙ ๘๖.๕๙ 

รวม ๗,๗๘๒ ๖,๕๓๕ ๘๓.๙๘ 
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๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเก่ียวกับจาํนวนประชากร 
 

หมู่ท่ี จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

รวม 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

๑ ๑๘๙ ๓๐๘ ๓๑๕ ๖๒๓ 
๒ ๘๓ ๑๒๑ ๑๒๐ ๒๔๑ 
๓ ๓๓๑ ๕๒๕ ๕๓๔ ๑,๐๕๙ 
๔ ๗๑ ๑๑๙ ๑๑๔ ๒๓๓ 
๕ ๒๗๒ ๔๐๖ ๔๑๑ ๘๑๗ 
๖ ๓๑๙ ๓๘๘ ๔๕๗ ๘๔๕ 
๗ ๓๘๕ ๖๘๒ ๗๑๐ ๑,๓๙๒ 
๘ ๑๗๖ ๓๐๒ ๓๑๓ ๖๑๕ 
๙ ๒๙๐ ๔๖๘ ๔๘๔ ๙๕๒ 
๑๐ ๔๗๖ ๖๑๐ ๖๕๑ ๑,๒๖๑ 
๑๑ ๑๗๑ ๒๗๐ ๒๓๘ ๕๐๘ 
๑๒ ๑๙๕ ๒๙๔ ๓๐๖ ๖๐๐ 
๑๓ ๓๖๐ ๔๔๔ ๔๗๙ ๙๒๓ 
๑๔ ๑๗๘ ๒๙๙ ๓๐๐ ๕๙๙ 
๑๕ ๑๓๐ ๒๑๐ ๒๓๓ ๔๔๓ 
๑๖ ๑๑๒ ๑๘๔ ๑๘๕ ๓๖๙ 
รวม ๓,๗๓๘ ๕,๖๓๐ ๕,๘๕๐ ๑๑,๔๘๐ 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

๔. สภาพทางสงัคม 
๔.๑ การศึกษา 

  สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ตําบลทุง่ปรัง  ได้แก่   
  ๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกดัองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  ประกอบด้วย 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปณัณาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ จํานวนเด็กเล็ก ๔๕ คน 
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายทอน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ จํานวนเด็กเล็ก ๖๙ คน 
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ จํานวนเด็กเล็ก ๓๓ คน 
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุมแป ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ จํานวนเด็กเล็ก ๔๘ คน 
๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งไม้เรียง ตัง้อยู่หมู่ที่ ๑๑ จํานวนเด็กเล็ก ๗๘ คน 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 

  ๒) โรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ประกอบด้วย 
๑. โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ จํานวนเด็กนักเรียน ๘๑ คน 
๒. โรงเรียนชุมชนวัดปณัณาราม ตั้งอยูห่มู่ที่ ๕ จํานวนเด็กนักเรียน ๑๒๒ คน 
๓. โรงเรียนบ้านปลายทอน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ จํานวนเด็กนักเรียน ๑๒๔ คน 
๔. โรงเรียนวัดชนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ จํานวนเด็กนักเรียน ๑๑๘ คน 
๕. โรงเรียนวัดถ้ําเทียนถวาย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๔ จํานวนเด็กนักเรียน ๒๕๙ คน 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
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 ๓) โรงเรียนมัธยมศึกษา 
๑. โรงเรียนสิชลคณุาธารวทิยา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ 

 

 ๔) วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
๑. วิทยาลัยเทคนิคสชิล ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ 

 

 ๕) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   -  กศน.ตําบลทุ่งปรัง    ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ 
 

๔.๒ สาธารณสุข 
  มีสถานบริการด้านสาธารณสุข จํานวน ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านจอมพิบูลย์  โดย
มีบุคลากร ประกอบด้วย 
  -  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  ๑ คน 
  -  พยาบาลวิชาชีพ     ๑   คน 
  -  เจ้าพนักงานสาธารณสุข     ๑   คน 
  -  เจ้าหน้าที่บันทึกขอ้มูล     ๑ คน 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ๓๐ คน 
ข้อมูล ณ เดอืนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 

๔.๓ อาชญากรรม 
  ในพ้ืนที่ตําบลทุ่งปรังได้มีการจัดตั้งศูนย์ร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยตําบลทุ่งปรัง เป็นจุดปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตํารวจจากสถานีตํารวจภูธรสิชล , อส.ตร. , อปพร. , และกํานันผู้ใหญ่บ้าน ในการปฏิบัติงาน
ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง การป้องกันปราบปรามการแพร่ระบาดและการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด การอํานวยความสะดวกด้านการจราจร ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  นอกจากน้ี 
ยังได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดสาธารณะที่สําคัญ/พ้ืนที่เสี่ยง  รวมทั้งการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานตเ์พ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
           

๔.๔ ยาเสพติด 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้ดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่าย

สําหรับส่งเสริมการบําบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟู ร่วมกับที่ทําการ
ปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.)  ลักษณะการดําเนิน
โครงการเป็นการจัดฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”  ทั้งน้ี โดยองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง
ได้ส่งผูท้ี่มีภูมิลําเนาในพ้ืนที่ตําบลทุ่งปรังเข้ารับการอบรมบําบัดในแต่ละป ี  

 

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรังได้ดําเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังน้ี 

(๑) ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผูป้่วยเอดส์  ดังน้ี  
ผู้สูงอาย ุ จํานวน ๑,๖๙๓ ราย 
ผู้พิการ จํานวน ๓๐๕ ราย 
ผู้ป่วยเอดส ์ จํานวน ๑๐ ราย 

ข้อมูล ณ เดอืนตุลาคม ๒๕๕๙ 
 (๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอดุหนุนเพ่ือการเลีย้งดูเด็กแรกเกดิ 

         ผู้ลงทะเบียน       จํานวน            ๗๕  ราย 
       ข้อมูล ณ เดอืนตุลาคม ๒๕๕๙ 
 (๓) ประสานการทําบตัรผู้พิการ 
(๔) ประสานการชว่ยเหลือผู้ยากจน  ผู้ยากไร้  ผู้มีรายได้น้อย  และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
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๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๕๔ สาย 
ถนนลาดยาง จํานวน ๑๒ สาย 
ถนนลูกรัง จํานวน ๓๗ สาย 

 

 ๕.๒ การไฟฟ้า 
ตําบลทุ่งปรัง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  แต่ยังมีปัญหาที่สําคัญอื่นๆ คือ ไฟฟ้าส่องสว่าง

สาธารณะที่ยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที ่
 

๕.๓ การประปา 
ประปาหมู่บ้าน จํานวน ๒๔ แห่ง 
บ่อบาดาล จํานวน ๒๓ แห่ง 

 

๕.๔ โทรศัพท์ 
มีเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์      จํานวน     ๑๐   แห่ง 
 

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภณัฑ ์
  (๑)  ติดตั้งระบบหอกระจายข่าวแบบไร้สาย/ชุดเครื่องส่งกระจายเสียงแบบไร้สาย ณ สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  พร้อมเครื่องรับสัญญาณกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (ลูกข่าย) ตามหมู่บ้านต่างๆ 
 

  นอกจากน้ี ยังมีครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วย  
(๑) รถบรรทุกนํ้า ขนาด 10,000 ลิตร จํานวน ๑ คัน 
(๒) รถเอนกประสงค ์  จํานวน  ๑ คัน 
(๓) รถตักหน้าขดุหลัง  จํานวน  ๑ คัน 
(๔) รถยนต์ส่วนกลาง  จํานวน  ๓ คัน 
(๕) รถจักรยานยนต ์  จํานวน  ๑ คัน 
(๖) เรอืท้องแบน  จํานวน ๔ ลํา 
(๗) รถดบัเพลิง  จํานวน ๑ คัน 

 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

๑. ทํานา มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด ๘ ครอบครัว 
   คิดเป็นพ้ืนที่  ๕๘ ไร ่
๒. ทําสวน     
 ๒.๑ สวนผลไม้ มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด ๒๗๙ ครอบครัว 
   คิดเป็นพ้ืนที ่ ๗๑๕ ไร ่
 ๒.๒ สวนยางพารา มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด ๗๕๖ ครอบครัว 
   คิดเป็นพ้ืนที ่ ๖,๐๘๖ ไร ่
 ๒.๓ สวนมะพรา้ว มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด ๔๐๖ ครอบครัว 
   คิดเป็นพ้ืนที ่ ๑,๗๙๔ ไร ่
 ๒.๔ สวนปาล์มนํ้ามัน มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด ๗๘๕ ครอบครัว 
   คิดเป็นพ้ืนที ่ ๖,๑๒๓ ไร ่
๓. ทําไร ่ มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด ๒๔ ครอบครัว 
   คิดเป็นพ้ืนที่  ๖๐ ไร ่
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๖.๒ การประมง 
  มีการทําประมงพ้ืนบ้าน บ้านปลายทอน หมู่ที่ ๗  มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด  ๒๐๔  ครอบครัว 
 

๖.๓ การปศุสตัว ์
  ฟาร์มเลีย้งสุกร  จํานวน  ๘  แห่ง 
  ฟาร์มเลี้ยงไก ่  จํานวน  ๒ แห่ง 
  ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง  จํานวน  ๑   แห่ง 

 

๖.๔ การบริการ 
รีสอร์ท/ที่พัก  จํานวน  ๔   แหง่ 
ห้องเช่า   จํานวน  ๑๖ แห่ง   
ร้านอินเตอร์เน็ต  จํานวน  ๒   แห่ง      

  

๖.๕ การท่องเท่ียว 
  แหล่งท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ตําบลทุ่งปรัง ประกอบด้วย 
  (๑) ชายหาดปลายทอน  บ้านปลายทอน  หมู่ที่ ๗  
  (๒) แหล่งโบราณสถานถ้ําเขาพรง  บ้านชายเขาพรง  หมู่ที่ ๑๕ 
  (๓) พรุจระเข้ไข่  บ้านทุ่งคา  หมู่ที่ ๕  
  

๖.๖ อุตสาหกรรม 
  มีสถานประกอบการต่างๆ ประกอบด้วย 
  (๑) โรงงานผลิตโฟม  
  (๒) โรงงานผลิตนํ้ามันปาล์มดบิ  
  (๓) โรงงานใยมะพร้าว  
  (๔) โรงงานแปรรปูสัตว์นํ้า  
  (๕) โรงเลื่อยไม้ยางพารา (แปรรูป)  
  (๖) โรงงานใยมะพร้าว   
  (๗) โรงงานผลิตอาหารสตัว ์  
 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย ์
ธนาคาร      - แห่ง  สถานีบริการนํ้ามัน ๒     แห่ง 
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง  ตลาดสด   ๑ แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ    ๖๐ แห่ง  โรงฆ่าสัตว ์  - แห่ง 
 

กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ จํานวน ๒๐ กลุ่ม 
กลุ่มออมทรัพย ์ จํานวน ๒๑ กลุ่ม 
กลุ่มอื่นๆ จํานวน ๖ กลุ่ม 
 

๖.๘ แรงงาน 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทั้งสวนยางพารา สวนปาล์มนํ้ามัน สวนมะพร้าว สวน
ผลไม้ และอาชีพอื่นๆ 
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๗. เศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิน่ (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) 
 ๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมูบ่้าน 
  ประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําสวนยางพารา  สวนปาล์มน้าํมนั  สวนมะพร้าว และ
อ่ืนๆ 
 

๗.๒ ข้อมูลดา้นการเกษตร 
  (๑)  บ้านเขาเหล็ก หมู่ท่ี ๑   
   มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๒๕๐ ไร่  ทําการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ทํานา      
๒.๒) ทําสวน สวน ยางพารา       .    ๑๑๐ ครัวเรือน 

   ๖๐๐        ไร่     ๒๐     กก./ไร ่   ๑,๐๐๐     บาท/ไร ่   ๑,๒๐๐    บาท/ไร ่
สวน ปาลม์น้าํมัน                
. 

    ๖๕ ครัวเรือน 
   ๖๐๐        ไร่    ๒๕๐     กก./ไร ่    ๑,๐๐๐     บาท/ไร ่   ๑,๔๕๐    บาท/ไร ่

สวน มะพร้าว         .     ๘๐ ครัวเรือน 
    ๕๐         ไร ่    ๓๐๐     กก./ไร่    ๑๐๐      บาท/ไร ่   ๕,๐๐๐    บาท/ไร ่

๒.๓) ทําไร ่      
๒.๔) อื่นๆ      

 

  (๒)  บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี ๒   
   มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๕,๐๐๐ ไร ่ ทําการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ทํานา      
๒.๒) ทําสวน สวน ปาลม์น้าํมัน     .     ๗๐  ครัวเรือน 

  ๓,๘๐๐       ไร่     ๒๕๐    กก./ไร ่    ๔,๕๐๐    บาท/ไร ่    ๒๕,๐๐๐   บาท/ไร ่
สวน ยางพารา        .     ๒๕ ครัวเรือน 

  ๑,๒๐๐       ไร่     ๘๐    กก./ไร่   ๑,๒๐๐     บาท/ไร ่     ๕๐-๖๐   บาท/ไร ่
2.3) ทําไร ่      
2.4) อื่นๆ      
  

  (๓)  บ้านต้นจนัทน์ หมู่ท่ี ๓ 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๒,๕๐๐ ไร ่ ทําการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ทํานา � นอกเขตชลประทาน     ๑   ครัวเรือน 
    ๕           ไร ่    ๒๕๐    กก./ไร ่     ๑,๘๐๐     บาท/ไร ่    ๑,๕๐๐     บาท/ไร ่

๒.๒) ทําสวน สวน ยางพารา       .   ๑๒๐  ครัวเรือน 
  ๑,๐๐๐       ไร่     ๒     กก./ไร ่      ๕๐      บาท/ไร ่     ๑๐๐      บาท/ไร ่

สวน ปาลม์น้าํมัน    .   ๑๕๐  ครัวเรือน 
  ๑,๑๐๐        ไร่     ๒๐     กก./ไร ่    ๒๕๐      บาท/ไร ่   ๒,๐๐๐     บาท/ไร ่

สวน ผสม             .    ๒๐  ครัวเรือน 
   ๒๐๐        ไร ่    ๒๐     กก./ไร ่    ๑๐๐      บาท/ไร ่      ๑๗๐     บาท/ไร ่

๒.๓) ทําไร ่      
๒.๔) อื่นๆ      
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  (๔)  บา้นนาเหมา้ หมูท่ี ๔ 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๕๐๐ ไร ่ ทําการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ทํานา      
๒.๒) ทําสวน สวน ปาลม์น้าํมัน    .     ๓๑  ครัวเรือน 

   ๖๐๐         ไร่    ๔๕๐    กก./ไร ่     ๘๐๐     บาท/ไร ่    ๑,๕๗๘    บาท/ไร ่
สวน ยางพารา       .     ๑๕  ครัวเรือน 

   ๓๐๐         ไร่     ๕๙     กก./ไร ่     ๔๐๐     บาท/ไร ่      ๘๐๐    บาท/ไร ่
สวน มะพร้าว         .      ๓  ครัวเรือน 

    ๒๐         ไร ่     ๑๕๐    กก./ไร ่     ๔๐๐     บาท/ไร ่     ๑,๒๐๐    บาท/ไร ่
๒.๓) ทําไร ่      
๒.๔) อื่นๆ      

 

  (๕)  บ้านทุ่งคา หมู่ท่ี ๕ 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๐๐๐ ไร ่ ทําการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ทํานา      
๒.๒) ทําสวน สวน  ยางพารา       .     ๙   ครัวเรือน 

   ๕๐          ไร ่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
สวน  มะพร้าว        .   ๑๖๐  ครัวเรือน 

  ๘๐๐          ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่
สวน ปาลม์น้าํมัน    .    ๓๐  ครัวเรือน 

  ๓๐๐         ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
๒.๓) ทําไร ่      
๒.๔) อื่นๆ      

 

  (๖)  บ้านในไร่ หมู่ท่ี ๖ 
   มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๑๐๐ ไร ่ ทําการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ทํานา      
๒.๒) ทําสวน สวน  ปาลม์น้าํมัน   .    ๖๐  ครัวเรือน 

  ๖๐๐         ไร่    ๒,๐๐๐   กก./ไร่    ๒,๕๐๐    บาท/ไร ่    ๗,๐๐๐    บาท/ไร ่
สวน  มะพร้าว      .   ๒๐๐  ครัวเรือน 

  ๘๐๐         ไร่   ๒,๘๐๐   กก./ไร่    ๑,๗๐๐     บาท/ไร ่   ๑๔,๐๐๐    บาท/ไร ่
สวน  ยางพารา     .     ๑๐  ครัวเรือน 

    ๖๐        ไร ่      ๖๖๐   กก./ไร ่    ๑,๕๐๐     บาท/ไร ่   ๑๙,๘๐๐    บาท/ไร ่
๒.๓) ทําไร ่      
๒.๔) อื่นๆ      

 

 (๗)  บา้นปลายทอน หมู่ท่ี ๗ 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๘๐๐ ไร ่ ทําการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ทํานา      
๒.๒) ทําสวน สวน  ปาลม์น้าํมัน   .     ๗  ครัวเรือน 

   ๘๐         ไร่    ๒,๐๐๐   กก./ไร่    ๒,๕๐๐    บาท/ไร ่    ๑๔,๐๐๐    บาท/ไร ่
สวน  มะพร้าว       .   ๑๗๕  ครวัเรือน 

  ๕๐๐         ไร ่   ๒๘,๐๐๐  กก./ไร่    ๑๗,๐๐๐    บาท/ไร ่   ๑๔,๐๐๐    บาท/ไร ่
      
๒.๓) ทําไร ่ �  ไร่ถั่วลิสง     ๓   ครัวเรือน 

   ๔๐         ไร ่     ๒๕๐    กก./ไร ่    ๑,๐๐๐    บาท/ไร ่    ๑๐,๐๐๐   บาท/ไร ่
๒.๔) อื่นๆ      
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  (๘)  บ้านหนองเต่า หมูท่ี่ ๘ 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๐๐๐ ไร ่ ทําการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ทํานา      
๒.๒) ทําสวน สวน  ยางพารา       .    ๘๕  ครัวเรือน 

  ๔๒๕          ไร ่     ๑๐      กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
สวน  ปาลม์น้าํมัน    .    ๔๕  ครวัเรือน 

  ๑๑๐          ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่
สวน  มะพร้าว    .    ๒๐  ครัวเรือน 

   ๕๐          ไร ่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
๒.๓) ทําไร ่      
๒.๔) อื่นๆ      

 

  (๙)  บ้านท่าควาย หมู่ท่ี ๙ 
  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๐๐๐ ไร ่ ทําการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร)่ 

๒.๑) ทํานา      
๒.๒) ทําสวน สวน  ปาลม์น้าํมัน       .   ๒๐๐  ครัวเรือน 

  ๙๐๐          ไร่     ๑๐      กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
สวน  ยางพารา       .   ๑๔๐  ครัวเรือน 

  ๗๐๐          ไร ่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่
สวน  มะพร้าว        .   ๑๐๐  ครัวเรือน 

  ๓๐๐          ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
สวน  ผลไม้            .   ๒๐๐  ครัวเรือน 

  ๙๐๐         ไร่      -      กก./ไร่       -       บาท/ไร ่       -      บาท/ไร ่
๒.๓) ทําไร ่      
๒.๔) อื่นๆ      

 

 (๑๐)  บ้านจอมพิบูลย์ หมู่ท่ี ๑๐ 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๔,๐๐๐ ไร ่ ทําการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ทํานา      
๒.๒) ทําสวน สวน  ยางพารา       .    ๑๕  ครัวเรือน 

   ๙๐          ไร่    ๖๖๐     กก./ไร ่   ๑,๕๐๐       บาท/ไร ่   ๑๙,๘๐๐     บาท/ไร ่
 สวน  ปาลม์น้าํมัน    .    ๓๕  ครัวเรือน 

  ๑๐๐          ไร่   ๒,๐๐๐    กก./ไร่   ๒,๕๐๐       บาท/ไร ่    ๗,๐๐๐     บาท/ไร ่
 สวน  มะพรา้ว    .    ๓๓  ครัวเรือน 

  ๘๐๐          ไร่   ๒,๘๐๐    กก./ไร่   ๑,๗๐๐       บาท/ไร ่   ๑๔,๐๐๐     บาท/ไร ่
๒.๓) ทําไร ่      
๒.๔) อื่นๆ      
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 (๑๑)  บ้านทุ่งไม้เรียง หมู่ท่ี ๑๑ 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๕๐๐ ไร ่ ทําการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ทํานา      
๒.๒) ทําสวน สวน  ยางพารา       .   ๑๗๑  ครัวเรือน 

 ๑,๕๐๐        ไร่   ๒,๕๐๐    กก./ไร ่   ๓๐,๐๐๐     บาท/ไร ่   ๗๕,๐๐๐    บาท/ไร ่
สวน  ปาลม์น้าํมัน    .   ๑๖๐  ครัวเรือน 

  ๑,๐๐๐       ไร่   ๕,๕๐๐    กก./ไร ่   ๑๕,๐๐๐     บาท/ไร ่    ๒๗,๕๐๐    บาท/ไร ่
สวน  มะพร้าว    .    ๕๐  ครัวเรือน 

   ๔๐๐        ไร ่   ๑,๐๐๐    กก./ไร ่   ๑๐,๐๐๐     บาท/ไร ่   ๑๕,๐๐๐    บาท/ไร ่
๒.๓) ทําไร ่      
๒.๔) อื่นๆ      

 

 (๑๒)  บ้านทุ่งคา หมู่ท่ี ๑๒ 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๕๐๐ ไร ่ ทําการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ทํานา � นอกเขตชลประทาน     ๕   ครัวเรือน 
   ๒๑           ไร ่    ๓๕๐    กก./ไร ่     ๒,๕๕๐     บาท/ไร ่    ๑,๕๐๐     บาท/ไร ่

๒.๒) ทําสวน สวน  ยางพารา       .    ๒๖  ครัวเรือน 
   ๒๓๕        ไร ่   ๒,๕๐๐    กก./ไร ่   ๓๐,๐๐๐     บาท/ไร ่   ๗๕,๐๐๐    บาท/ไร ่

สวน  ปาลม์น้าํมัน    .    ๒๕  ครัวเรือน 
   ๒๖๐       ไร ่   ๕,๕๐๐    กก./ไร ่   ๑๕,๐๐๐     บาท/ไร ่    ๒๗,๕๐๐    บาท/ไร ่

สวน  มะพร้าว    .    ๑๐  ครัวเรือน 
   ๕๐        ไร ่   ๑,๐๐๐    กก./ไร ่   ๑๐,๐๐๐     บาท/ไร ่   ๑๕,๐๐๐    บาท/ไร ่

๒.๓) ทําไร ่      
๒.๔) อื่นๆ �  อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 
   ๔๕   ครวัเรือน 
    -         ไร่      -      กก./ไร่       -       บาท/ไร ่       -      บาท/ไร ่

 

 (๑๓)  บ้านถนนพาด หมู่ท่ี ๑๓ 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๒๐๐ ไร ่ ทําการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ทํานา      
2.2) ทําสวน สวน  ยางพารา       .   ๑๕๐  ครัวเรือน 

  ๗๕๐        ไร ่     ๑๐๐    กก./ไร่     ๔๕๐      บาท/ไร ่      ๕๐๐     บาท/ไร ่
สวน  ปาลม์น้าํมัน    .    ๗๐  ครัวเรือน 

  ๑,๐๐๐       ไร่      ๗๐     กก./ไร ่      ๓๕๐      บาท/ไร ่      ๖๐๐     บาท/ไร ่
๒.๓) ทําไร ่      
๒.๔) อื่นๆ      

 

 (๑๔)  บ้านเขาเหล็ก หมู่ท่ี ๑๔ 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๕๐๐ ไร ่ ทําการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ทํานา � นอกเขตชลประทาน     ๑   ครัวเรือน 
    ๘           ไร่    ๑๐๐    กก./ไร่        ๘๐     บาท/ไร ่    ๑,๑๐๐     บาท/ไร ่

๒.๒) ทําสวน สวน  ยางพารา       .    ๕๐  ครัวเรือน 
   ๒๓๕        ไร ่   ๑,๒๐๐    กก./ไร่    ๑,๐๐๐     บาท/ไร ่   ๕,๔๐๐    บาท/ไร ่

 สวน  ปาลม์น้าํมัน    .    ๘๐  ครัวเรือน 
   ๒๖๐       ไร ่      ๑๕๐    กก./ไร ่       ๕๐๐     บาท/ไร ่      ๗๕๐    บาท/ไร ่

 สวน  ไร่ผสม         .   ๑๓๐  ครัวเรือน 
  ๑,๔๐๐        ไร่      ๑๒๐    กก./ไร ่       ๕๐๐     บาท/ไร ่       ๘๐๐    บาท/ไร ่

๒.๓) ทําไร ่      
2.4) อื่นๆ �  อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 
   ๔๕   ครวัเรือน 
    -         ไร่      -      กก./ไร่       -       บาท/ไร ่       -      บาท/ไร ่
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 (๑๕)  บ้านชายเขา หมู่ท่ี ๑๕ 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๐๐๐ ไร ่ ทําการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ทํานา      
๒.๒) ทําสวน สวน  ปาลม์น้าํมัน       .    ๕๐  ครัวเรือน 

  ๒๐๐          ไร ่    ๔๐๐     กก./ไร ่    ๙๐๐       บาท/ไร ่   ๑,๖๐๐      บาท/ไร ่
สวน  ยางพารา       .    ๖๒  ครัวเรือน 

  ๒๘๐          ไร ่     ๒       กก./ไร ่    ๘๐๐       บาท/ไร ่       ๗๐      บาท/ไร ่
สวน  ผลไม้           .    ๒๖  ครัวเรือน 

   ๕๗          ไร ่   ๑,๐๐๐    กก./ไร ่   ๑,๐๐๐      บาท/ไร ่   ๑๐,๐๐๐    บาท/ไร ่
สวน  มะพร้าว         .    ๑๗  ครัวเรือน 

   ๓๕         ไร ่    ๖๐๐     ลูก./ไร ่     ๗๐๐       บาท/ไร ่     ๔,๕๐๐    บาท/ไร ่
๒.๓) ทําไร ่      
๒.๔) อื่นๆ      

 

 (๑๖)  บ้านท่าเชี่ยว หมู่ท่ี ๑๖ 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๙๖๘ ไร ่ ทําการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

๒.๑) ทํานา      
๒.๒) ทําสวน สวน  มะพร้าว         .    ๘๐  ครัวเรือน 

  ๕๐๐          ไร ่    ๒๐๐     ลูก./ไร ่      -        บาท/ไร ่   ๑,๒๐๐      บาท/ไร ่
สวน  ปาลม์น้าํมัน       .    ๒๔ ครัวเรือน 

  ๓๐๐          ไร่    ๕๐๐     กก./ไร ่    ๒,๐๐๐     บาท/ไร ่    ๒,๐๐๐     บาท/ไร ่
สวน  ยางพารา       .     ๕   ครัวเรือน 

   ๔๕          ไร ่   ๑,๐๐๐    กก./ไร ่   ๑,๐๐๐      บาท/ไร ่   ๑๐,๐๐๐    บาท/ไร ่
๒.๓) ทําไร ่      
๒.๔) อื่นๆ      

 
๗.๓ ข้อมูลดา้นแหล่งน้าํทางการเกษตร 

(๑)  บ้านเขาเหล็ก หมู่ท่ี ๑   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๒๕๐ ไร ่ มีแหล่งนํ้าทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนทีใ่ช้ในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีทีผ่่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณทีี่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.๑) ปริมาณน้ําฝน  �  

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน้ําธรรมชาต ิ
� ๑. แม่น้ํา       
� ๒. ห้วย/ลําธาร ๒ �   � ๒๐ % 
� ๓. คลอง ๑ �   � ๓๐ % 
� ๔. หนองน้ํา/บึง       
� ๕. น้ําตก       
� ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ).       
๓.๓) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น 
� ๑. แก้มลิง       
� ๒. อ่างเก็บน้ํา       
� ๓. ฝาย       
� ๔. สระ       
� ๕. คลองชลประทาน       
� ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ)       
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 (๒)  บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี ๒   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๓๐ ไร ่ มีแหล่งนํ้าทางการเกษตร  ดังน้ี  

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนทีใ่ช้ในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีทีผ่่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณทีี่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.๑) ปริมาณน้ําฝน  �  

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน้ําธรรมชาต ิ
� ๑. แม่น้ํา       
� ๒. ห้วย/ลําธาร ๒ �   � ๒๐% 
� ๓. คลอง ๑ �   � ๓๐% 
� ๔. หนองน้ํา/บึง ๓ �   � ๑๕% 
� ๕. น้ําตก       
� ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ)       
๓.๓) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น 
� ๑. แก้มลิง       
� ๒. อ่างเก็บน้ํา       
� ๓. ฝาย       
� ๔. สระ       
� ๕. คลองชลประทาน       
� ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ)       

 

  (๓)  บ้านต้นจนัทน์ หมู่ท่ี ๓ 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๒,๕๐๐ ไร ่ มีแหล่งนํ้าทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนทีใ่ช้ในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีทีผ่่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณทีี่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.๑) ปริมาณน้ําฝน  �  

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน้ําธรรมชาต ิ
� ๑. แม่น้ํา       
� ๒. ห้วย/ลําธาร ๑  �  � ๔๐% 
� ๓. คลอง ๒  �  � ๒๐% 
� ๔. หนองน้ํา/บึง       
� ๕. น้ําตก       
� ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ)       
๓.๓) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น 
� ๑. แก้มลิง       
� ๒. อ่างเก็บน้ํา       
� ๓. ฝาย       
� ๔. สระ       
� ๕. คลองชลประทาน       
� ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ)       
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 (๔)  บา้นนาเหมา้ หมู่ท่ี ๔ 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๕๐๐ ไร ่ มีแหล่งนํ้าทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนทีใ่ช้ในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีทีผ่่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณทีี่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.๑) ปริมาณน้ําฝน  �  

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน้ําธรรมชาต ิ
� ๑. แม่น้ํา       
� ๒. ห้วย/ลําธาร       
� ๓. คลอง ๑  �  � ๓๐% 
� ๔. หนองน้ํา/บึง       
� ๕. น้ําตก       
� ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ).       
๓.๓) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น 
� ๑. แก้มลิง       
� ๒. อ่างเก็บน้ํา       
� ๓. ฝาย       
� ๔. สระ       
� ๕. คลองชลประทาน       
� ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ)       

 

  (๕)  บ้านทุ่งคา หมู่ท่ี ๕ 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๐๐๐ ไร ่ มีแหล่งนํ้าทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนทีใ่ช้ในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีทีผ่่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณทีี่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.๑) ปริมาณน้ําฝน  �  

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน้ําธรรมชาต ิ
� ๑. แม่น้ํา       
� ๒. ห้วย/ลําธาร       
� ๓. คลอง ๓  �  � ๒๐% 
� ๔. หนองน้ํา/บึง ๑ �   � ๔๐% 
� ๕. น้ําตก       
�  ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ)       
       
๓.๓) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น 
� ๑. แก้มลิง        
� ๒. อ่างเก็บน้ํา       
� ๓. ฝาย       
� ๔. สระ ๒ �   � ๔๐% 
� ๕. คลองชลประทาน       
� ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ)       

 

  (๖)  บ้านในไร่ หมู่ท่ี ๖ 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๑๐๐ ไร ่ มีแหล่งนํ้าทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนทีใ่ช้ในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีทีผ่่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณทีี่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.๑) ปริมาณน้ําฝน  �  
แหล่งน้ํา ลําดับ ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร 
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ทางการเกษตร ความสําคัญ ตลอดทั้งป ี

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน้ําธรรมชาต ิ
� ๑. แม่น้ํา       
� ๒. ห้วย/ลําธาร       
� ๓. คลอง       
� ๔. หนองน้ํา/บึง       
� ๕. น้ําตก       
� ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ)       
๓.๓) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น 
� ๑. แก้มลิง       
� ๒. อ่างเก็บน้ํา       
� ๓. ฝาย       
� ๔. สระ       
� ๕. คลองชลประทาน       
� ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ)       

 

 (๗)  บา้นปลายทอน หมู่ท่ี ๗ 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๘๐๐ ไร ่ มีแหล่งนํ้าทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนทีใ่ช้ในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีทีผ่่านมา 
(มิลลเิมตร) กรณทีี่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.๑) ปริมาณน้ําฝน  �  

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน้ําธรรมชาต ิ
� ๑. แม่น้ํา       
� ๒. ห้วย/ลําธาร       
� ๓. คลอง       
� ๔. หนองน้ํา/บึง       
� ๕. น้ําตก       
� ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ)       
๓.๓) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น 
� ๑. แก้มลิง       
� ๒. อ่างเก็บน้ํา       
� ๓. ฝาย       
� ๔. สระ       
� ๕. คลองชลประทาน       
� ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
      ๖.๑  บ่อบาดาลน้าํตืน้ 

 
๑ 

 
� 

   
� 

 
๗๐% 

 

 (๘)  บ้านหนองเต่า หมู่ท่ี ๘ 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๘๐๐ ไร ่มีแหล่งนํ้าทางการเกษตร ดังน้ี 

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนทีใ่ช้ในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนทีต่กโดยเฉลี่ยในปีทีผ่่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณทีี่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.๑) ปริมาณน้ําฝน  �  

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน้ําธรรมชาต ิ
� ๑. แม่น้ํา       
� ๒. ห้วย/ลําธาร       
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� ๓. คลอง ๑  �  � ๔๐% 
� ๔. หนองน้ํา/บึง       
� ๕. น้ําตก       
� ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ)       
๓.๓) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น 
� ๑. แก้มลิง       
� ๒. อ่างเก็บน้ํา       
� ๓. ฝาย       
� ๔. สระ       
� ๕. คลองชลประทาน       
� ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
    ๖.๑ บ่อบาดาลน้าํตืน้ 

      

 

 (๙)  บ้านท่าควาย หมู่ท่ี ๙  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๘๐๐ ไร่  มีแหล่งนํ้าทางการเกษตร ดังน้ี 

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนทีใ่ช้ในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีทีผ่่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณทีี่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.๑) ปริมาณน้ําฝน  �  

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน้ําธรรมชาต ิ
� ๑. แม่น้ํา        
� ๒.ห้วย/ลําธาร       
� ๓. คลอง ๑  �  � ๖๐%  
� ๔. หนองน้ํา/บึง ๒  �  � ๒๐% 
� ๕. น้ําตก       
�  ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ)       
๓.๓) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น 
� ๑. แก้มลิง        
� ๒. อ่างเก็บน้ํา       
� ๓. ฝาย ๓  �   ๑๐% 
� ๔. สระ       
� ๕. คลองชลประทาน       
� ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ)       

 

 (๑๐)  บ้านจอมพิบูลย์ หมู่ท่ี ๑๐  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๔,๐๐๐ ไร่  มีแหล่งนํ้าทางการเกษตร ดงัน้ี 

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนทีใ่ช้ในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีทีผ่่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณทีี่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.๑) ปริมาณน้ําฝน  �  

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน้ําธรรมชาต ิ
� ๑. แม่น้ํา        
� ๒. ห้วย/ลําธาร       
� ๓. คลอง       
� ๔. หนองน้ํา/บึง       
� ๕. น้ําตก       
�  ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ)       
๓.๓) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึน้ 
� ๑. แก้มลิง        



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   หน้า ๑๘ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

� ๒. อ่างเก็บน้ํา       
� ๓. ฝาย       
� ๔. สระ ๒  �  � ๓๐% 
� ๕. คลองชลประทาน       
� ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
       ๖.๑  บอ่น้าํ 

 
๑ 

  
� 

  
� 

 
๕๐% 

 

 (๑๑)  บ้านทุ่งไม้เรียง หมู่ท่ี ๑๑  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑,๕๐๐ ไร่  มีแหล่งนํ้าทางการเกษตร ดงัน้ี 

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนทีใ่ช้ในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีทีผ่่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณทีี่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.๑) ปริมาณน้ําฝน  �  

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน้ําธรรมชาต ิ
� ๑. แม่น้ํา        
� ๒. ห้วย/ลําธาร       
� ๓. คลอง   �  � ๖๐ % 
� ๔. หนองน้ํา/บึง       
� ๕. น้ําตก       
�  ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ)       
๓.๓) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น 
� ๑. แก้มลิง        
� ๒. อ่างเก็บน้ํา       
� ๓. ฝาย       
� ๔. สระ   �  � ๓๐ % 
� ๕. คลองชลประทาน       
� ๖.อื่นๆ (โปรดระบุ) 
๖.๑)...........บ่อบาดาล...................  

   
� 

  
� 

 
๗๐ % 

 

  
 (๑๒)  บ้านทุ่งคา หมู่ท่ี ๑๒  

มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑,๕๐๐ ไร่  มีแหล่งนํ้าทางการเกษตร ดงัน้ี 
แหล่งน้ํา 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนทีใ่ช้ในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีทีผ่่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณทีี่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 
๓.๑) ปริมาณน้ําฝน  �  

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน้ําธรรมชาต ิ
� ๑. แม่น้ํา        
� ๒. ห้วย/ลําธาร   �  � ๖๐%  
� ๓. คลอง   �  � ๔๐% 
� ๔. หนองน้ํา/บึง       
� ๕. น้ําตก       
�  ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ)       
๓.๓) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น 
� ๑. แก้มลิง        
� ๒. อ่างเก็บน้ํา       
� ๓. ฝาย       
� ๔. สระ       
� ๕. คลองชลประทาน       



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   หน้า ๑๙ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

� ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
๖.๑)...........บ่อบาดาล.................  

   
� 

  
� 

 
๓๐% 

 
 (๑๓)  บ้านถนนพาด หมู่ท่ี ๑๓  

มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑,๒๐๐ ไร่  มีแหล่งนํ้าทางการเกษตร ดงัน้ี 
แหล่งน้ํา 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนทีใ่ช้ในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีทีผ่่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณทีี่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 
๓.๑) ปริมาณน้ําฝน  �  

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน้ําธรรมชาต ิ
� ๑. แม่น้ํา        
� ๒. ห้วย/ลําธาร   �  � ๓๐% 
� ๓. คลอง       
� ๔. หนองน้ํา/บึง   �  � ๓๕% 
� ๕. น้ําตก       
�  ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ)       
๓.๓) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น 
� ๑. แก้มลิง        
� ๒. อ่างเก็บน้ํา       
� ๓. ฝาย       
� ๔. สระ   �  � ๓๕% 
� ๕. คลองชลประทาน       
� ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ)       

 

 (๑๔)  บ้านเขาเหล็ก หมู่ท่ี ๑๔  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑,๒๐๐ ไร่  มีแหล่งนํ้าทางการเกษตร ดงัน้ี 

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนทีใ่ช้ในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีทีผ่่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณทีี่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.๑) ปริมาณน้ําฝน  �  

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถงึฯ 
๓.๒) แหล่งน้ําธรรมชาต ิ
� ๑. แม่น้ํา    �  � % 
� ๒. ห้วย/ลําธาร       
� ๓. คลอง       
� ๔. หนองน้ํา/บึง       
� ๕. น้ําตก       
�  ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ)       
๓.๓) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น 
� ๑. แก้มลิง        
� ๒. อ่างเก็บน้ํา       
� ๓. ฝาย   �  � % 
� ๔. สระ   �  � ๓๕% 
� ๕. คลองชลประทาน       
� ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ)       

 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   หน้า ๒๐ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 (๑๕)  บ้านชายเขา หมู่ท่ี ๑๕  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑,๒๐๐ ไร่  มีแหล่งนํ้าทางการเกษตร ดงัน้ี 

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนทีใ่ช้ในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีทีผ่่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณทีี่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.๑) ปริมาณน้ําฝน  �  

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน้ําธรรมชาต ิ
� ๑. แม่น้ํา        
� ๒. ห้วย/ลําธาร       
� ๓. คลอง  �   � ๓๐% 
� ๔. หนองน้ํา/บึง       
� ๕. น้ําตก       
�  ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ)       
๓.๓) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น 
� ๑. แก้มลิง        
� ๒. อ่างเก็บน้ํา       
� ๓. ฝาย       
� ๔. สระ       
� ๕. คลองชลประทาน       
� ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ)       

 

 (๑๖)  บ้านท่าเชี่ยว หมู่ท่ี ๑๖  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๙๖๘ ไร่  มีแหล่งนํ้าทางการเกษตร ดังน้ี 

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนทีใ่ช้ในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนทีต่กโดยเฉลี่ยในปีทีผ่่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณทีี่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.๑) ปริมาณน้ําฝน  �  

แหล่งน้ํา 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน้ําธรรมชาต ิ
� ๑. แม่น้ํา        
� ๒. ห้วย/ลําธาร       
� ๓. คลอง   �  � ๓๐% 
� ๔. หนองน้ํา/บึง       
� ๕. น้ําตก       
�  ๖.อื่นๆ (โปรดระบุ)       
๓.๓) แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น 
� ๑. แก้มลิง        
� ๒. อ่างเก็บน้ํา       
� ๓. ฝาย       
� ๔. สระ       
� ๕. คลองชลประทาน       
� ๖. อื่นๆ (โปรดระบุ)       

 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   หน้า ๒๑ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้าํกิน น้าํใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 (๑)  บ้านเขาเหล็ก หมู่ท่ี ๑   

 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๒๕๐ ไร ่ มีแหล่งนํ้ากิน นํ้าใช้ (หรือนํ้าเพ่ือการอปุโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ํา ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ �      
๔.๒ บ่อน้าํตืน้สาธารณะ �      
๔.๓ ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น)   �  � ๖๐% 
๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) �      
๔.๕ แหล่งน้ําธรรมชาต ิ   �  � ๓๐% 
๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ)       

 

 (๒)  บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี ๒   
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๕,๕๐๐ ไร ่ มีแหล่งนํ้ากิน นํ้าใช้ (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ํา ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ �      
๔.๒ บ่อน้าํตืน้สาธารณะ �      
๔.๓ ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น)   �  �  ๕๐% 
๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) �      
๔.๕ แหล่งน้ําธรรมชาต ิ �      
๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) �      

 
  (๓)  บ้านต้นจนัทน์ หมู่ท่ี ๓ 
     มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๒,๕๐๐ ไร ่ มีแหล่งนํ้ากิน นํ้าใช้ (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ํา ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ   �  � ๔๐% 
๔.๒ บ่อน้าํตืน้สาธารณะ   �  � ๖๐% 
๔.๓ ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น)   �  �  ๗๐% 
๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) �      
๔.๕ แหล่งน้ําธรรมชาต ิ �      
๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) �      

 

  (๔)  บา้นนาเหมา้ หมู่ท่ี ๔ 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๕๐๐ ไร ่ มีแหล่งนํ้ากิน นํ้าใช้ (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ํา ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ �      
๔.๒ บ่อน้าํตืน้สาธารณะ �      
๔.๓ ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น)   �  �  ๕% 
๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) �      
๔.๕ แหล่งน้ําธรรมชาต ิ   �  � ๓๐% 
๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) �      

 

  (๕)  บ้านทุ่งคา หมู่ท่ี ๕ 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๐๐๐ ไร ่ มีแหล่งนํ้ากิน นํ้าใช้ (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ํา ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ �      
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๔.๒ บ่อน้าํตืน้สาธารณะ �      
๔.๓ ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น)   �  �  ๖๐% 
๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) �      
๔.๕ แหล่งน้ําธรรมชาต ิ �      
๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) �      

 

 (๖)  บ้านในไร่ หมู่ท่ี ๖ 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๑๐๐ ไร ่ มีแหล่งนํ้ากิน นํ้าใช้ (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ํา ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ �      
๔.๒ บ่อน้าํตืน้สาธารณะ �      
๔.๓ ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น)   �  � ๘๐% 
๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) �      
๔.๕ แหล่งน้ําธรรมชาต ิ �      
๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) �      

 

  (๗)  บา้นปลายทอน หมู่ท่ี ๗ 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๘๐๐ ไร ่ มีแหล่งนํ้ากิน นํ้าใช้ (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ํา ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ �      
๔.๒ บ่อน้าํตืน้สาธารณะ �      
๔.๓ ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น)   �  � ๔๐% 
๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) �      
๔.๕ แหล่งน้ําธรรมชาต ิ �      
๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) 
๔.๖.๑)      บ่อน้ําตื้น               . 

 
� 

 
� 

  
� 

  
๗๐% 

 

 (๘)  บ้านหนองเต่า หมู่ท่ี ๘ 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๑๐๐ ไร่   มีแหล่งนํ้ากิน นํ้าใช้ (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ํา ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ �      
๔.๒ บ่อน้าํตืน้สาธารณะ �      
๔.๓ ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น)   �  � ๔๐% 
๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) �      
๔.๕ แหล่งน้ําธรรมชาต ิ �      
๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) 
๔.๖.๑)               .      

 
� 

 
 

  
 

  
 

   
 (๙)  บ้านท่าควาย หมู่ท่ี ๙ 

 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๑๐๐ ไร ่ มีแหล่งนํ้ากิน นํ้าใช้ (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ํา ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ �      
๔.๒ บ่อน้าํตืน้สาธารณะ �      
๔.๓ ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น)   �  � ๗๐% 
๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) �      
๔.๕ แหล่งน้ําธรรมชาต ิ �      
๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) 
๔.๖.๑)               .      
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� 
 

 (๑๐)  บ้านจอมพิบูลย์ หมู่ท่ี ๑๐ 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๔,๐๐๐ ไร ่ มีแหล่งนํ้ากิน นํ้าใช้ (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ํา ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ  �   � ๒๐% 
๔.๒ บ่อน้าํตืน้สาธารณะ  �   � ๒๐% 
๔.๓ ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น)  �   � ๘๐% 
๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) �      
๔.๕ แหล่งน้ําธรรมชาต ิ �      
๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) 
๔.๖.๑)        บ่อน้ํา                 . 

 
 

 
� 

   
� 

 
๓๐% 

 

 (๑๑)  บ้านทุ่งไม้เรียง หมู่ท่ี ๑๑ 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๕๐๐ ไร ่ มีแหล่งนํ้ากิน นํ้าใช้ (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ํา ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ   �  � ๗๐% 
๔.๒ บ่อน้าํตืน้สาธารณะ �      
๔.๓ ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น)   �  � ๘๐% 
๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) �      
๔.๕ แหล่งน้ําธรรมชาต ิ   �  � ๖๐% 
๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) �       

 

 (๑๒)  บ้านทุ่งคา หมู่ท่ี ๑๒ 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๕๐๐ ไร่   มีแหล่งนํ้ากิน นํ้าใช้ (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ํา ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ   �  � ๒๐% 
๔.๒ บ่อน้าํตืน้สาธารณะ �      
๔.๓ ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น)   �  � ๖๐% 
๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) �      
๔.๕ แหล่งน้ําธรรมชาต ิ �      
๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) �       

 

 (๑๓)  บ้านถนนพาด หมู่ท่ี ๑๓ 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๒๐๐ ไร่  มีแหล่งนํ้ากิน นํ้าใช้ (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ํา ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทัว่ถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ �      
๔.๒ บ่อน้าํตืน้สาธารณะ �      
๔.๓ ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น)   �  � ๕๐% 
๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) �      
๔.๕ แหล่งน้ําธรรมชาต ิ �      
๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) �       
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 (๑๔)  บ้านเขาเหล็ก หมู่ท่ี ๑๔ 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๒๐๐ ไร่   มีแหล่งนํ้ากิน นํ้าใช้ (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ํา ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ �      
๔.๒ บ่อน้าํตืน้สาธารณะ �      
๔.๓ ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น)  �  �  ๑๐๐% 
๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) �      
๔.๕ แหล่งน้ําธรรมชาต ิ   �  � ๗๐% 
๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) �       

 

 (๑๕)  บ้านชายเขา หมู่ท่ี ๑๕ 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๒๐๐ ไร ่ มีแหล่งนํ้ากิน นํ้าใช้ (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ํา ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ �      
๔.๒ บ่อน้าํตืน้สาธารณะ �      
๔.๓ ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น)   �  � ๙๐% 
๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) �      
๔.๕ แหล่งน้ําธรรมชาต ิ �      
๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) �       

 

 (๑๖)  บ้านชายเขา หมู่ท่ี ๑๖ 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๙๖๘ ไร ่ มีแหล่งนํ้ากิน นํ้าใช้ (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ํา ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ   �  � ๑๐% 
๔.๒ บ่อน้าํตืน้สาธารณะ �      
๔.๓ ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น)   �  � ๙๐% 
๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) �      
๔.๕ แหล่งน้ําธรรมชาต ิ   �  � ๓๐% 
๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) �       

 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 
  ประชากรในพ้ืนทีต่ําบลทุ่งปรังส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัด จํานวน ๗ แห่ง คือ  
   -  วัดถ้ําเทียนถวาย  -  วัดปัณณาราม 
   -  วัดชนาราม   -  วัดดอนนนท ์
   -  วัดกุมแป   -  วัดมณีประสิทธิ ์
   -  วัดเขาเกียรติ  
  สํานักสงฆ ์จํานวน ๑ แห่ง คือ  
   -  สํานักสงฆ์ถํ้าเขาพรง 
  และมีมัสยิดของศาสนาอิสลาม จํานวน ๒ แห่ง คือ 
   -  มัสยิดดารุลอามาน (บ้านปลายทอนเหนือ) 
   -  มัสยิดอัลมุฮัมมะดียะฮ์ (บ้านปลายทอนใต)้ 
 

๘.๒ ประเพณีและงานประจาํป ี
-  ประเพณวีันขึ้นปใีหม่   ในเดือนมกราคม 
-  ประเพณมีาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาต ุ  ในวันมาฆบูชา   
-  ประเพณีรดนํ้าขอพรผู้สูงอาย ุ  ในวันสงกรานต ์  
-  ประเพณวีิสาขะแห่ผ้าขึ้นถ้ํา (เขาพรง) ในวันวิสาขบูชา 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   หน้า ๒๕ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

-  ประเพณฮีารีรายออีดิลฟิตรี   ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ํา เดือนเชาวาล  
     ซ่ึงเป็นเดือน ๑๐ ตามปฏิทินอิสลาม  
-  ประเพณีแห่หมรบัเดือนสบิ  ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ํา เดอืน ๑๐ 
-  ประเพณชีักพระ   ตรงกับวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๑ 
-  ประเพณลีอยกระทง   ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒ 

 
 
๘.๓ ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมปิญัญาท้องถิน่  ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลทุง่ปรงัได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  การทําผลิตภณัฑ์
จากกะลามะพร้าว  การทําประมงพ้ืนบ้าน   การทําไข่เค็ม   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐  พูดภาษาใต ้ 
  

๘.๔ สินคา้พืน้เมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลทุ่งปรังได้ผลิตของใชจ้ากกะลามะพร้าว  ดอกไม้ประดิษฐ ์   
 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
๙.๑ น้ํา  แหล่งนํ้าในพ้ืนที่ตําบลทุ่งปรัง ประกอบด้วย 

  ๑) สระเก็บนํ้า   
  ๒) หนองนํ้าและบึงธรรมชาติ   
  ๓) ฝายขนาดเล็ก   
  ๔) คลอง   
 

 ๙.๒ ป่าไม ้  
 

๙.๓ ภูเขา  มีภูเขาในเขตพ้ืนที่ตาํบลทุ่งปรงั ประกอบด้วย เขาเกียรติ  เขาพรง  เขาเหล็ก  และเขาวดัถ้ํา   
 

๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
    
    ************************************ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   หน้า ๒๖ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
 
 
 
 

๑.  สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 

๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การต้ังงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙)  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนด
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี  โดยองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้ใช้
แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และ
โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาดําเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

 

ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้ดําเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตาม
แผนพัฒนา ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังน้ี       

���� แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๗ 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

๑. ยุทธศาสตรด์้านเศรษฐกิจ ๑๐ ๔ 
๒. ยุทธศาสตรด์้านบริการชุมชนและสังคม ๘๐ ๕๓ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาต ิ ๕ ๒ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ๖ ๓ 

รวมท้ังสิ้น ๑๐๑ ๖๒ 

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๖๑.๓๙ 
 

���� แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๘ 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

๑. ยุทธศาสตรด์้านเศรษฐกิจ ๑๑ ๒ 
๒. ยุทธศาสตรด์้านบริการชุมชนและสงัคม ๗๕ ๔๓ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาต ิ ๒ ๑ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ๗ ๔ 

รวมท้ังสิ้น ๙๕ ๕๐ 

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๕๒.๖๓ 
 

สรุปผลการพฒันาทอ้งถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   หน้า ๒๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

���� แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๙ 

โครงการ
(เปา้หมาย) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

๑. ยุทธศาสตรด์้านเศรษฐกิจ ๑๔ ๔ 
๒. ยุทธศาสตรด์้านบริการชุมชนและสังคม ๗๐ ๓๕ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาต ิ ๒ ๑ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ๙ ๘ 

รวมท้ังสิ้น ๙๕ ๔๘ 

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๕๐.๕๓ 
 

���� แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)   
 สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้ตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนา

ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๖๐ 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ปรากฏใน
ข้อบัญญัติฯ 

๑. ยุทธศาสตรด์้านเศรษฐกิจ ๗ ๔ 
๒. ยุทธศาสตรด์้านบริการชุมชนและสังคม ๑๐๐ ๖๑ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาต ิ ๒ ๑ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ๙ ๘ 

รวมท้ังสิ้น ๑๑๘ ๗๔ 

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๖๒.๗๑ 
 

๑.๒ การประเมินผลการนาํแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชงิปริมาณและเชิงคณุภาพ 
 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาน้ันจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เปน็ระยะเวลาไม่น้อยกวา่สามสิบวันโดยอยา่งน้อย
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   หน้า ๒๘ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ซ่ึงแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังสามารถนําไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้
ดังน้ี   

(๑)  เชิงปริมาณ 
���� ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)    
โครงการทีบ่รรจใุนแผน   จํานวน  ๑๐๑  โครงการ 

    สามารถดําเนินการได้     จํานวน  ๖๒ โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  ๖๑.๓๙ 
 

���� ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)   

โครงการทีบ่รรจใุนแผน   จํานวน  ๙๕  โครงการ 
    สามารถดําเนินการได้     จํานวน  ๕๐  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  ๕๒.๖๓ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังสามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 

๕๐ ขึ้นไปของแผน แต่ดําเนินการได้ในอัตราที่ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่
ผ่านมา  

  

���� ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

    โครงการทีบ่รรจใุนแผน   จํานวน   ๙๕  โครงการ 
    สามารถดําเนินการได้     จํานวน   ๔๘  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๕๓ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังสามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่า

ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปของแผน แต่ดําเนินการได้ ในอัตราที่ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา  

 

���� ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

    โครงการทีบ่รรจใุนแผน    จํานวน   ๑๑๘  โครงการ 
    คาดว่าจะสามารถดําเนินการได ้    จํานวน   ๗๔  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  ๖๒.๗๑ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังจะดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อย

ละ ๖๐ ขึ้นไปของแผน และสามารถดําเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา  

   
   (๒)  เชิงคุณภาพ  

 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ งปรังได้ดําเนินการเพ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความ
พึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ปรังในภาพรวม  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้ดําเนินการประเมินความพึงพอใจ
สรุปได้ดังน้ี 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   หน้า ๒๙ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

    ���� ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52  หรือร้อยละ 90.30  โดยพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดเป็น
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.66  หรือร้อยละ 93.12  
รองลงมา คือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 หรือร้อยละ 90.41  
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 หรือร้อยละ 89.23  และ
ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 หรือร้อยละ 88.64 
 

      ���� ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80  หรือร้อยละ 96.02  โดยพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจสงูสุดเปน็
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.89  หรือร้อยละ 97.78  รองลงมา 
คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 หรือร้อยละ 96.66  
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ผู้ให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 หรือร้อยละ 96.61  และ
ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63  หรือร้อยละ 92.57 

 

    ���� ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.43  หรือร้อยละ 88.57  โดยพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดเป็นด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.54  หรือร้อยละ 90.85  รองลงมา คือ 
ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 หรือร้อยละ 89.77  ด้าน
ช่องทางการให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 หรือร้อยละ 86.81  และด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 หรือร้อยละ 86.14 
 

    ���� ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  คาดว่าจะสามารถทําใหป้ระชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการ
 ให้บริการขององค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรังในระดับมาก  หรือร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 

 
๒. ผลท่ีได้รับจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 

๒.๑ ผลท่ีได้รับหรือผลท่ีสําคัญ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้ดําเนินงานต่างๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพ่ือ

แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความม่ังคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยูข่องประชาชนดีขึ้น ซ่ึงผลจาก
การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังน้ัน ผลที่ได้รับมีดังน้ี   

๑.  ประชาชนมีนํ้าประปาใชอ้ยา่งเพียงพอ 
๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทกุครวัเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสญัจรไปมาได้สะดวก 
๔.  เด็กเล็กได้รับการส่งเสริมการศึกษา 
๕.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยงัชีพทุกคน 
๖. ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพ การเล่นกีฬา 
๗. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากเหตสุาธารณภัย 
๘. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
๙. ได้ส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมใหอ้ยู่คู่ทอ้งถิ่นสบืไป 
๑๐. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
๑๑. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังดว้ยความ

      สะดวก 
 

สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมขึ้น มีดังน้ี 
๑. ประชาชนมีถนนใช้สัญจรที่สะดวก ปลอดภัย  ถนนได้รับการบํารุงซ่อมแซม 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   หน้า ๓๐ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

๒. มีสํานักงานแห่งใหม่เพ่ือรองรับการใหบ้ริการประชาชน  
๓. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
๔. ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ได้รับการดแูลและตรวจสขุภาพ 

 
๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถ

ดําเนินการไดต้ามความต้องการของประชาชน แตก่ารดําเนินงานน้ันก็สามารถส่งผลกระทบต่อชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งปรัง  ดังน้ี 

 ๑. การก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  ทําให้การระบายนํ้าได้ช้าเกิดนํ้าท่วมขัง
ในบางจุด ทําใหอ้งค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังต้องเร่งก่อสร้างรางระบายนํ้าเพ่ิมขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ๒. การพัฒนาเจริญขึ้นทําให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด้วย  ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย เกิด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก 
 ๓. เม่ือประชาชนเพ่ิมมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทําให้ไม่ได้รับความ
สะดวกในการใช้บริการ 

 ๔. ปัญหานํ้าทว่ม และนํ้าไม่เพียงพอสําหรับทําการเกษตร   
  

๓. สรุปปญัหาอุปสรรคการดาํเนนิงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 

����  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปัญหา 

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
๒)  เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทํางานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทุง่ปรังมีปัญหาทีจ่ะต้องแก้ไขอยู่เป็นจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซ่ึงความต้องการดังกล่าวมีเป็นจาํนวนมาก   
๕)  ประชาชนยงัไม่เข้าใจขอบเขตอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรังที่จะสามารถ

ดําเนินการได้  
อุปสรรค 

๑)  การขาดความรู้เรื่องระเบียบกฎหมาย อีกทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทํางานมีไม่
เพียงพอและไม่ทันสมัย ทําให้เกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
   ๒)  องค์การบรหิารส่วนตําบลทุ่งปรงัมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน   

๓)  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรงัสามารถดําเนินการได้เฉพาะตามอํานาจหน้าที ่  
    

���� แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การดําเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามป ี
กล่าวคือ ควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาดําเนินการ  

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กจิกรรม ที่ไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ในแผนพัฒนาสามปี   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณน้ัน   
๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  

การแก้ไขปัญหาเรื่องนํ้าประปา   
(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  

สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว

และถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรงั 
 ๓)  เจ้าหน้าทีอ่งค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังควรยิ้มแย้มแจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจ 
 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   หน้า ๓๑ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 

����  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปัญหา 

๑) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๒)  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

๑)  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ทั้งหมด  

๒)  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบาง
รายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทําให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
   ���� แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การดําเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปแีละให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณ และคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป ี                              

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดําเนินการได้ในปีงบประมาณน้ัน   

๔)  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดําเนินการ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  
การแก้ไขปัญหาเรื่องนํ้าประปา  การขาดแคลนนํ้าในการอุปโภค-บริโภค ปัญหานํ้าท่วมขัง และปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
ในพ้ืนที ่

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  

สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําที่ดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว

และถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
๓)  เจ้าหน้าทีอ่งค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังควรยิ้มแย้มแจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 

   ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจ 

๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  
 

����  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปัญหา 

   ๑)  องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรังขาดแคลนบุคลากรทําให้โครงการต่างๆ ไม่สามารถดําเนินการ
ได้ทันภายในปีงบประมาณ  

๒)  เครื่องมือเครื่องใช ้เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไม่เพียงพอต่อการดําเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทุง่ปรังมีปัญหาทีจ่ะต้องแก้ไขอยู่เป็นจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซ่ึงความต้องการดังกล่าวมีเป็นจาํนวนมาก   

อุปสรรค 
๑)  อํานาจหน้าที่มีข้อจํากัดทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้   

   ���� แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป ี 

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดําเนินการได้ในปีงบประมาณน้ัน   
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๔)  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดําเนินการ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 (๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายนํ้า  แก้ไขปัญหาให้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
๒)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  

สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําที่ดี   
๓)  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางระบบหอ

กระจายข่าวแบบไร้สายให้บ่อยขึ้น 
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว

และถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 
 
 

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



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   หน้า ๓๓ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ส่วนที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูค่วามม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของ
ประเทศไทยกําลังอยู่ระหว่างการการเสนอรา่งกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงขณะน้ี
อยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงร่างกรอบยทุธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชมุคณะกรรมการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑. ความเป็นมา 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์
ชาต ิมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ป ีเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง 
และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
ดําเนินงานในระยะที ่๒ ของรัฐบาล (ป ี๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที ่๓ (ป ี๒๕๖๐  เป็นต้นไป) 
 

 ๒. สาระสําคัญ 
  ๒.๑ สภาพแวดล้อม 
  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและหลายมิต ิทําให้ภูมิ
ทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน้ีก่อให้เกิดโอกาส ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทย และในขณะเดียวกันก็เป็นความเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการ
ด้วยความยากลําบากมากขึ้น กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศไทยจากเดิมที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็น
ระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นที่อาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากขึ้น ตามลําดับ  จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม และ
ระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุม่เกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบท 
ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกได้ทําให้เกิดภัยคุกคามด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาท ิการก่อการร้าย โรคระบาด 
เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่รุนแรงขึ้น โดยที่การก่อการร้ายจะยังเป็นภัยคุกคามของโลก 
และอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้น การเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
ของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน และองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างเสรีภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นจะเอื้อให้สามารถ

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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ประกอบอาชญากรรมในรูปแบบและช่องทางใหม่ๆ ที่แยบยลมากขึ้น สถานการณ์และแนวโน้มดังกล่าวบ่งชี้ว่าประเทศไทยต้อง
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการเตือนภัยและการบริหารความเสี่ยงที่ดีและประชาชนจะต้องได้รับความรู้ที่สามารถใช้
วิจารณญาณได้ดีในสถานการณ์ที่ล่อแหลมและมีความเสี่ยง  นอกจากน้ันในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทําให้
ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญใน
ทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเน่ืองและมี
ความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์
ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบ 
ในขณะที่ศูนย์รวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซ่ึงในช่วงระยะ ๑๐ ปี
ข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสําคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเน่ืองจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลก ในช่วงป ี
๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทําให้ระดับหน้ีสาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็น
ความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเน่ืองจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ใน
สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซ่ึงเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เม่ือเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที ่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของ
การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากน้ัน การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจนแต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาส
สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆ ซ่ึงภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) ดังน้ัน ภายใต้สถานการณ์ที่ตลาดโลก
ขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกําลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น 
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปีข้างหน้าน้ี จะทําให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง 
เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสําหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหา
จดุอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิผ์ล 
  ในด้านความม่ันคงของโลกก็กําลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ เพ่ือ
พยายามคงบทบาทผู้นําโลกไว้และเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปน้ันน่าจะมีผล
ทําให้บรรยากาศด้านความม่ันคงของโลกในช่วงป ี๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง
โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของ
ประเทศและกลุ่มประเทศ สําหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและ
ประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําให้เกิดธุรกิจ
รูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขที่
กดดันให้ต้องมีความสอดคล้องกับแนวคิดสีเขียวด้วยเช่นกัน และในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีก็จะมีส่วนสําคัญในการแก้ปัญหา
การลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งนํ้ามัน ซ่ึงในช่วงที่ผ่านมาต้องเผชิญกับภาวะที่ปริมาณลดลง ราคาแพงขึ้น และผลักดัน
ให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 
  นอกจากน้ัน ยังมีข้อจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน  ทั้งน้ี โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน  รวมทั้ง มีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและ
สาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่สําคัญ สําหรับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวคีวามรุนแรงมากขึ้นน้ัน กดดันให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนรูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความ
เจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง ตามมาด้วยการมีข้อกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเน่ืองกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้ เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น  สําหรับสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยน้ัน ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทําให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น
ตามลําดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่ม
ประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร ์
สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและ
บริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต ์
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่
ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึง
ร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดี
ขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครอง



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   หน้า ๓๕ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเขา้ถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทย
ก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและ
ช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความ
ร่วมมือที่ช่วยทําให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 
  นอกจากน้ัน ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การ
ดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการ
คลังที่กําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปน็แนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความม่ันคงมากขึ้น และฐานะเงินสาร
องระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น 
มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วย
สร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 
  แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
สําคัญของประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ํา ทั้ง
ระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ําต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมี
สัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวน
ตามปัจจัยภายนอกเป็นสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจยัและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามา
ใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สําหรับการดําเนินงานและการบริหาร
จัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเน่ือง
ประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยัง
ขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพ
สิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ําและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้า
ทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง
ในทุกด้าน 
  ทั้งน้ี ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากน้ีไป จะมีนัยที่สําคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความม่ันคงทางสังคมและคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อ
ต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากน้ันปัญหาความเหลื่อมล้ําในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการ
สร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจํากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจําเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับ
บริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และที่สําคัญเงื่อนไขจําเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการ
แผ่นดิน ที่ทําให้จําเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ด ี
  โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้
พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ 
เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจ
และการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการ
ปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดออ่นและควบคูไ่ปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วน
ใหญ่ของประเทศ ซ่ึงหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากน้ีไป ประเทศไทยจะสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และ
ปัญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่
สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 
  ทั้งน้ี เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็ง
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และเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่
ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคกุคามเหล่าน้ีไดน้ั้น จําเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ัน โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความ
เสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได ้และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ 
ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู ้ซ่ึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาน้ันๆ ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวจะต้องกําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือ
กําหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว ้
  ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให้บรรลุซ่ึงเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความม่ันคงในทุก
ด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและม่ังคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งน้ีการวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสู่การกําหนดตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดําเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การ
มองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 
  อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมิได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของ
รัฐบาลซ่ึงเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเน่ือง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลือง
ทรัพยากรของประเทศ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาใน
ระยะยาว และเพ่ือเป็นการกําหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจําเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซ่ึงภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอยา่งเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง
บริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนา
ภายในประเทศ 
  การกําหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่าง
จริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของ
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ํา ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซ่ึงจะทําให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวที
โลก สามารถดํารงรักษาความเป็นชาติที่มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมี
สุขอย่างถ้วนหน้ากัน สาระสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติซ่ึงคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติกาลังดําเนินการยกร่างอยู่ใน
ขณะน้ีน้ันจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและ
มาตรการเฉพาะ ซ่ึงเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดําเนินการไปพร้อมกันอย่างประสาน
สอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซ่ึงสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจ
แห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

  ๒.๒ วิสัยทัศน ์
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ทั้งน้ี วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยู่อย่างม่ันคง ยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติ และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่าง
สันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศร ี
  ในยุทธศาสตร์ชาติฉบับน้ี ได้อธิบายคําว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ไว้แล้วซ่ึงครอบคลุมความหมายในทุกมิติ
ของประเทศพัฒนาแล้ว มนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ
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ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความ
ม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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  ๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์น้ัน จําเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังน้ันจึงจําเป็นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่
ละช่วงเวลาอย่างต่อเน่ืองและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลัง
ของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซ่ึง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจําชาต ิ“ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็น
ธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากน้ีไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร ์ได้แก ่ 
  (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
  (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม และ  
  (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัย
คุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้อง
ให้ความสําคัญ อาท ิ
  (๑) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
  (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่นสร้างความ
เชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
  (๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  (๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
  (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
  (๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศ
พัฒนาแล้วซ่ึงจําเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิต และการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการ การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถ
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ทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต  ทั้งน้ี ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนา
ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
พัฒนาทุนมนุษย ์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาท ิ
  (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก ่การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อม่ันการ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็น
ชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 
  (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับ
โลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนิน
ธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัยของโลก 
   - ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทําการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกร
ในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย 
   - ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าใน
ระดับสูงขึ้น 
   - ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพธุรกิจ บริการด้านการเงินและธุรกิจ บริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น 
  (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน 
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชมุชน และสถาบันเกษตรกร 
  (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
  (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่ง ด้านพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 
  (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศส่งเสริม
ความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของ
ประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัยเคารพ
กฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่ม่ันคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาท ิ
  (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
  (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
  (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ด ี
  (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจ
ให้เข้มแข็ง 
 

 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนา
และสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญอาท ิ
  (๑) การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้าง
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาต ิและมีความม่ันคงด้านนํ้า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสําคัญ อาท ิ
  (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาต ิ



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   หน้า ๔๐ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  (๒) การวางระบบบริหารจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง๒๕ลุ่มนํ้าเน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลงัเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 

 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาท ิ
  (๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบยีบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
  (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งน้ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้ส้ินสุดลงและการ
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซ่ึงได้กําหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว  
ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง มีความ
สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังจึงได้จัดทําแผนที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซ่ึงมีทั้งหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   หน้า ๔๑ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
             สังคมไทย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์
  ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู่ ทําให้การกําหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเน่ืองจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การ
พัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 

๒ การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกําหนดตําแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที ่สศช. ได้จัดทําขึ้น 
  ประเทศไทยเป็นประเทศรายไดสู้งที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิ
สติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

๓ เป้าหมาย 
  ๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕.๐ 
 (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร ์สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท 
(๘,๘๕๙ ดอลลาร ์สรอ.) ต่อคนต่อป ี
 (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อป ี
 (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่
ต่ํากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อป)ี 
 

  ๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
 (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
 (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน 
 

  ๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 

  ๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
 (๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเ่ศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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 (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 (๕) มีการบริหารจัดการนํ้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของนํ้า 

 

  ๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
 (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 
 
แนวทางการพัฒนา 
๑. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพน้กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  ๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวิจัย 
และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งสนับสนุนและผลกัดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนา
ให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 

  ๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคน
และแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการ
ผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
 

  ๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล  พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
ให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจท่ามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบ
ต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็น
ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล 
 

  ๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยง
พ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและ
ขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถ
ของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
 

  ๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต  ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้า
เกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบ
กับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จําเป็นสําหรับ
การสร้างความม่ันคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว
เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ ์ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสม
กับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งนํ้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจน
ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางนํ้า และ
ทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดย
สนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ทีมี่ความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและ
ประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคต
เพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อน
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เศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส ์และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น 
ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการ
ผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส ์เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทางการค้าการ
ลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการ
พัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้
พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการให้ความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 
 

๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรก
เกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู ้ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใตบ้ริบทสังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัย
ผู้สูงอายุให้มีการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดํารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพ
เพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการ
สุขภาพ 
 

  ๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
   (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้าง
ความรบัผิดชอบต่อผลลัพธ ์(Accountability)  
   (๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
   (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง 
รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
   (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู ้
 

  ๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง การแพทย์ เพ่ือรองรับ
การเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้าน
สาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และ
ส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย 
(Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้
ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
 

  ๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจําเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สงูอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้ง
ในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ง
พัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนา
นวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสําหรับผู้สูงอาย ุ
 

๓. การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 
  ๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดย
สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้
ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร 
ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 

  ๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย (๑) 
พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและ



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   หน้า ๔๔ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการ
เข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชน
แออัดในเมืองโดยดําเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จําเป็นและเหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
 

  ๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกร
รายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็น
ระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและ
งบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
 

  ๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุง
และบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นตน้ 
 

๔. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
  ๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับความ
เป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง 
รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 
 

  ๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ 
โดยคํานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอํานวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวก
และมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
 

  ๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความสําคัญกับ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความสําคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
ส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอํานวย
ความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
 

๕. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคํานึงถึงขีดจํากัด
และศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกําลังของทุกภาคส่วนนําระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการ
บริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ
ระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
ผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการ
ถือครองที่ดิน จัดทําฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กําหนดเพดาน
การถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกําหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาต ิบริหารจัดการนํ้าเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรนํ้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการนํ้าในระดับพ้ืนที ่
เช่น คณะกรรมการลุ่มนํ้า และองค์กรผู้นํา คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมใน
การนํ้าแร่มาใช้ประโยชน์ คํานึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่
ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

  ๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพ 
ขับเคลื่อนสู ่Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษา
เพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
 

  ๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือ
ห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน 
รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 
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  ๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ 
นํ้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะเป็นลําดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกําจัดขยะมูล
ฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการ
แปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
 

  ๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงใน
ประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

  ๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิม
ศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย 
ตลอดจนส่งเสริมความรว่มมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาต ิให้ความสําคัญ
กับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจต่อเน่ือง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
 

๖. การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถ
เข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซ้ือ จัดจ้างโครงการของทาง
ราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น 
คดีที่ไม่ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
 

  ๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
 

  ๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

  ๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและ
น่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม 
ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจํานวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 
THAILAND  ๔.๐ 
  รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  มุ่งม่ันในการนํา “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ  “ไทยแลนด์ ๔.๐” มา
ใช้ เพ่ือผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก ๓ กับดักที่กําลังเผชิญ ทั้ง ๑) กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income 
Trap) ๒) กับดักความเหลื่อมล้ํา (Inequality Trap) ๓) กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)  เป้าหมาย
เพ่ือนําประเทศมุ่งสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโมเดลน้ี 
  ก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ น้ัน ไทยเริ่มก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ ๑.๐ หลังจากเริ่มต้นพัฒนา
ภาคเกษตรกรรม แล้วจึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด์ ๒.๐ การลงทุนอุตสาหกรรมเบาที่มุ่งเน้นแรงงานราคาต่ํา เช่น สิ่งทอ อาหาร 
และมาสู่ ไทยแลนด์ ๓.๐ มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก ซ่ึงการพัฒนาของประเทศไทยใน ๓ ช่วงแรกน้ัน 
ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง ๗% ต่อปี แต่มาถึงจุดหน่ึงหลังปี ๒๕๔๐ อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจลดลงมาเป็น ๓-๔% ต่อป ี
  เหตุผลสําคัญเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน และไม่เคยมีการพัฒนา
เทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไม่ได้มีทักษะจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ําของโอกาส ซ่ึงในช่วงน้ีรัฐบาลต้องการก้าว
กระโดดข้ามหุบเหว ซ่ึงต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมือง และต้องใช้พลังที่เรียกกว่าพลังประชารัฐในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 
๔.๐ 
  ๓ กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐  กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ ประกอบด้วย 
   ๑) Productive Growth Engine ซ่ึงเป้าหมายสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง ( High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิดสร้างสรรค ์
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   กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหาร
จัดการสมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
โมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้าน
เทคโนโลยี เป็นต้น ซ่ึงถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางที่ไทยกําลังเผชิญอยู ่
 

   ๒) Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ โอกาส 
และความม่ังคั่งที่เกิดขึ้น 
   โดยกลไกน้ี ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทายทางสังคมในมิติต่างๆ 
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการทําธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็ง
และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การ
เสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้
ที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เพ่ือแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 

   ๓) Green Growth Engine การสร้างความม่ังคั่งของไทยในอนาคต จะต้องคํานึงถึงการพัฒนาและ
ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนาระหว่างคนกับ
สภาพแวดล้อม 
 

   โดยกลไกน้ีประกอบด้วย  การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่คํานึงถึง
ความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การคํานึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้ง
ระบบ (Lost Advantage) หัวใจสําคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิด
ประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 
 

   ทั้ง ๓ กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย ๔.๐″ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความม่ังคั่งอย่างม่ันคง
และยั่งยืน เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซ่ึงถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพ่ึงพาการลงทุน
ต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน สร้างการวิจัยและพัฒนา 
โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ ๒๑ซ่ึงรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุน
ต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหน่ึง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
� แผนพัฒนาภาคใต ้
  แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  
เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต ้ 
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ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังน้ันตั้งอยู่ภาคใต ้ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององคก์ารบริหารส่วนตําบลทุ่งปรงัจงึ
ต้องมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคใต ้ ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุข
ภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความ
ม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่ม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเอง
และดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์    
  
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
  ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ 
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ 
ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุม่จังหวัด 
 

๑. แนวคิดและหลักการ 
  ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบ
องค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
  ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดยกําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศ
และภาค รวมถึงชุมชนกําหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที ่
 

 
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นท่ี 
  ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสําคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จําเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังน้ันจึง
กําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังน้ี 
  ๒.๑ พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 
   ๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เชน่ พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-
สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่ เศรษฐกิจระนอง-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  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย-์มุกดาหาร 
  ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
  ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
เชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางนํ้า และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
  ๒.๔ สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน 
ได้แก่ พัฒนาแหล่งนํ้าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

���� แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 
 ๑) วิสัยทัศน์ (Vision)  
  “เมืองศูนย์กลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่เติบโตอย่างม่ันคง บนพ้ืนฐานของชุมชน
เข้มแข็ง และเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืน”  
 

 ๒) พันธกิจ (Mission)  
  ๑. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเกษตร สัตว์นํ้าและพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา/ปาล์มนํ้ามัน) ของ
กลุ่มจังหวัด ให้มีคุณภาพแบบครบวงจร  
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  ๒. พัฒนาระบบการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน โดยการผสานเชื่อมโยงกับกลุ่มอันดามัน และ
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นระดับโลก  
  ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างกลุ่มจังหวัดสู่เมืองสีเขียว ที่มีระบบชุมชนเข้มแข็ง
บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๔. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการขนส่งสินค้า รองรับการพัฒนา
ของกลุ่มจังหวัด  
 

 ๓) เป้าประสงค์รวม (Objectives)  
  ๑. สร้างความม่ันคง ม่ังคั่ง แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ และระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ด้วยระบบ
การบริหารจัดการการเกษตร และพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา/ปาล์มนํ้ามัน ) ที่มีประสิทธิภาพ  
  ๒. ยกระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้เป็นแหล่งผลิต แหล่งการค้า แหล่งเรียนรู ้การพัฒนายางพารา
และปาล์มนํ้ามันของประเทศ  
  ๓. พัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด สู่การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน  
  ๔. สร้างและพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวที่ยั่งยืน (Green Area)  
  ๕. จัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคมและสาธารณูปโภค ให้มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนา
ของกลุ่มจังหวัดในทุกๆด้าน  
 

 ๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์ม
นํ้ามันที่มีคุณภาพแบบครบวงจร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง (ข้าว,ไม้ผล,ปศุ

สัตว์,ประมง) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง ม่ันคง ม่ังคั่ง อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคม และการโลจิสติกส ์

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์

๑. การผลิต แปรรูป และการ
บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ
ยางพาราและปาล์มนํ้ามันที่ มี
คุณภาพแบบครบวงจร 

๑ . ๑  เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง
การเกษตรพื ช เศรษฐกิ จ
ยางพารา และปาล์มนํ้ามัน
ของประเทศที่ มี ศักยภาพ
ทางการผลิต การพัฒนาเพ่ือ
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ระดับโลก 

๑.๑.๑ พัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพ
ด้ า น ก า รผ ลิ ต  ก า ร แ ป ร รู ป แ ล ะ
การตลาด 
๑.๑.๒ พัฒนาระบบการเกษตรของ
กลุ่ มจั งหวัด ให้ เติบ โตอย่ าง ม่ันคง 
สมดุลบนฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติ และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
๑.๑.๓ เสริมความรู้  เติม ศักยภาพ
ทางการบริหารจัดการผลผลิตแก่
เกษตรกร ผู้ประกอบการยางพาราและ
ปาล์มนํ้ามัน เน้นการลดต้นทุนด้วยภูมิ
ปัญญา และมาตรฐานสากล 
๑ .๑ .๔  การพัฒ นาด้ านการตลาด
ภ า ย ใน ป ร ะ เท ศ แ ล ะ เ พ่ิ ม ขี ด
ความสามารถเพ่ือการส่งออก 
๑.๑ .๕  ส่ ง เสริมการรวมกลุ่ มของ
เกษตรกรเป็ นชุมชนการเกษตรที่
เข้มแข็ง มีพลังทางการผลิต ทาง
การค้า 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์

๒. การท่องเที่ยวนานาชาติที่
ยั่งยืน 

๒.๑ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่
หลากหลาย เติบโตบนฐาน
ก ารอ นุ รั ก ษ์  เป็ น แห ล่ ง
ท่องเที่ยวระดับนานาชาต ิ

๒.๑.๑ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธ์การตลาด 
๒.๑.๒ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดให้เป็นแหล่ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ เ ป็ น อั ต ลั ก ษ ณ์
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
โลก 
๒.๑.๓ จัดระบบเส้นทางการท่องเที่ยว 
เสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ตอนบน และฝั่ง
อันดามัน 
 

  ๒ .๑ .๔  ก ารจั ด ร ะบ บ ก ารบ ริ ก าร
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เน้นการดูแล
ทั่วถึง สร้างการท่องเที่ยวแบบอุ่นใจ 
ปลอดภัย ประทับใจ และมาเที่ยวซํ้า 
๒.๑.๕ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ/
คุณภาพและเพียงพอต่อการรองรับ
การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว การ
โรงแรม และการบริการของกลุ่ ม
จังหวัด 
 

๓ . พั ฒ น าก าร เก ษ ต รที่ มี
ศักยภาพ ใน พ้ืนที่ ให้ มีความ
เข้มแข็ง (ข้าว,ไม้ผล,ปศุสัตว์
,ประมง) 

๓ .๑  เ พ่ิ ม ป ริ ม าณ แ ล ะ
คุณภาพให้เพียงพอต่อการ
บริโภคและการส่งออก 

๓.๑.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ/
คุณภาพและเพียงพอต่อการรองรับ
การพัฒนาทางด้านการเกษตร ประมง 
และปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัด 
๓.๑.๒ เสริมความรู้  เติม ศักยภาพ
ทางการบริหารจัดการผลผลิตแก่
เกษตรกร ผู้ประกอบการการเกษตร 
เน้นการลดต้นทุนด้วยภูมิปัญญา และ
มาตรฐานสากล 
๓.๑.๓ สร้างช่องทางการตลาดและ
ศูนย์กลางการผลิต แปรรูป การค้า 
การส่งออกไม้ผล ผลผลิตสัตว์นํ้า ปศุ
สัตว์ มาตรฐานกาค้าระดับสากล 
๓.๑ .๔  ส่ ง เสริมการรวมกลุ่ มของ
เกษตรกรเป็ นชุมชนการเกษตรที่
เข้มแข็ง มีพลังทางการผลิต ทาง
การค้า 
 

๔. การพัฒนาสู่ เมืองสี เขียว 
ชุมชนเข้มแข็ง ม่ันคง ม่ังคั่ง 
อย่างยั่งยืน 

๔.๑ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ระบบการจัดการชุมชนมี
ค ว า ม เข้ ม แ ข็ ง บ น ฐ า น
ปรัชญาความพอเพียง 

๔.๑.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก
ภ าคส่ วน  ร่ วม ส ร้ า งแกน นํ าก าร
เปลี่ยนแปลงในชุมชนเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
๔.๑ .๒  สร้างชุมชนต้นแบบระบบ
บริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนน่า
อยู่  ด้วยหลักการของปัญญาแห่ง
ปรัชญาความพอเพียง ผ่านการสร้าง
แหล่งเรียนรู้การพัฒนา 
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���� 
แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๐)  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การท่องเที่ยว สังคมคุณภาพ  พัฒนาเมืองน่าอยู่  และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซ่ึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังน้ี  
 

๑. วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” 
 คํานิยามวิสัยทัศน ์

คําจาก
วิสัยทัศน์ 

หมายถึง 

นครแห่งอารย
ธรรม 

นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา พลเมืองอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มี
แหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยสถาบันการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ และมีประเพณี
วัฒนธรรมที่สืบทอดอย่างยาวนาน 

น่าอยู ่
น่าเที่ยว 

เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย อาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมืองพลังงานสะอาด การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ นํ้า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สาธารณูปโภค 
ระบบคมนาคมเพ่ิมศักยภาพระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงโครงข่ายถนนให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริม
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปลูกฝังความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเป็น

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์

  ๔.๑.๓ ส่งเสริมการธํารงรักษาไว้ซ่ึง
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภูมิปัญญาของชุมชนให้อยู่คู่กับ
กลุ่มจังหวัด 
 

  ๔.๑.๔ ยกระดับการเรียนรู้ ในชุมชน 
เสริมสร้างองค์ความรู้  ขยายฐาน
การศึกษา การเรียนรู้ สู่การเป็นกลุ่ม
จังหวัดอุดมปัญญา 
๔.๑.๕ สร้างผู้ นําชุมชนที่มีคุณธรรม 
และศักยภาพในการนําชุมชนด้วย
ห ลั ก ธ ร ร ม ภิ บ า ล  สู่ ชุ ม ช น วิ ถี
ประชาธิปไตยเข้มแข็ง 
 

๕ . ก าร พั ฒ น า โค ร งส ร้ า ง
พ้ืนฐานทางการคมนาคม และ
การโลจิสติกส ์

๕.๑ โครสร้างการคมนาคม
แล ะ โล จิ ส ติ ก ส์ ข อ งกลุ่ ม
จังหวัดเอื้อต่อการท่องเที่ยว
และการเกษตร 

๕.๑.๑ พัฒนา ปรับปรุงการคมนาคม
การขนส่งทางนํ้า ทางบก ทางอากาศ 
ทางราง ให้ มีการเชื่อมต่อย่างเป็น
ระบบ ประสานกับการพัฒนาของ
ประเทศ 
๕.๑.๒ ส่งเสริมท้องถิ่นร่วมเขื่อมต่อ
ระบบการคมนาคมและการโลจิสติกส์สู่
ชุมชน 
๕.๑.๓ วางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการ
คมนาคมโลจิสติกส์ การสาธารณูปโภค
รองรับการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
การท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานโดยการบูร
ณาการกับท้องถิ่น และแนวทางการ
พัฒนาระดับชาต ิ
๕.๑.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ/
คุณภาพและเพียงพอต่อการรองรับการ
พัฒนาทางโลจิสติกส ์
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คําจาก
วิสัยทัศน์ 

หมายถึง 

คนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมืองน่าเที่ยว 
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม

ยั่งยืน 

นครแห่งการผลิตทางการเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม มุ่งเน้น
การผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและนํา
นวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกษตรกร ประชาชนชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราชมีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การบริหารจัดการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องดิน นํ้า และระบบชลประทาน รวมทั้งการ
จัดสรรที่ดินทํากิน การจัดการด้านการส่งเสริมการผลิตพืช สัตว์ ประมง การพัฒนาศักยภาพ
เกษตรสู่ Smart Farmer  การพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง การบริหารจัดการฟาร์มสู่ 
Smart Farm  การวางแผนการผลิต การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรที่มีความยั่งยืนและ
เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแปรรูปเพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตรสร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรคู่ขนาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา  
พร้อมทั้ง สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/เชิงนิเวศน์ สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด สู่การพัฒนาการเกษตร
ที่ยั่งยืนของจังหวัด โดยคํานึงถึงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม 
และความยั่งยืนทางด้านสังคมของจังหวัด 

 

๒. จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) 
 จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และกําหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ในภาพรวมของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้กําหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด ๓ ประเด็น ดังน้ี 
  ๑. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข น่าเที่ยว 
  ๒. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
  ๓. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต ้
 

๓. เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective) 
  ๑. เพ่ิมรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรม และการท่องเที่ยว โดยควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
  ๒. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  ๓. ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดําเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  ๔. ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเน่ือง 
 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
  ๑. บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๒. พัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
  ๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ๔. พัฒนาคน ชมุชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 ๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ๑.๑ รายได้เพ่ิมจากการผลิตทางการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเกษตร 
  ๑.๒ นครศรีธรรมราชเป็นเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม และเกษตรอุตสาหกรรมสี
เขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   หน้า ๕๒ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด/เป้าหมายรวม ๔ ป ี

๒.๑ รายได้ เพ่ิมจากการผลิตทางการเกษตร
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเกษตร 

๒.๑.๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคเกษตร
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑ ต่อป ี

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

๒.๓ เป็นเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ 
เกษตรนวัตกรรม และเกษตรอุตสาหกรรมสีเขียว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒.๑.๓ ร้อยละ ๕ ของสถานประกอบการที่ได้รับ
รองอุตสาหกรรมสีเขียว 

 

 ๓. กลยุทธ์  
  ๓.๑ พัฒนาสินค้าและบริการทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการในตลาดสากล (Global 
Marketing) 
  ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานด้านการผลิต (นํ้า ที่ดิน พันธุ์ ปุ๋ย) ที่พอเพียง 
  ๓.๓ พัฒนากระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเกษตร
อุตสาหกรรมแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร พ่อค้าในการผลิต การตลาด 
และการกระจายสินค้าทางการเกษตร 
  ๓.๕ พัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและกระจายสินค้าทาง
การเกษตร 
  ๓.๖ ส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม นวัตกรรมสีเขียว 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : พัฒนาการท่องเท่ียวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
 ๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ๑.๑ เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
 

 ๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด/เป้าหมายรวม ๔ ป ี

๒.๑ เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว ๒.๑.๑ ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
 

 ๓. กลยุทธ์  
  ๓.๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พ้ืนที่ แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐาน 
  ๓.๒ พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เสริมสร้างโอกาสและศักยภาพการ
แข่งขันในตลาดการท่องเที่ยว 
  ๓.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสื่อสาร การตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ภายใต้ชื่อ “นครแห่งธรรม” 
  ๓.๔ พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการของบุคลากรท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน เกิดความ
ประทับใจแก่ผู้มาเยือน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ๑.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ นํ้า สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน 
  ๑.๒ การจัดการพลังงานอย่างมีประสทิธิภาพและใช้อย่างประหยัด 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   หน้า ๕๓ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด/เป้าหมายรวม ๔ ป ี

๒.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ นํ้า สิ่งแวดล้อม 
ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้
อย่างยั่งยืน 

๒.๑.๑ ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขี้น 
๒.๑.๒ ร้อยละของขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใช้ประโยชน์ 
๒.๑.๓ จํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการจัดการภัยพิบัต ิ

๒ .๒  ก า ร จั ด ก า ร พ ลั ง ง า น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด 

๒.๒.๑ ร้อยละของการใช้พลังงานลดลง (ร้อยละ ๓ ต่อ
ปี) 
๒.๒.๒ การใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น (๖๐ toe) 

 

 ๓. กลยุทธ์  
  ๓.๑ พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นํ้า และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  ๓.๒ อนุรักษ์ ป้องกัน ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัด 
  ๓ .๓  พัฒ นาศักยภาพ เครือข่ าย ในการจัดการภั ย พิบั ติ  การบริห ารจัดการ นํ้ า และการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ๑.๑ ประชาชนได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข 
  ๑.๒ ประชาชนได้รับความม่ันคง ปลอดภัย เป็นธรรม 
  ๑.๓ การศึกษามีคุณภาพ ทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 
  ๑.๔ ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด/เป้าหมายรวม ๔ ป ี

๒.๑ ประชาชนได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข 

๒.๑.๑ ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับสวัสดิการ
พ้ืนฐานอย่างทั่ วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ ดีและมี
ความสุข 

๒.๒ ประชาชนได้รับความม่ันคง ปลอดภัย เป็น
ธรรม 

๒.๒.๑ ร้อยละของประชาชนได้รับความม่ันคง 
ปลอดภัย เป็นธรรม 

๒.๓ การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับค่ามาตรฐาน
การศึกษา 

๒.๓.๑ ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.๓ 
๒ .๓ .๒  ปี ก า ร ศึ ก ษ า เฉ ลี่ ย ข อ ง ค น จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราชสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานประเทศ 

๒.๔ ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

๒.๔.๑ ร้อยละของชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ๓. กลยุทธ์  
  ๓.๑ พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสังคม และการเข้าถึงสวัสดิการพ้ืนฐานของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็น
ธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
  ๓.๒ ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข 
  ๓.๓ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสริมความม่ันคง ปลอดภัย เป็นธรรมแก่ประชาชน ชุมชน สังคม เป็น 
“นครที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” 
  ๓.๔ ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ให้เป็น “นครแห่งการเรียนรู”้ 
  ๓.๕ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   หน้า ๕๔ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
 
 วิสัยทัศน ์ “องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) ได้กําหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนวพระราชดําริฯ 
โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ ๖ ด้านขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ มาตรา ๓๒(๑)  รวมทั้ง ได้ทบทวนจาก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ
เป้าหมายการพัฒนา ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  �  พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายเกษตรกร 
 ๒. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการ ฯลฯ 
 ๓. ส่งเสริมการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
 ๔. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
 ๕. จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
 ๖. ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้ งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด 
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
 ๗. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับการท่องเที่ยว 
 ๘. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความสําคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ ภาคเศรษฐกิจ 
ชุมชน 
 ๙. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส ์
 

  �  เป้าหมายการพัฒนา 
 ๑. รายได้ของชุมชนเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ ๑๐ ต่อป ี
 ๒. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากทีดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากขึ้น 
 ๓. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต ้
 ๔. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความสําคัญกับการเพ่ิมมูลค่า 
การค้าการลงทุนของจังหวัด 
  

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
  �  พันธกิจ 
 ๑. ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ ์
 ๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนที่ต้นนํ้าและลุ่มนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการนํ้า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยนํ้าแล้งและนํ้าท่วม รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการนํ้าเสีย 
 ๓. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
 ๔. ส่งเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการบริโภคอย่างพอเพียงและยั่งยืน การสร้าง
เครือข่ายชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 ๕. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะในแหล่งกําเนิด สนับสนุนการ
สร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและกําจัดขยะแบบรวมศูนย ์
 ๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตสํานึกของ
ชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   หน้า ๕๕ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๗. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชนใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
 ๘. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดทําแผนที่เพ่ือแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
 ๙. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูความ
หลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษา ปกป้องระบบนิเวศที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชมุชน   

  �  เป้าหมายการพัฒนา 
 ๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชนมีการดํารงชีวิต
อยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ด ี
 ๒. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓. ครัวเรือน ชุมชนมีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 
 ๔. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
  

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  �  พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุกด้าน 
 ๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์
อย่างฉลาดเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู ้
 ๓. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาใหก้ับพ้ืนที่การศึกษาที่ขาดแคลน 
 ๔. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
 ๕. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์
ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และสถานพยาบาล 
 ๖. ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจํานวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
 ๗. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ เฝ้าระวังป้องกัน
ปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
 ๘. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ๙. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกําลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัด
กิจกรรมออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง  
 ๑๐. ส่งเสริมการทํานุบํารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา ฟ้ืนฟู 
ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชน และเผยแพร่สู่สังคมโลก 
 ๑๑. สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พ่ึงพาตนเองได ้
 ๑๒. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ชุมชน การ
จัดทําแผนแม่บทชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน 
 

  �  เป้าหมายการพัฒนา 
 ๑. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
 ๒. ประชาชนได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่
เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
 ๔. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น และปัจจัยเสีย่งต่อสุขภาพลดลง 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  �  พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายใต้เขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
 ๒. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
 ๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที ่
 

  �  เป้าหมายการพัฒนา 
 ๑. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับระบบ
ขนส่งอื่น รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 ๒. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานที ่
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   หน้า ๕๖ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  �  พันธกิจ 
 ๑. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสํานึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสํานึกธรรมาภิบาล
ให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
 ๒. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุนให้ใช้
ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการทํางานเพ่ืออํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 
 ๓. พัฒนาและส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
 ๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 

  �  เป้าหมายการพัฒนา 
 ๑. ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน 
 ๓. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการพัฒนา 
 
 
 
 

 
 
 
 “ตําบลทุ่งปรัง คณุภาพชีวติดี  ชุมชนเข้มแข็ง  ราษฎรอยู่ดีมีสุข” 
 

 
 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคณุภาพชีวิต 
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 
 
 
 

 ๑. เส้นทางการคมนาคมได้มาตรฐาน พอเพียง สะดวกรวดเร็ว พร้อมสาธารณูปโภคครบครัน และทั่วถึง 
 ๒. ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 
 ๓. ชุมชนมีความเข้มเข็ง ลดการแพรร่ะบาดของยาเสพติด และความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๔. จัดการศึกษาสร้างคุณภาพพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 
 ๕. จัดบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และมีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอ 
 ๖. รณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยที่ดี ถูก
สุขลักษณะ 
 ๗. เพ่ิมประสิทธิภาพให้บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม และสร้างกลไกในสังคมให้ตรวจสอบการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติ การบริหารจัดการที่ด ี
 ๘. สงเคราะห์ ช่วยเหลือการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ หรือผู้ด้อยโอกาส 
 ๙. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในตําบลทุ่งปรัง 
 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๒.๑ วิสัยทัศน ์
 

๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
 

๒.๓ เป้าประสงค ์
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๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดทําในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๒. ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของประชาชน 
 ๓. ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
 ๔. ร้อยละของเยาวชนที่ได้รับการศึกษาต่อ 
 ๕. ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 ๖. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแล 
 ๖. จํานวนบุคลากรมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 ต่อป ี
 ๗. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีจ่ัดเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการทอ่งเที่ยวในพ้ืนที ่
   

 
 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ - ฝึกอบรมอาชีพ ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพ 
- ปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชน   
- ปรับปรุงแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 
ถนน สะพาน ท่อระบายนํ้า ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ไฟฟ้า 
ระบบประปาหมู่บ้าน 
 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต - พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ เช่น 
การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส สง่เสริมเยาวชน สตรี  
- ดําเนินการด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
- ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
- เพ่ิมประสิทธภิาพ การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
และลดอบุัติเหตบุนท้องถนน ฯลฯ   
- ปลูกจิตสํานึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์ เพ่ือความม่ันคงของชาติ  
- ป้องกันและระงบัโรคติดต่อตา่งๆ ควบคุมป้องกันโรค
ระบาดในพ้ืนที ่
- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสขุของ
หมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งปรัง 
- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ  
- ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ประเพณแีละวัฒนธรรม เช่น  
ประเพณแีห่ผ้าขึ้นถ้ํา ประเพณลีอยกระทง  ชักพระ   
แห่หมรับ 
 

 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และพลังงาน 

- บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้  ปล่อยพันธุ์สัตว์นํ้า  
- กําจัดขยะมูลฝอย  
- การใช้พลังงานทดแทน  
 

 
 
 

 

๒.๔ ตัวชี้วัด 
 

๒.๕ ค่าเปา้หมาย
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
 

- ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
พนักงาน 
- โครงการแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 - ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที ่
 

 

 
 
 
  ๑. การพัฒนาอาชีพ 
  ๒. การพัฒนาการเกษตร 
  ๓. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ๔. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๕. การพัฒนา ปรับปรงุ และตดิตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
  ๖. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  ๗. การพัฒนาการศึกษา 
  ๘. การพัฒนาสวัสดิการสังคม 
  ๙. การสร้างความเข้มแขง็ชุมชน  สนับสนุนความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๑๐. การส่งเสริม สนับสนุน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑๑. การพัฒนาสาธารณสุข 
  ๑๒. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
  ๑๓. การพัฒนาพลังงานทดแทน 
  ๑๔. การพัฒนาบุคลากร 
  ๑๕. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน 
  ๑๖. พัฒนาการจัดเก็บรายไดใ้หท้ันสมัยและมีประสทิธิภาพ 
  ๑๗. การพัฒนาการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง มีจุดเด่น คือ สภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังมีความ
อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทําการเกษตร  นอกจากน้ัน ยังมีพ้ืนที่ติดกับอ่าวไทย ประชาชนบางส่วนจึงประกอบอาชีพทําการ
ประมง  เส้นทางคมนาคมขนส่งมีความสะดวก มีถนนสายหลักตัดผ่าน  เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการต่างๆของอําเภอสิชล  ที่ตั้ง
ของสถานศึกษาทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา  มีศาสนสถานทั้งของศาสนาพุทธ และศาสนา
อิสลาม ซ่ึงเป็นสถานที่ทํากิจกรรมทางศาสนาและเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน 
  ฉะน้ัน ด้วยสภาพพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยที่เอื้อต่างๆ จึงกําหนดจุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของตําบลทุ่งปรัง คือ “มุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นชุมชนท่ีน่าอยู่ พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อส่งเสริม
ด้านการเกษตร  สนับสนุนการประมงพื้นบ้าน  และส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้ประชาชนมคีุณภาพชีวิตท่ีดี” 
 

 

๒.๖ กลยุทธ์ 

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี

 

 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ 

แผนพัฒนาจังหวัด 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

 

๒.๘ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยธ์รรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
  ๑)  จุดแข็ง (Strength) 
 (๑)  ระบบการบริหาร 
  -  การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
  -  การมอบอํานาจ หรือมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
  -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปประชาคม 
 (๒)  ระบบข้อมูลข่าวสาร 
  -  มีระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมในการใช้งาน 
 (๓)  อัตรากําลัง 
  -  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 
     ศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจัด 
     อย่างต่อเน่ือง 
  -  แผนอัตรากําลังบุคลากรเหมาะสมกับโครงสร้างและอํานาจหน้าที่  
 (๔)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -  มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทําการเกษตร และมีพ้ืนที่ติดกับทะเล จึงมีการ 
     ประกอบอาชีพที่หลากหลาย 
 

  ๒)  จุดอ่อน (Weakness) 
 (๑)  ระบบการบริหาร 
  -  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
     อยู่ตลอดเวลา ทําให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสน ขาดความชัดเจน  
 (๒)  การเงิน งบประมาณ 
  -  งบประมาณในการดําเนินการ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีอยูจ่ํากัด จึงทํา  
     ให้การพัฒนาเกิดความล่าช้า 
 (๓)  สถานที่ปฏิบัติงาน 
  -  อาคารสถานที่ปฏิบัติงานค่อนข้างคับแคบ ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและการมา  
    ติดต่อราชการของประชาชน 
 

  ๓)  โอกาส  (Opportunity)  
 -  พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์  มีการปลูกพืชพันธุ์และผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย   
    พ้ืนที่ติดกับทะเลจึงมีประชาชนบางส่วนประกอบอาชีพประมง 
 -  มีสถานที่ท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิชายฝั่ง   
    ทะเล  
 -  เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการสําคัญของอําเภอสิชล และเป็นเส้นทางสายหลักใน   
   การเดินทางไปยังอําเภอและจังหวัดอื่นๆ 
 

  4)  อุปสรรค (Threat) 
 -  การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ความรับผิดชอบจึงเพ่ิม 
    มากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนมีมากขึ้น แต่ไม่ 
    สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เน่ืองจากข้อจํากัดด้านอํานาจหน้าทีแ่ละข้อจํากัดด้าน 
    งบประมาณ 
 -  ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มองค์กรที่มีการดําเนินกิจการต่างๆในตําบล  ขาดการ 
    ประสานงานระหว่างประชาชนกับองค์กร ประชาคมท้องถิ่นยังไม่กล้าแสดงความรู้  
    ความคิดเห็นของตนอย่างเต็มที่  
 

๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   หน้า ๖๑ 
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๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังน้ัน  ได้ทําการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี   

ด้าน 
สถานการณ์สภาพแวดล้อม 

ภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
พื้นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวงัและ 
แนวโนม้ในอนาคต 

๑. ด้านเศรษฐกิจ ๑) ขาดแหล่งเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ 

ประชาชนในพ้ืนที่ตําบล
ทุ่งปรัง 

มี แหล่ ง เงิ นทุ น ในการทํ า
กิจการและประกอบอาชีพ 

 ๒) ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ํา  

เกษตรกรในพ้ืนที ่ ส นั บ ส นุ น สิ น ค้ า ท า ง
การเกษตรเพ่ื อ ให้ มี ราค า
สูงขึ้น 

๒. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งนํ้าในการเกษตร
และนํ้าประปาสําหรับอุปโภค-บริโภค
ยังไม่พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน 

ตําบลทุ่งปรัง ประชาชนมีแหล่งนํ้าและมี
นํ้าประปาใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐานมาก
ขึ้น 

 ๒ )  ไฟ ฟ้ าส่ อ งส ว่ า งท างแล ะที่
สาธารณะยังไม่สามารถดําเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ไดท้ั้งหมด 

ตําบลทุ่งปรัง ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณ ะ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

๒. ด้ านชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 
 

๑) ประชาชนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 
เช่น เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง 

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่ วยได้รับการดูแลรักษา
อย่างต่อเน่ือง 

 ๒) ปริมาณขยะมูลฝอย ตําบลทุ่งปรัง ปริมาณขยะมูลฝอยและการ
กําจัดอย่างถูกวิธ ี

 ๓) ประชาชนบางรายมีที่อยู่อาศัยไม่
ม่ันคงแข็งแรง 

ประชาชนที่ เดือดร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

ป ร ะ ช า ช น ได้ รั บ ค ว า ม
ช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้ม่ันคง แข็งแรง  

 ๔ ) การ เลื อกบริ โภคอาหารเพ่ื อ
สุขภาพที่ด ี

ประชาชนในพ้ืนที่ตําบล
ทุ่งปรัง 

ประชาชนทราบและสามารถ
เลือกบริโภคอาหารที่สะอาด
ปลอดภัย และถูกต้อง 

 ๕) เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ใน ร ะ ดั บ ที่ สู ง ก ว่ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น 
ครอบครัวมีฐานะยากจน    

เด็ ก นั ก เรี ยน ใน พ้ื นที่
ตําบลทุ่งปรัง 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
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๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ยท. ๐๑ 

ความม่ันคง การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การพัฒนา 
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

การสร้าง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน 

การสร้างการ
เติบโตบน

คุณภาพชีวติ 
ที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ ๑๒ 

เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 

การสร้าง
ความ

เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ 

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

การ
เสริมสร้าง
ความม่ันคง
แห่งชาติ 

การบริหาร
จัดการ

ภาครัฐและ
ธรรมาภิบาล 

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจสิติกส ์

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

การท่องเที่ยว
นานาชาติที่ย่ังยืน 

พัฒนาการเกษตรที่มี
ศักยภาพในพื้นที่ให้มี

ความเข้มแข็ง 

การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว 
ชุมชนเข้มแข็ง ม่ันคง 
ม่ังคั่ง อย่างย่ังยืน 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

บริหารจดัการเกษตร
และอุตสาหกรรม 

สู่มาตรฐานครบวงจร
และเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาการท่องเที่ยว
บนพื้นฐานธรรมะ 
ธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
อย่างย่ังยืน 

พัฒนาคน ชุมชนและ
สังคมให้นา่อยู่ เข้มแข็ง 
มั่นคงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.
ในเขต
จังหวัด 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล้อม และ

พลังงาน 

การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลและ
การบริหารกจิการ
บ้านเมอืงที่ด ี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อบต.ทุง่ปรงั 

การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

การพัฒนา 
ด้านชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนา 
ด้านส่ิงแวดล้อม
และทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

การพัฒนา 
ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๖๗ 
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 (ต่อ) 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                    
                    
                    
                    
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา อบต.ทุ่งปรัง 

การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้านชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

การพัฒนาด้านบริหาร 
จัดการองค์กร 

เพื่อส่งเสริม/
สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ 

เพื่อปรับปรุง/
ฟืน้ฟูแหล่ง
ท่องเที่ยว 

เพื่อให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน 

เพื่อส่งเสริม
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏบิัติงาน
ของเจ้าหน้าที ่

การ 
พัฒนา
อาชีพ 

การ
พัฒนา 
การ 
เกษตร 

การ
พัฒนา 
และ 
ส่ง 
เสริม 
การ
ท่อง 
เที่ยว 

การ
พัฒนา
โครง 
สร้าง
พื้น 
ฐาน 

การ
พัฒนา 
ปรับ 
ปรุง 
และ
ติดตั้ง
ไฟฟ้า
สาธารณะ 

การส่ง 
เสริม
การ
กีฬา
และ

นนัทนา
การ 

การ
พัฒนา 
การ 
ศึกษา 

การ
พัฒนา
สวัสดิการ
สังคม 

การสร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ชุมชน 

สนับสนุน
ความ

ปลอดภยั
ในชีวิต
และ

ทรัพย์สิน 

การ
ส่งเสริม 
สนับสนุน 
ทํานุบํารุง
ศาสนา 
ศิลปวฒัน
ธรรม 

ประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

การ
พัฒนา
สาธารณ
สุข 

การ
พัฒนา
สิ่ง 
แวด 
ล้อม 
และ
ทรัพยา
กร 
ธรรม 
ชาต ิ

การ
พัฒนา
พลัง 
งาน
ทด 
แทน 

การ
พัฒนา
บุค 
ลา
กร 

การ
ส่ง 
เสริม
การ
มี
ส่วน
ร่วม 

พัฒ
นา 
การ
จัด 
เก็บ
ราย 
ได้ 

การ
พัฒ
นา 
การ 
บริ 
หาร
จัด 
การ 

เป้าประสงค ์

กลยุทธ ์

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 

 
รายละเอียดตาม ผ.๐๑  - ผ. ๐๘ 
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๓.๔  แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ยท. ๐๒ 

วิสัยทัศน์ ตําบลทุ่งปรัง คุณภาพชีวิตด ี ชุมชนเข้มแขง็  ราษฎรอยู่ดีมีสุข” 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

 

การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

การพัฒนาด้านชุมชน
และคุณภาพชีวิต 

 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

การพัฒนาด้านบริหาร 
จัดการองค์กร 

 

เป้าประสงค ์

เพื่อส่งเสริม/
สนับสนุน

การประกอบ
อาชีพ 

 

เพื่อ
ปรับปรุง/
ฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ 

ที่ดีขึ้น 
 

เพื่อความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ

ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 

เพื่อ
ส่งเสริม
การ 
ศึกษา 

 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 
 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพ
การปฏบิัติงาน
ของเจ้าหนา้ที ่
 

ค่าเป้าหมาย 
ฝึกอบรม
/ส่งเสริม
อาชีพ 

ส่งเสริม
บริการ

สาธารณสุข 

ส่งเสริม
การศกึษา 

ส่งเสริม
ศาสนา 

ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

อนุรักษ์
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กําจัดขยะ
มูลฝอย 

การใช้
พลังงาน
ทดแทน 

ฝึกอบรม 
ศึกษา 
ดูงาน 

แผนที่ภาษี
และ

ทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม

ของ
ประชาชน 

ก่อสร้าง 
ปรับปรุง
อาคาร
สถานที ่

ปรับปรุง
แหล่ง

ท่องเที่ยว 

ปรับปรุง
แหล่งน้ํา 

เพื่อให้มีระบบ
สาธารณูปโภค
และการคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน
และเพยีงพอ 

 

ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนาสังคม
คุณภาพชีวติ 

ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ความ
สามัคคี 
ปรองดอง 

ป้องกันและ 
บรรเทา 

สาธารณภยั 

ป้องกัน
โรคติดต่อ  
โรคระบาด 
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แบบ ยท. ๐๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ฝึกอบรม
/ส่งเสริม
อาชีพ 

ปรับปรุง
แหล่ง

ท่องเที่ยว 

ปรับปรุง
แหล่งน้ํา 

ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนาสังคม
คุณภาพชีวติ 

ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ความ
สามัคคี 
ปรองดอง 

ป้องกันและ 
บรรเทา 

สาธารณภยั 

ป้องกัน
โรคติดต่อ  
โรคระบาด 

กลยุทธ ์
พัฒนา
อาชีพ 

พัฒนาการ
บริหารจัดการ 

ส่งเสริม
บริการ

สาธารณสุข 

อนุรักษ์
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กําจัดขยะ
มูลฝอย 

ฝึกอบรม 
ศึกษา 
ดูงาน 

แผนที่ภาษี
และ

ทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม

ของ
ประชาชน 

ก่อสร้าง 
ปรับปรุง
อาคาร
สถานที ่

พัฒนา 
การเกษตร 

พัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 

พัฒนา
การศกึษา 

พัฒนา 
สวัสดิการสังคม 

สร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

แผนงาน 

ศาสนา  
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

การศึกษา 

การรักษาความสงบภายใน 

สร้างความเข้มแข็งชุมชน 

สังคมสงเคราะห์ 
สาธารณสุข งบกลาง 

ส่งเสริม
การศกึษา 

ส่งเสริม
ศาสนา 

ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริม 
การท่องเทีย่ว 

ส่งเสริมศาสนา 
ประเพณี
วัฒนธรรม 

พัฒนา
สาธารณสุข 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

พัฒนา
พลังงาน
ทดแทน 

พัฒนา
บุคลากร 

ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

พัฒนาการ
จัดเก็บรายได้ 

การเกษตร เคหะและชุมชน บริหารงานทั่วไป อุตสาหกรรมและการโยธา 

พัฒนาระบบ
จราจร 

การใช้
พลังงาน
ทดแทน 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๗๐ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

๓.๕  รายละเอียดยทุธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ผลผลิต/โครงการ 
ค่าเปา้หมาย 

ความ 
ก้าวหน้า
ของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
บริหารจดัการเกษตร
และอุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานครบวงจร 
และเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ด้าน
เศรษฐกิจ 

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนมีรายได้
ต่อครวัเรือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 

๓ ๓ ๓ ๓ ปีละ ๓ 
โครงการ 

พัฒนา
อาชีพ 

ฝึกอบรมอาชีพ 
สนับสนุนวสัด/ุ
อุปกรณ์ทาง
การเกษตร 
ขุดลอกแหล่งน้าํเพื่อ
การเกษตร 
 

สํานักงาน
ปลัด 

อบต. 
ทุ่งปรัง 

   เพื่อปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว 

จัดทําป้ายแนะนํา
สถานที/่ปรบัปรุง
สถานที่ทอ่งเที่ยว 

     พัฒนา
อาชีพ 

ปรับปรุงสถานที่
ท่องเที่ยว 

  

พัฒนาการท่องเที่ยว
บนพื้นฐานธรรมะ 
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม 

การพัฒนา
โครงสรา้ง
พื้นฐาน 

ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เพื่อให้มีระบบ
สาธารณูปโภค
และการคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน
และเพียงพอ 

มีถนน สะพาน 
ท่อระบายน้ํา
เพิ่มขึ้นและมีการ
บํารุงรักษาให้มี
สภาพดี ร้อยละ 
๘๐ 
 

๔ ๔ ๔ ๔ ปีละ ๔ 
โครงการ 

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้าง ปรบัปรุง 
ซ่อมแซมถนน สะพาน 
ท่อระบายน้ํา 

กองช่าง อบต. 
ทุ่งปรัง 

   ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้ มีไฟฟ้าสอ่ง
สว่างสาธารณะ
ทั่วถึง ร้อยละ ๗๐ 
 

๒ ๒ ๒ ๒ ปีละ ๒ 
โครงการ 

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 

กองช่าง อบต. 
ทุ่งปรัง 

    ครัวเรือนมีน้ําใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 
รอ้ยละ ๗๐ 

๒ ๒ ๒ ๒ ปีละ ๒ 
โครงการ 

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน 

 กองช่าง อบต. 
ทุ่งปรัง 

 
 
 
 
 
 

             

แบบ ยท. ๐๓ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๗๑ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ผลผลิต/โครงการ 
ค่าเปา้หมาย 

ความ 
ก้าวหน้า
ของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

    มีคันดิน/หิน
ป้องกันตลิ่ง
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๓๐ 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
โครงการ 

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมคัน
ดิน/หิน 

 กองช่าง อบต. 
ทุ่งปรัง 

    ก่อสร้าง/
ซ่อมแซมฝาย 
พนังกั้นน้ํา 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
โครงการ 

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมคัน
ดิน พนังกั้นน้ํา 

 กองช่าง อบต. 
ทุ่งปรัง 

พัฒนาคน ชุมชน 
และสังคมให้น่าอยู่ 
เข้มแข็ง มั่นคงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวติ 

ด้านชมุชน
และคุณภาพ
ชีวิต 

เพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ประชาชนร่วม
กิจกรรมนันทนาการ 
ออกกําลังกาย
และเล่นกีฬา  
มากขึ้นร้อยละ ๓๐  
 

๒ ๒ ๒ ๒ ปีละ ๒ 
โครงการ 

ส่งเสริม
กีฬาและ
นันทนาการ 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ลานกีฬา สนามกีฬา 
จัดการแข่งขันกีฬา 

กองช่าง อบต. 
ทุ่งปรัง 

    จํานวนรถที่จดัซื้อ ๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
โครงการ 

สร้างความ
เข้มแข็ง
ชุมชน 

จัดซื้อรถเคลือ่นที่เร็ว 
รถบรรทุกขยะ และ
อื่นๆ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

อบต. 
ทุ่งปรัง 

    มีป้ายเตือน 
สัญญาณเตือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๑๐ 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ปีละ ๑ 
โครงการ 

พัฒนา
ระบบ
จราจร 

ติดตั้งป้ายเตอืน 
สัญญาณเตือน 
กระจกโค้ง 

กองช่าง อบต. 
ทุ่งปรัง 

    ส่งเสริม
สวัสดิการสังคม
ได้ร้อยละ ๑๐๐ 

๕ ๕ ๕ ๕ ปลีะ ๕ 
โครงการ 

พัฒนา
สวัสดิการ
สังคม 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส ์
สมทบงบประมาณ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

สํานักงาน
ปลัด 

อบต. 
ทุ่งปรัง 

            
 
 
 
 
 
 

  



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๗๒ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ผลผลิต/โครงการ 
ค่าเปา้หมาย 

ความ 
ก้าวหน้า
ของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
           จัดโครงการดูแล

คุณภาพชีวติคนชรา 
คนพิการ และผู้ยากไร ้
 

  

    ประชาชนได้รับ
บริการ
สาธารณสุขอยา่ง
ทั่วถึงร้อยละ 
๑๐๐ 

๔ ๔ ๔ ๔ ปีละ ๔ 
โครงการ 

พัฒนา
สาธารณสุข 

รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก โรคเอดส์ 
และโรคติดตอ่ในสตัว ์
สนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนนิงาน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

อบต. 
ทุ่งปรัง 

   เพื่อส่งเสริม
การศึกษา 

พัฒนาการศึกษา
ได้อย่างทั่วถึง 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๗ ๗ ๗ ๗ ปีละ ๗ 
โครงการ 

พัฒนา
การศึกษา 

สนับสนุนค่าใชจ้่ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา 
สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันและอาหาร
เสริม(นม)  
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน  
ส่งเสริมการศึกษา
ของครูผู้ดูแลเด็ก 
ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

กอง
การศึกษาฯ 

อบต. 
ทุ่งปรัง 

           จัดหาวสัดุอปุกรณ์สือ่
การเรียนการสอน 
 
 
 

  

            
 
 
 
 
 

  



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๗๓ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ผลผลิต/โครงการ 
ค่าเปา้หมาย 

ความ 
ก้าวหน้า
ของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
   เพื่ออนุรักษ์

ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับการ
สืบทอด ร้อยละ 
๘๐ 

๖ ๖ ๖ ๖ ปีละ ๖ 
โครงการ 

ส่งเสริม
ศาสนา
ประเพณี
วัฒนธรรม 

จัดกิจกรรม/โครงการ
สืบสานประเพณ ี
โครงการส่งเสริม/
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

  

   เพื่อความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๒๐ 

๔ ๔ ๔ ๔ ปีละ ๔ 
โครงการ 

สร้างความ
เข้มแข็ง
ชุมชน 

จัดโครงการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
โครงการป้องกันและ
ลดอบุัติเหตุทางถนน 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควนั 
ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
 

สํานักงาน
ปลัด 

อบต. 
ทุ่งปรัง 

บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยืน 

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 

ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และพลังงาน 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่มคีวามอดุม
สมบูรณ์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐ 

๒ ๒ ๒ ๒ ปีละ ๒ 
โครงการ 

พัฒนา
สิ่งแวดล้อม

และ
ทรัพยากร
ธรรมชาต ิ

จัดกิจกรรมปล่อย
พันธุ์สัตว์น้าํ/ปลูกต้นไม ้
ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน 
จัดหาสถานที่กําจดั
ขยะมูลฝอย จัดซื้อถัง
ขยะ และจัดเก็บขยะ 

สํานักงาน
ปลัด 

อบต. 
ทุ่งปรัง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

      
 
 
 

  



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๗๔ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ผลผลิต/โครงการ 
ค่าเปา้หมาย 

ความ 
ก้าวหน้า
ของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
พัฒนาคน ชุมชน 
และสังคมให้น่าอยู ่
เข้มแข็ง มั่นคงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การ
เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
และการ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมอืงที่ด ี

ด้านบริหาร
จัดการ
องค์กร 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าที ่

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารงาน
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ 

๔ ๔ ๔ ๔ ปีละ ๔ 
โครงการ 

พัฒนา 
การบริหาร
จัดการ

องค์กรและ
ส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

อบรม/ทัศนศึกษาดูงาน 
การประเมินความพึง
พอใจของประชาชน 
จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
โครงการแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
ติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสาย 

สํานักงาน 
ปลัด 

อบต. 
ทุ่งปรัง 

 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๗๕ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๔๔  
 
 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน    

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแขง็
ชุมชน 

สํานักงานปลัด องค์การ
บริหาร 
ส่วนตําบล
ทุ่งปรงั 

  บริการชุมชนและสังคม แผนงานการเกษตร สํานักงานปลัด 
  บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
  บริการชุมชนและสังคม แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด 
๒ ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 
กองช่าง 

  บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
๓ ด้านชุมชนและ บรกิารชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
 คุณภาพชวีิต บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 
  บริหารทั่วไป แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 
  บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
กองการศึกษาฯ 

  บริหารทั่วไป แผนงานบริหารทัว่ไป สํานักงานปลัด 
  บริการชุมชนและสังคม แผนงานบริหารทั่วไป สํานักงานปลัด 
  บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแขง็

ของชุมชน 
สํานักงานปลัด 

  บริการชุมชนและสังคม แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

สํานักงานปลัด 

  บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห ์ สํานักงานปลัด 
  บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข สํานักงานปลัด 
  บริการชุมชนและสังคม แผนงานงบกลาง สํานักงานปลัด 
  บริหารทั่วไป แผนงานงบกลาง สํานักงานปลัด 
๔ ด้านสิ่งแวดล้อม บริหารทั่วไป แผนงานการเกษตร สํานักงานปลัด 
 ทรัพยากรธรรมชาต ิ บริการชุมชนและสังคม แผนงานบริหารทั่วไป สํานักงานปลัด 
 และพลังงาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
๕ ด้านการบริหาร

จัดการองค์กร 
บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด 

กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

  บริหารทั่วไป แผนงานสร้างความเข้มแขง็
ของชุมชน 

สํานักงานปลัด 

  การดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง สํานักงานปลัด 
รวม ๕ ยุทธ ๓ ด้าน ๑๑ แผนงาน ๔ สํานัก/กอง 

การนําแผนพัฒนาทอ้งถิ่นไปสู่การปฏบิตั ิ



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๗๖ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 

๒. บัญชีโครงการพัฒนา 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๗๗ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ป ี

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ           
 ๑.๑ แผนงานสร้างความเขม้แขง็ 

     ของชุมชน 
๑ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๘๐,๐๐๐ 

 ๑.๒ แผนงานการเกษตร ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ 
 ๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ 
 ๑.๔ แผนงานบริหารทั่วไป ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ 

รวม ๗ ๗๒๐,๐๐๐ ๗ ๗๒๐,๐๐๐ ๗ ๗๒๐,๐๐๐ ๗ ๗๒๐,๐๐๐ ๒๘ ๒,๘๘๐,๐๐๐ 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน           
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและ 

     การโยธา 
  ๒๕ ๓๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒๖ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘ ๒๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓๘ ๓๖,๕๐๐,๐๐๐ ๑๑๗ ๑๒๒,๓๐๐,๐๐๐ 

 ๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน ๑๑ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๑๓ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๑๒ ๖,๘๐๐,๐๐๐ ๔๗ ๑๗,๒๐๐,๐๐๐ 
รวม ๓๖ ๓๕,๗๐๐,๐๐๐ ๓๙ ๓๓,๘๐๐,๐๐๐ ๓๙ ๒๖,๗๐๐,๐๐๐ ๕๐ ๔๓,๓๐๐,๐๐๐ ๑๖๔ ๑๓๙,๕๐๐,๐๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคณุภาพ 
    ชีวิต 

          

 ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๓ ๗๐๐,๐๐๐ ๓ ๗๐๐,๐๐๐ ๔ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๔ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔ ๓,๔๐๐,๐๐๐ 
 ๓.๒ แผนงานการศึกษา ๙ ๓,๘๖๐,๐๐๐ ๙ ๓,๘๖๐,๐๐๐ ๙ ๓,๘๖๐,๐๐๐ ๑๐ ๓,๙๖๐,๐๐๐ ๓๗ ๑๕,๕๔๐,๐๐๐ 
 ๓.๓ แผนงานการศาสนา  

     วัฒนธรรมและนันทนาการ 
๓ ๘๒๐,๐๐๐ ๓ ๘๒๐,๐๐๐ ๓ ๘๒๐,๐๐๐ ๓ ๘๒๐,๐๐๐ ๑๒ ๓,๒๘๐,๐๐๐ 

 ๓.๔ แผนงานบริหารทั่วไป ๗ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔ ๖๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๒๑ ๗,๐๐๐,๐๐๐ 
 ๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแขง็ 

     ของชุมชน 
๒ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๒ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๒ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๒ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๘ ๔,๒๐๐,๐๐๐ 

 ๓.๖ แผนงานรักษาความสงบ 
      ภายใน 

๓ ๓๑๐,๐๐๐ ๓ ๓๑๐,๐๐๐ ๓ ๓๑๐,๐๐๐ ๓ ๓๑๐,๐๐๐ ๑๒ ๑,๒๔๐,๐๐๐ 

 ๓.๗ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๔ ๔๐,๐๐๐ 
 ๓.๘ แผนงานสาธารณสุข ๒ ๖๐,๐๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ ๘ ๒๔๐,๐๐๐ 

แบบ ผ. ๐๗ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๗๘ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ป ี

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๓.๙ แผนงานงบกลาง ๕ ๑๙,๙๔๐,๐๐๐ ๕ ๑๙,๙๔๐,๐๐๐ ๕ ๑๙,๙๔๐,๐๐๐ ๕ ๑๙,๙๔๐,๐๐๐ ๒๐ ๗๙,๗๖๐,๐๐๐ 
รวม ๓๕ ๓๐,๙๕๐,๐๐๐ ๓๔ ๒๗,๓๕๐,๐๐๐ ๓๔ ๒๘,๑๕๐,๐๐๐ ๓๕ ๒๘,๒๕๐,๐๐๐ ๑๓๖ ๑๑๔,๗๐๐,๐๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม  
    ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน 

          

 ๔.๑ แผนงานการเกษตร ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ 
 ๔.๒ แผนงานบริหารทั่วไป - - ๑ ๓๐๐,๐๐๐ - - ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๒ ๘๐๐,๐๐๐ 
 ๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน - - ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๓ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑ ๒๐,๐๐๐ ๓ ๕๒๐,๐๐๐ ๒ ๕๒๐,๐๐๐ ๓ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๙ ๒,๐๘๐,๐๐๐ 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ 
    องค์กร 

          

 ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป ๓ ๖๒๕,๐๐๐ ๓ ๖๒๕,๐๐๐ ๓ ๖๒๕,๐๐๐ ๓ ๖๒๕,๐๐๐ ๑๒ ๓,๗๐๐,๐๐๐ 
 ๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแขง็ 

     ของชุมชน 
๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ 

รวม ๔ ๖๔๕,๐๐๐ ๔ ๖๔๕,๐๐๐ ๔ ๖๔๕,๐๐๐ ๔ ๖๔๕,๐๐๐ ๑๖ ๒,๕๘๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๘๓ ๖๘,๐๓๕,๐๐๐ ๘๗ ๖๓,๐๓๕,๐๐๐ ๘๖ ๕๖,๗๓๕,๐๐๐ ๙๙ ๗๓,๙๓๕,๐๐๐ ๓๕๓ ๒๖๒,๙๔๐,๐๐๐ 

แบบ ผ. ๐๗ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๗๙ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สีป่ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาํเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง อําเภอสชิล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
  ๑.๑ แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการประกอบ
อาชีพ 

ประชาชนสามารถนํา
ความรู้ไปปรับใช้ และ
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

๘๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/
๘๐,๐๐๐) 

(พ.ศ.๒๕๖๐/
๘๐,๐๐๐) 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จํานวนผู้เขา้
รับการฝึก 
อบรม 

ประชาชน
ได้รับความรู้ 
และมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

สํานักงานปลัด 

รวม   ๑   โครงการ - - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ - - - 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๘๐ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
  ๑.๒ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒ การบริหารจัดการศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรประจําตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อเป็นศูนย์การ
เรียนรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ตําบลทุ่งปรัง 

อบรมให้ความรู้ การ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ
ของศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรประจํา
ตําบลทุ่งปรัง 

๒๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/
๒๐,๐๐๐) 

(พ.ศ.๒๕๖๐/
๒๐,๐๐๐) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เกษตรกร 
ร้อยละ ๙๐
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น 

ได้ส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับ
การประกอบ
อาชีพทางการ
เกษตร 

สํานักงานปลัด 

๓ จัดหาวัสดอุุปกรณ ์
ทางการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
การเกษตร 

จัดหาวัสดอุุปกรณ์
ทางการเกษตร 

๒๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/
๒๐,๐๐๐) 

(พ.ศ.๒๕๖๐/
๒๐,๐๐๐) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
เกษตรกรที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

เกษตรกรมี
รายได้จากการ
ประกอบอาชีพ 

สํานักงานปลัด 

รวม   ๒   โครงการ - - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - - - 
 

  

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๘๑ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
  ๑.๓ แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ ขุดลอกแหลง่น้ําสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง เป็น
แหล่งเพาะพันธุส์ัตว์
น้ํา และมีน้ําใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกแหลง่น้ําต่างๆ 
เช่น สระน้ํา คลอง 
ห้วย พรุน้ํา 

๒๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/
๑๔๔,๐๐๐) 
(พ.ศ.๒๕๖๐/
๒๕๑,๐๐๐) 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนแหล่ง
น้ําสาธารณะ
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

ป้องกันน้ําท่วม
และเป็นแหล่ง
น้ําใน
การเกษตร 

กองช่าง 

๕ จัดทําป้ายแนะนําสถานที ่ เพื่อประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 
สถานที่สําคัญต่างๆ
ภายในตําบล 

- จัดทําป้ายแนะนํา
สถานที่ เช่น สถานที่
ท่องเที่ยว ศาสน
สถานต่างๆ 
- ป้ายชื่อซอย ป้าย
จราจร ป้ายทางแยก
ต่างๆ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนป้าย
แนะนํา
สถานที่ต่างๆ 

ประชาชนได้
ทราบถึง
ตําแหน่งที่ตั้ง
ของสถานที่
ต่างๆ 

กองช่าง 

รวม   ๒   โครงการ - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๘๒ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๔ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ บูรณะปรับปรุงแหล่ง
โบราณสถาน 

เพื่อปรับปรุงแหลง่
โบราณสถานให้มีความ
พร้อมรองรับการ
ท่องเที่ยว 

- บูรณะปรับปรุง
แหล่ง
โบราณสถาน เช่น 
ถ้ําเขาพรง ถ้ําทวด
สุข ถ้ําทวดพริก 
ถ้ํามืด ถ้ําแจ้ง 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชน
ที่มา
ท่องเที่ยว 

แหล่งโบราณ 
สถานได้รับการ
พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทําให้
ประชาชน 
ในพื้นที่มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

๗ ปรับปรุงฟื้นฟูหาดปลายทอน เพื่อปรับปรุงสถานที่
ท่องเที่ยวให้มีความ
สวยงาม 

ปรับปรุงชายหาด
ปลายทอน  ฟื้นฟู
แนวปะการัง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชน
ที่มา
ท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยว 
ได้รับการพัฒนา 
ทําให้ประชาชน 
ในพื้นที่มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

รวม   ๒   โครงการ - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๘๓ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ 
สายห้วยหลุมพงศ์  

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๔๙๐,๐๐๐) 

   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๙ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ 
สายนาย ู

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๖ ม. 
ยาว ๗๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๐ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ 
สาย รพช. จากบ้านนาง
ฟอง – เขตตําบลสชิล 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

๘๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๒๘๒,๐๐๐  
พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๔๙๐,๐๐๐) 

   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๑ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ 
สายบ้านนายอุดร – บ้าน
นายเงิน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๒ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ 
สายดอนขี้เหล็ก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

   ๑,๖๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๓ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ 
สายทุ่งเรง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 
 
 

   ๒,๐๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๘๔ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ 
สายชายเขาเกียรต ิ

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

   ๒,๕๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๕ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ 
สายในแพรก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุก 
ข้างละ ๐.๕๐ ม. 

  ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๓๙๓,๐๐๐) 

 ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๖ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ 
สายประปา – ถนนโยธา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุก 
ข้างละ ๐.๕๐ ม. 

๘๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๓๙๔,๐๐๐ 
พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๔๙๖,๐๐๐) 

   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๗ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ 
สายหน้า ศพด.ปัณณาราม 
– ถนนชื่นช้อย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุก 
ข้างละ ๐.๕๐ ม.  

๔๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๔๙๔,๐๐๐ 
พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๒๑๙,๐๐๐) 

   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

๑๘ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ 
สายบ้าน อ.วิสุทธิ์ – ขนส่ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

   ๒,๐๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๙ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ 
สายในไร่ (ตอนบ้านป้าแวว-
บ้านป้าเอียด) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

๑,๖๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๓๙๔,๐๐๐ 
พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๔๙๐,๐๐๐) 

   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 
 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๘๕ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๐ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖
สายในไร่ (ตอนบ้านนายเสรี 
– ถนน ๔๐๑) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๒๑ ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ 
สายบ้านนายสนิท – บ้าน
นายเหยบ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแอสฟัลติก 
กว้าง ๖ ม. ยาว ๗๐๐ . 
หนา ๐.๐๕ ม. ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม. 

 ๓,๐๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๒๒ ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ 
สายบ้านนายฮากีม – สาม
แยกพรสวรรค ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแอสฟัลติก 
กว้าง ๖ ม. ยาว ๗๐๐ 
ม. หนา ๐.๐๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๓๐ ม. 

  ๓,๐๐๐,๐๐๐  ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๒๓ ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ 
สายขนส่ง – บ้าน อ.วิสุทธิ ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแอสฟัล 
ติกคอนกรีต กว้าง ๖ ม. 
ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๓๐ ม. 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๑,๗๑๘,๐๐๐) 

   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๒๔ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ 
สายเลียบพรุจระเขไ้ข ่

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

 ๑,๖๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๒๕ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ 
สายบ่อทราย – ชายทะเล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
 
 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม.  

  ๗๕๐,๐๐๐  ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๘๖ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๖ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ 
สายซอยแพปณชัย – บ้าน
นางบุปผา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๒๗ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ 
สายบ้านนายมิดีน – หน้า
ขนส่ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๖ ม. 
ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

   ๑,๒๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๒๘ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ 
สายบ้านนายชูชีพ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

๑,๐๐๐,๐๐๐    ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

  ๒,๐๐๐,๐๐๐  ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๓๐ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ 
สายสามแยก อ.จิตเจตน์ – 
สะพานคลองท่าน้อย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๓๑ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ 
สายบ้านนายจรูญ – บ้าน
นายสุชีพ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๔๙๔,๐๐๐) 

   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๓๒ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
๘,๑๕ สายสามแยกบ้านลุง
มาก – หมอถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

  ๕๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๔๙๙,๐๐๐) 

 ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๘๗ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๓ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ 
สายแยกบ้านนายวรรณ – 
คลองท่าควาย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม.  

 ๗๕๐,๐๐๐   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๓๔ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๙,๓ สายซอยในฝัน – 
ตลาดพุธ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม.  

 ๗๕๐,๐๐๐   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๓๕ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ 
สายซอยราษฎรอุทิศ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม.  

๔๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๔๙๗,๐๐๐) 

   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๓๖ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ 
สายบ้านนายไพศาล – สาม
แยก รพช. 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๗๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

   ๑,๔๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวดรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๓๗ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ 
สายบ้านนายจรัญ – ชาย
เขาพรง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

  ๔๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๔๙๔,๐๐๐) 

 ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๓๘ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๐ สายบ้าน อส.
สมคิด  อ่อนแก้ว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

๕๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๕๐๐,๐๐๐ 
พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๕๐๐,๐๐๐) 

   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๓๙ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนาย
แฉล้ม – ถนน ๔๐๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๔๒๓,๐๐๐) 

   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๘๘ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๐ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๑ สายคลองพอ – 
เขากิว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๔๘๕,๐๐๐ 
พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๕๐๐,๐๐๐) 

   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๔๑ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนาย
ประพันธ์ ไชยพงศ์ – บ้าน
นายอํานวย ไชยชํานาญ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม.  

๕๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๖๐๐,๐๐๐ 
พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๕๐๐,๐๐๐) 

   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๔๒ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายมณี 
พัฒน์สงค์ – บ้านนายฉวย 
ดําแก้ว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๓๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

   ๙๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๔๓ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านผู้ใหญ่ศรี 
– บ้าน อ.จิตเจตน์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๕๐๐,๐๐๐) 

   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๔๔ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านลุงสาย 
– บ้านนายหลัก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

   ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๔๕ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านหมอจ้วง 
– เขตหมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 
 
 
 

   ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๘๙ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๖ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๒ สายสมโชคพัฒนา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

 ๑,๒๕๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๔๐๐,๐๐๐) 

  ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๔๗ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๓ สายนครชัย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

๗๕๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๔๙๔,๐๐๐) 

   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๔๘ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านนายสวัส 
ทองมีขวัญ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

   ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๓๘๔,๐๐๐) 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๔๙ ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ 
สายหลังโรงงานปลาป่น 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยาง กว้าง ๖ 
ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา 
๐.๐๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๓๐ ม. 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐  ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๕๐ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
๑๓ สายซอยเมตตา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

  ๖๐๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๕๑ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
๑๔ สาย รพช. – ห้วยหลุม
พงศ์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

 ๔๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๔๙๓,๐๐๐) 

  ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๕๒ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
๑๔ สายสามแยก รพช. – 
บ้านนายสมคิด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

  ๔๐๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๙๐ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๓ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๔ สายบ้านหมอ
สวัสดิ์ – บ้านนายเงิน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกขา้ง
ละ ๐.๕๐ ม. 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 

   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๕๔ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๔ สาย รพช. – เขา
เหล็ก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

   ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๕๕ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๔ สาย รพช. – บ้าน
นายบํารุง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

   ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๕๖ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๕,๘ สายบ้านนาย
วรรณะ – วัดชนาราม  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๕๐๐,๐๐๐) 

   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๕๗ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๕ สายบ้านนาย
ณรงค์ – เขตหมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๖ ม. 
ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๘/ 
๔๙๗,๐๐๐) 

   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๕๘ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๕ สายบ้านนาย
สมชาย พงษ์เพชร – สาม
แยกบ้านนางเกลื่อม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

 ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

  ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๕๙ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๕ สายบ้านนาย
เคลื่อน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

  ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๙๑ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๐ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๕ สายสามแยก 
โรงสี – บ้านนายเนือง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

   ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๖๑ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๕ สายเขาพรง – 
ตลาดพุธ (ช่วงสะพาน
คลองท่าน้อย) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

 ๑,๒๕๐,๐๐๐ 
 

  ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๖๒ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๖ สายบ้านนาย
มนูญ – บ้านนายเชือง 
(ตอนพรุจระเข้ไข่ - บ้าน
นายสมพร) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

๗๕๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๔๙๐,๐๐๐) 

   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๖๓ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๖ สายบ้านนายก
ล่อม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

 ๑,๒๕๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๘/ 
๔๙๗,๐๐๐) 

  ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๖๔ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๖ สายเลียบ
ชายทะเล (บ้านลงุชอบ – 
บ่อผูใ้หญ่นุ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๖๕ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๖ สายสามแยกบ้าน
นางสมพร – นางเนย – 
นายฉบับ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 
 
 
 

   ๗๕๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๙๒ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๖ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายจรัส – 
บ้านนายวินัย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

   ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๖๗ ก่อสร้างถนนบกุเบิก  
หมู่ที่ ๒ สายทุ่งไม้เรียง 
จาก รพช. – คลอง
ชลประทาน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

  ๔๕๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๖๘ ก่อสร้างถนนบุกเบกิ  
หมู่ที่ ๒ สายออกเขาวัดถ้ํา 
– เขาวัดถ้ํา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๖๙ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๒ สายคลอง
ชลประทาน – บ้านนาย
ด่วน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

 ๔๕๐,๐๐๐ 
 

  ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๗๐ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายปรีชา 
– บ้านนายสุวรรณ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

  ๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๗๑ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายชม – 
วัดดอนนนท ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 

  ๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๗๒ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๓ สายในแพรก – เขต
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 

   ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๙๓ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗๓ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายชิงชัย 
– บ้านนายนัทธี (เขา
เกียรติ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

  ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๗๔ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายสมนึก 
– บ้านนายจรัญ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 

   ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๗๕ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายถาวร 
– บ้านนางฉวีวรรณ  ณ 
นคร (ถนนเกษตร) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 

   ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๗๖ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายวิชัย 
ใสสุวรรณ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 

  ๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๗๗ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๓ สายซอยตาขอด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 

  ๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๗๘ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๓ สายซอยพังยาว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 

   ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๗๙ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๓ สายซอยบ้านนาย
คุ้ง เห็นแจ้ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 

   ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๙๔ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘๐ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๔ สายหลังโรงงาน
ปาล์ม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 

  ๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๘๑ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายนิคม 
ศรีสุข – พรุจระเข้ไข ่

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 

   ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๘๒ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๕ สายบ้านลุงสวัสดิ์ 
ฉิมเรือง – บ้านนายพยุง 
เพชรเศรษฐ ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 

   ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๘๓ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๕ สายหลังโรงเรียน 
สิชลคณุาธารวิทยา – 
สนามกีฬา อบจ. 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 

   ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๘๔ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๕ สายพรุจระเขไ้ข่ – 
บ้านนางหีด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 

  ๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๘๕ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๕ สายถนนออกพรุ
จระเข้ไข ่

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 

   ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๘๖ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๖ สายที่นานาย
ประเทอืง ขําแก้ว – บ้าน
นายวิโรจน์  ณ นคร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

 ๔๕๐,๐๐๐ 
 

  ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๙๕ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘๗ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายถาวร 
– หมู่ที่ ๕ ตําบลสิชล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 

  ๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๘๘ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๗ สายหน้าขนส่ง – 
โรงปุย๋ – ถนน ๔๐๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

  ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๘๙ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๗,๑๐ สายบ้านนาย
สงคราม – ถนน ๔๐๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 

   ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๙๐ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายอนันต์ 
– บ้านนายนิพนธ์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

   ๔๕๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๙๑ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๘ สายบ้านหมอจ้วง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

 ๔๕๐,๐๐๐ 
 

  ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๙๒ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๙ สายบ้านพี่ดี – 
เชื่อมสายบ้านนายไพศาล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

 ๔๕๐,๐๐๐ 
 

  ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๙๓ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายวิญ – 
บ้านนายบํารุง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๖๕๐ ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา 

   ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๙๖ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙๔ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนาย
ณรงค์ ช่างสลัก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๖ ม. 
ยาว ๖๐๐ ม. 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๙๕ ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนาย
ฉลอง  
สิงห์สามารถ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๖ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

  ๕๐๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๙๖ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๐ สายซอยหน้าห้อง
แถว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๖ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

   ๕๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๙๗ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๑ สายบ้าน 
นางสุปราณี ไชยพงศ์ – 
บ้านลุงพร้อม สุจริต 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. 

  ๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๙๘ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๑ สายสวนปาล์ม
นายปราโมทย์ สิงห์สุ – หมู่
ที่ ๑๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๔๐๐ ม. 

 ๒๕๐,๐๐๐ 
 

  ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๙๙ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนาย
สําเริง ไชยพงษ์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. 

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๐๐ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๑ สาย รพช. – หมู่
ที่ ๔ ตําบลสชิล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

  ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๙๗ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐๑ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนาย
วิเชียร – วัดปณัณาราม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๒,๐๐๐ ม. 

 ๘๐๐,๐๐๐ 
 

  ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๐๒ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านลุงตุด – 
บ้านหมอจ้วง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๖ ม. 
ยาว ๕๐๐ ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา 

  ๖๐๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๐๓ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๒ สายริมคลองอิน
ทนิน – บ้านนายสมชาย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๗๐๐ ม. 

   ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๐๔ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๒ สายริมคลองชัย 
– คลองอินทนิน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 

  ๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

๑๐๕ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๒ สายคูป้าดํา – 
บ้านหมอจ้วง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 

   ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๐๖ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนาย
มรกต – คูป้าดํา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 

   ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๐๗ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๒ สายสามแยกบ้าน
นายสุวิทย์ – บ้านป้าเจียก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 

   ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๙๘ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐๘ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๓ สายบ่อทรายนาย
จรูญ – หมู่ที่ ๕ ตําบลสิชล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๖ ม. 
ยาว ๖๐๐ ม. 

  ๔๐๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๐๙ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านนาย
ประพันธ ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๖ ม. 
ยาว ๗๐๐ ม. 

   ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๑๐ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๔ สายบ้านนาย
เจริญ – เขาเหล็ก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 

   ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๑๑ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๔ สายชายเขาเหล็ก 
– หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๖ ม. 
ยาว ๓,๐๐๐ ม. พร้อม
วางท่อระบายน้ํา 

  ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๑๒ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๔ สายบ้านหมอ
สวัสดิ์ – บ้านนายถม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๖ ม. 
ยาว ๓,๐๐๐ ม. พร้อม
วางท่อระบายน้ํา 

   ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๑๓ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๔ สายโยธา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใชส้ัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๙๐๐ ม. 

   ๔๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๑๔ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๖ สายเลียบ
ชายทะเล – ปากน้ําเทพา  
ระยะที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๓,๐๐๐ ม. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

   ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 
แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๙๙ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑๕ ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๖ สายบ้านนาง
ลํายอง ชลสินธุ์ – เทพา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง
บดอดัแน่น กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๕๐๐ ม. 

  ๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๑๖ ขยายความกว้างของถนน 
� สายวัดถ้ํา–ตลาดพุธ  
หมู่ที่ ๑ 
� เส้นทางไปวดัถ้ําเขา
พรง หมู่ที่ ๑๕ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขยาย ต่อเติมความกว้าง
ของถนน 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๑๗ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน/ไหล่
ทางในเขตพื้นที่ตําบลทุ่ง
ปรัง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสําหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

- ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ถมหลุมบ่อถนน 
- ยกระดบัถนน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนถนน
ที่ได้ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากขึ้น  

กองช่าง 

รวม   ๑๐๙   โครงการ - - ๒๙,๒๐๐,๐
๐๐ 

๒๘,๗๕๐,๐
๐๐ 

๒๗,๖๕๐,๐
๐๐ 

๓๗,๗๐๐,
๐๐๐ 

- - - 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๐๐ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๒ แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑๘ ติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ
อย่างทั่วถึง และ
ปลอดภัย  

จัดซื้อวัสดสุําหรับ
ติดตั้งและซ่อมแซม
ไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๖ หมู่บ้าน มีไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั่วถึง
และปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๑๙ ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ตําบล
ทุ่งปรัง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทัว่ถึง  

- ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อให้ครอบคลุม 
ทั้งตําบล 
- เพิ่มกําลังไฟฟ้า  

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ระยะเขต
ไฟฟ้าส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดใ้ช้
ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง และ
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๒๐ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทัว่ถึง
และเพียงพอ 

- ขยายไฟฟ้าแรงต่ํา 
สายบ้านนายชาติ
ชาย แก้วแสง – ร.ร.
วัดชนาราม 
- เพิ่มหม้อแปลง
ไฟฟ้า 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระยะเขต
ไฟฟ้าส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดใ้ช้
ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง และ
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๒๑ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑ – ๑๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๙๖๗,๐๐๐ 
พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๑,๑๗๖,๐๐๐) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช ้

ประชาชนไดใ้ช้
น้ําอุปโภค
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๒๒ ปรับปรุง ซ่อมแซมประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําอุปโภคบริโภคที่
สะอาดและเพียงพอ 

ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ต่อเติม ขยายเขต 
ขยายท่อประปา 
เจาะบ่อบาดาล ขุด
บ่อน้ําตื้น ติดตัง้
เครื่องกรองน้ํา 
แก้ปัญหาน้ําประปา
ขุ่น เป็นสนิม 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช ้

ประชาชนไดใ้ช้
น้ําอุปโภค
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองชา่ง 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๑ 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๐๑ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๒ แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒๓ ซ่อมแซมคอสะพาน 
� หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านลุง
เจริญ 
� หมู่ที่ ๔ ช่วงรอยตอ่หมู่ที่ 
๔ – หมู่ที่ ๑,๒ 
� หมู่ที่ ๑๖ บริเวณบ่อ
ผู้ใหญ่นุ และบริเวณบ้าน
นายกล่อม 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ซ่อมแซมคอสะพาน
ที่ชํารุดเสียหาย 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน
สะพานที่
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๒๔ ก่อสร้างราวสะพานนาแขก 
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร
อย่างปลอดภัย 

ก่อสร้างราวสะพาน
ข้ามคลอง 

 ๒๐๐,๐๐๐   ก่อสร้างราว
สะพาน ๑ 
แห่ง 

การคมนาคม 
มีความสะดวก 
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

๑๒๕ ก่อสร้างสะพานน้ําล้น/ทางน้ํา
ล้น 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจร
อย่างสะดวก 
ปลอดภัย 

  ๓๐๐,๐๐๐   ก่อสร้าง
สะพานข้าม
คลอง/

สะพานน้ําล้น 
๑ แห่ง 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และได้ระบาย
น้ํา ป้องกันน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๒๖ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.  
หมู่ที่ ๑-๑๖ 

เพื่อระบายน้ําท่วม
ขัง ประชาชน
สามารถคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. ใน
พื้นที่ตําบลทุ่งปรัง 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ท่อลอด
เหลี่ยม คสล. 

ระบายน้ําไดด้ี 
ประชาชน
สัญจรได้อย่าง
สะดวก แก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๒๗ ปรับปรุงระบบระบายน้ําใน
พื้นที่ตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อระบายน้ําและ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

- ปรับปรุง 
ซ่อมแซม เปลี่ยน
ขนาดท่อระบายน้ํา 
- ปรับปรุงระบบ
คลองสง่น้ําเพื่อ
การเกษตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนท่อ
ลอดเหลี่ยม 
คสล. , ท่อ
ระบายน้ํา 

ระบายน้ําได้
อย่างรวดเร็ว 
แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๐๒ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๒ แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒๘ ก่อสร้างเขื่อนคลองท่าเชี่ยว 
หมู่ที่ ๑๖ 

เพื่อเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ํา 

ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการ
ก่อสร้างเขื่อนคลอง
ท่าเชี่ยว 

   ๓,๕๐๐,๐๐๐ เขื่อน 
กักเก็บน้ํา 

ได้กักเก็บน้ําไว้
ใชใ้นฤดูแล้ง 
และรองรับ
ปริมาณน้ําใน
ฤดูฝน 
 
 

กองช่าง 

๑๒๙ ก่อสร้างคันดิน/หิน เพื่อป้องกันการกัด
เซาะของน้ํา 
ป้องกันตลิง่พัง 

- ถมหินริมตลิ่ง
คลองท่าควาย หมู่ที่ 
๑ 
- สร้างคันดิน/หินริม
ตลิ่งคลองท่าควาย 
หมู่ที่ ๔ จากสะพาน
บ้านนายเจริญ – วัด
ดอนนนท ์

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ก่อสร้างคัน
ดิน/หินริม
ตลิ่ง จํานวน 

๑ แห่ง 

ลดความ
เสยีหายและ
ความรุนแรง
ของกระแสน้ํา
กัดเซาะริมตลิ่ง 

กองช่าง 

๑๓๐ ก่อสร้างฝายน้ําล้น/พนังกั้นน้ํา เพื่อเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ํา 

- พนังกั้นน้ําคลอง
ท่าควาย หมู่ที่ ๒ 
- ฝายน้ําล้นคลอง
ท่าควาย หมู่ที่ ๓ 
- ฝายคลองนาแขก 
หมู่ที่ ๕ 
- ฝายน้ําล้นคลอง
ต้นอ้อ หมู่ที่ ๖ 
- ฝายน้ําล้นคลอง
ท่าน้อย หมู่ที่ ๘ 
- พนังกั้นน้ําคลอง
ต้นอ้อ หมู่ที่ ๑๖ 
- ฝาย/พนังกั้นน้ํา

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน0ฝาย
น้ําล้น/พนัง
กั้นน้ํา 

ได้กักเก็บน้ําไว้
ใชใ้นฤดูแล้ง
และรองรับ
ปริมาณน้ําใน
ฤดูฝน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๐๓ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๒ แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

คลองท่าเชี่ยว หมู่ที่ 
๑๖ 
 
- ฝายคลองท่าควาย 
หมู่ที่ ๑๖ 

๑๓๑ ต่อเติม ซ่อมแซมฝายน้ําล้น 
หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อให้ฝายน้ําล้นใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ซ่อมหูฝายหลัง
บ้านนายสามารถ 
- ซ่อมหูฝายบ้าน
นายเผือก 
- ซ่อมฝายกั้นน้ํา
คลองชัย 
- ต่อเติมยกระดับ
ฝายกักเก็บน้ําบ้าน
นายสถิต ศรีจันทร์ 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนฝายที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 

ได้มีฝายที่มี
ประสิทธิภาพ
ไว้กักเก็บน้ําไว้
ใชใ้นฤดูแล้ง 
และรองรับ
ปริมาณน้ําใน
ฤดูฝน 

กองช่าง 

รวม   ๑๔   โครงการ - - ๓๑,๕๐๐,๐
๐๐ 

๓๒,๕๕๐,๐
๐๐ 

๓๐,๙๕๐,๐
๐๐ 

๔๔,๕๐๐,๐
๐๐ 

- - - 

แบบ ผ. ๐๑ 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๐๔ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
 ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓๒ ก่อสร้างสนามกีฬา/ลานกีฬา
ประจําหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑,๓,๔,๙,๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีสนามกีฬาสําหรับ
ออกกําลังกายและ
เล่นกีฬา 

ก่อสร้างสนามกีฬา/
ลานกีฬา
เอนกประสงคป์ระจํา
หมู่บ้าน 
- ก่อสร้างสนามเด็ก
เล่น 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชน
ที่มาใช้
บริการ 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง และ
ใช้เวลาว่างทํา
กิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 

๑๓๓ ปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬา
ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่  
๘,๑๑,๑๓,๑๔ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีสนามกีฬาสําหรับ
ออกกําลังกายและ
เล่นกีฬา 

ปรับปรุง ซ่อมแซม
สนามกีฬา/ลานกีฬา
เอนกประสงคป์ระจํา
หมู่บ้าน 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชน
ที่มาใช้
บริการ 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง และ
ได้ใช้เวลาว่าง
ทํากิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 

๑๓๔ ก่อสร้างโครงหลังคาสนาม
กีฬา  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีสนามกีฬาสําหรับ
ออกกําลังกายและ
เล่นกีฬา 

ก่อสร้างโครงหลังคา
คลุมเครื่องออก
กําลังกาย สนาม
กีฬาโรงเรียนชุมชน
วัดปณัณาราม 

  ๓๐๐,๐๐๐  ก่อสร้าง
หลังคาสนาม
กีฬา ๑ แห่ง 

ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย  

กองช่าง 

๑๓๕ ก่อสร้างทางเดินเท้าหน้า
โรงเรียนชุมชนวดัปณัณาราม 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ก่อสร้างทางเดินเท้า 
กว้าง ๒ เมตร  ยาว 
๕๐๐ เมตร 

   ๓๐๐,๐๐๐ ก่อสร้าง
ทางเดินเท้า 
๑ แห่ง 

เด็กนักเรียน
ได้รับความ
สะดวก และ
รวดเร็วในการ
เดินทาง 
 
 
 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๐๕ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
 ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓๖ พัฒนาระบบจราจร เพื่อความปลอดภยั
ในการจราจร 

ติดตั้ง ซ่อมแซม
สัญญาณไฟจราจร 
ไฟกระพริบเตือน 
กระจกโคง้บริเวณที่
น่าจะเป็นอันตราย
ต่อการจราจรของ
ประชาชน และตีเส้น
จราจร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน 
อุบัติเหตุ
ลดลง 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การใช้รถใช้
ถนนมากขึ้น 

กองช่าง 

รวม   ๕   โครงการ - - ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - 
 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๐๖ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
 ๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓๗ จัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการ 
การเรียนรู้แก่เด็ก 

จัดงานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

๑๕๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๑๕๐,๐๐๐ 
พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๑๕๐,๐๐๐) 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนเด็กที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กมีความ
สนุกและได้รับ
ประสบการณ์
ที่ด ี

กองการศึกษาฯ 

๑๓๘ จัดตั้งห้องสมุดประจํา
หมู่บา้น 

เพื่อส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่านให้กับ
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 

จัดตั้งห้องสมุด
ประจําหมู่บ้าน 
พร้อมสนับสนุน
หนังสือและวารสาร 

   ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้ใชบ้ริการ 

เยาวชนและ
ประชาชน
สนใจการอ่าน
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

๑๓๙ จัดหาวัสดทุี่ใช้สําหรับ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อใชใ้นการ
ปฏิบตัิงานของ
ราชการ 

จัดซื้อวัสดุ เช่น วัสดุ
สํานักงาน วัสดุ
คอมพิวเตอร์ วัสดุ
งานบ้านงานครัว 
และวัสดุอื่นๆที่จําเป็น 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนวัสดุที่
จัดซื้อ 

มีวัสดุที่จําเป็น
เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

๑๔๐ จัดหาสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นสื่อใน
การเรียนรู้ 

จัดซื้อหนังสือ วัสดุ/
สื่อการเรียนการ
สอน 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนสื่อ
การเรียนการ
สอนที่จัดซื้อ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
หนังสือและ
สื่อการเรียน 
การสอนที่
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๑ 
แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๐๗ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
 ๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔๑ สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
นันทนาการ 

เพื่อสนับสนุน 
การจัดกิจกรรม
นันทนาการต่างๆ 
ในสถานศึกษา 

- จัดกิจกรรม
ประกวด/แข่งขัน
ทักษะด้านต่างๆ 
- จัดอบรมเพิ่มเติม
ความรู้ด้าน
การศึกษา 

๑๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๘๐,๐๐๐) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เยาวชนและ
ประชาชนใน
พื้นที่ตําบลทุ่ง
ปรังมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

๑๔๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีความ
พร้อมที่จะรองรับ
เด็กเข้ามาศึกษา
พัฒนาเรียนรู้ และ
ปรับ
สภาพแวดล้อมให้
ได้ตามมาตรฐาน 
 

- ก่อสร้างอาคาร 
โรงอาหาร ห้องครัว 
รั้ว ป้าย ศาลา - 
ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคาร ทาสีอาคาร 
- ปรับระดบัพื้นที ่
- ก่อสร้างหลังคา
เชือ่มอาคาร 
- ติดตั้งมุ้งลวด, 
รางน้ํา,กันสาด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
ทั้ง ๕ แห่ง 

ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีความ
ปลอดภัยและ
มีสภาพ 
แวดล้อมเอื้อ
ต่อการเรียนรู้
ของเด็ก 

กองการศึกษาฯ 

๑๔๓ ส่งเสริมการศึกษาของครู
ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อให้ครูผูด้แูลเด็ก
ได้ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น และไดแ้ลก 
เปลี่ยนประสบการณ ์
ความรู้นํามาใช้ใน
การพัฒนาการ
เรียนการสอน 

สนับสนุนให้
ทุนการศึกษา ส่ง
เข้ารับการฝึกอบรม 
และทัศนศึกษา 
ดูงาน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ได้รับการ
ส่งเสริม
การศึกษา 
หรือดูงาน 

ครูผู้ดูแลเด็ก
ได้ศึกษาต่อใน
ระดบัที่สูงขึ้น 
และได้แนว
ทางการ
จัดการเรียน
การสอน 
 
 
 
 
 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๐๘ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
 ๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔๔ โครงการจดัซื้ออาหารเสริม 
(นม) ให้เด็กนักเรียนในเขต
ตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทางกาย
และสุขภาพอนามัย
ให้แก่เด็กนักเรียน 

ซื้ออาหารเสริม 
(นม) ให้เด็ก
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนต่างๆในเขต
พื้นที ่

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๑,๙๗๐,๐๐๐ 
พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๑,๘๗๒,๒๐๐) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนเด็ก
นักเรียนที่
ได้รับอาหาร
เสริม (นม) 

เด็กนักเรียนได้
มีพัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกายและ
สุขภาพ
อนามัยที่ด ี

กองการศึกษาฯ 

๑๔๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการ/
ศักยภาพของเด็ก 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการแก่เด็ก 

๓๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๓๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๓๐,๐๐๐) 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนเด็กที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กนักเรียนได้
มีพัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกายและ
จิตใจ 

กองการศึกษาฯ 

๑๔๖ กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย
ทางการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาเครือข่าย
ทางการศึกษาระดับ
ตําบล ระดับอําเภอ 
และระดบัจงัหวัด 

เครือข่ายทางการ
ศึกษาระดับตําบล 
ระดบัอําเภอ และ
ระดบัจังหวัด 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จํานวน
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

เกิดเครือข่าย
ทางการศึกษา
ในระดบัต่างๆ 

กองการศึกษาฯ 

รวม   ๑๐   โครงการ - - ๓,๘๖๐,๐๐๐ ๓,๘๖๐,๐๐๐ ๓,๘๖๐,๐๐๐ ๓,๙๖๐,๐๐๐ - - - 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๐๙ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 
    ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชมุชนและคุณภาพชีวิต 
 ๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔๗ งานประเพณีวันลอยกระทง เพื่อสนับสนุน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมให้อยูคู่่
สังคมไทยตลอดไป 

จัดงานประเพณ ี
วันลอยกระทง 

๑๒๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๘๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๑๒๐,๐๐๐) 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนที่
เขา้ร่วม
กิจกรรม 

ได้ทํานุบํารุง
ศาสนาและ
อนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรม 

กองการศึกษาฯ 

๑๔๘ งานสืบสานวัฒนธรรมรดน้ํา
ขอพรผู้สูงอาย ุ

เพื่อสนับสนุน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมให้อยูคู่่
สังคมไทยตลอดไป 

จัดงานสบืสาน
วัฒนธรรมรดน้ําขอ
พรผู้สูงอาย ุ

๑๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๑๐๐,๐๐๐ 
พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๑๐๐,๐๐๐) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ได้ทํานุบํารุง
ศาสนาและ
อนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรม 

กองการศึกษาฯ 

๑๔๙ การจัดการแข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติด  

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนและ
ประชาชนได้เล่น
กีฬา ออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดีและ
ห่างไกลยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด(ทุง่
ปรังคัพ) ตลอดจน
การส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันในระดบั
ที่สูงขึ้น 

๖๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๖๐๐,๐๐๐ 
พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๖๐๐,๐๐๐) 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จํานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เยาวชนและ
ประชาชน
ได้รับการ
พัฒนาทักษะ
ด้านกีฬา 

กองการศึกษาฯ 

รวม   ๓   โครงการ - - ๘๒๐,๐๐๐ ๘๒๐,๐๐๐ ๘๒๐,๐๐๐ ๘๒๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๑๐ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
 ๓.๔ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕๐ สนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมนันทนาการ
ต่างๆ 

เพื่อสนับสนุนการ
จัดกิจกรรม
นันทนาการต่างๆ 
ในตําบลทุง่ปรัง 

- สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ 
กลุ่มสตรี กลุ่มนันทนาการ 
- การจัดโครงการหรือ
กิจกรรมประกวด/แข่งขัน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้
ใช้เวลาวา่ง
ทํากิจกรรมที่
เป็น
ประโยชน์ 

สํานักงาน
ปลัด  

๑๕๑ โครงการอาสาสมัคร
ปกป้องสถาบัน 

เพื่อปกป้อง
สถาบันสําคัญของ
ชาต ิ

จัดกิจกรรมอาสาสมัคร
ปกป้องสถาบัน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๘/ 
๗๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๘๐,๐๐๐) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สร้างความ
เข้มแข็ง
ให้กับสถาบนั
สําคัญของ
ชาต ิ

สํานักงาน
ปลัด 

๑๕๒ ติดตั้งระบบเสียงตาม
สาย  
หอกระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
๘,๑๒,๑๓,๑๕ 

เพื่อให้การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และทัว่ถึง 

ติดตั้งระบบเสียงตามสาย  
หอกระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๙๐ 

ประชาชน
รับทราบ
ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ
อย่างทั่วถึง 

สํานักงาน
ปลัด 

๑๕๓ ซ่อมแซมระบบเสียงตาม
สาย หอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้าน  

เพื่อให้การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และทัว่ถึง 
 
 
 
 
 
 

ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย 
หอกระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๙๐ 

ประชาชน
รับทราบ
ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ
อย่างทัว่ถึง 

สํานักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๑๑ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
 ๓.๔ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕๔ โครงการจดัหารถ
เคลื่อนที่เร็ว (EMS) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการเมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉิน 

จัดหารถพยาบาลและวัสดุ
ครุภัณฑ ์
การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน 
จํานวน ๑ ชุด 

๘๐๐,๐๐๐    จํานวนครั้ง
ในการ
ช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัย 

ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ทันทีเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

สํานักงาน
ปลัด 

๑๕๕ โครงการจดัซื้อ
รถบรรทุกขยะ 

เพื่อให้มีการ
จัดเก็บและกําจดั
ขยะอย่างถูกวิธ ี

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย 
จํานวน ๑ คัน 

๒,๓๐๐,๐๐๐    รถบรรทุก
ขยะ จํานวน 
๑ คัน 

พื้นที่สะอาด 
ขยะถูกกําจดั
อย่างถูกวิธ ี

สํานักงาน
ปลัด 

๑๕๖ ก่อสร้างศูนย์เตือนภัย  
(สึนามิ) 

เพื่อแจ้งเตือนภัย
ธรรมชาต ิ

ก่อสร้างศูนย์เตือนภัยสึนามิ
ประจําหมู่บ้าน บ้านปลาย
ทอน 

  ๕๐๐,๐๐๐  ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
พื้นที่เสี่ยง
ภัย 

ประชาชนได้
เตรียมความ
พร้อมและ
ป้องกันเมื่อ
เกิดภัย
ธรรมชาต ิ

สํานักงาน
ปลัด 

๑๕๗ ก่อสร้าง ปรับปรุงเมรุวัด
เขาเกียรติ และวัดถ้ํา
เทียนถวาย 

เพื่อสนับสนุนวัด
ในการก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
ฌาปนสถาน 

- ก่อสร้าง ปรับปรุงเมรุเพื่อ
ใชใ้นการปฏิบัติศาสนกิจ 
- จัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ
ผู้สูงอาย ุ

๕๐๐,๐๐๐    ฌาปนสถาน 
จํานวน ๑ 
แห่ง 

ได้รองรับ
ความจําเป็น
สําหรับใช้
ประโยชน์ใน
ชุมชน 

สํานักงาน
ปลัด 

๑๕๘ ก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน/ 
ที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อมีสถานที่จัด
กิจกรรม/ประชุม
ประชาคมประจํา
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างศาลาหมู่บา้น 
จํานวน ๑ แห่ง 

  ๕๐๐,๐๐๐  จํานวน
ประชาชนที่
ใชบ้ริการ 

ประชาชนได้
มีที่ประชุม/
ทํากิจกรรม
ร่วมกัน 

สํานักงาน
ปลัด 

รวม   ๙   โครงการ - - ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๑๒ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
 ๓.๕ แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕๙ ป้องกันและแก้ไขปญัหา 
ยาเสพติด  

เพื่อให้เยาวชนรู้ถึง
โทษของยาเสพติด 
ร่วมเป็นแกนนํา
ต่อต้านยาเสพติด  

จัดอบรม/จัด
กิจกรรมบําบดั 
ฟื้นฟู รณรงค์
ป้องกัน 
และแก้ไขปญัหา 
ยาเสพติด และ
อาชญากรรม 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 
 

ปัญหา 
ยาเสพติด  
และ
อาชญากรรม 
ลดลง 

สํานักงานปลัด 

๑๖๐ ติดตั้งกลอ้งวงจรปดิ เพื่อให้ประชาชนมี
ความมั่นใจใน
มาตรการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดตั้งกลอ้งวงจรปดิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนกล้อง
วงจรปิด 

ประชาชนมี
ความมั่นใจใน
การใช้
เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
ในการรักษา
ความ
ปลอดภัย 

สํานักงานปลัด 

รวม   ๒   โครงการ - - ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ - - - 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๑๓ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
 ๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๖๑ โครงการปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ 
เครื่องมือสื่อสาร 
และเครื่องมือ
เครื่องใชใ้นการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
- จัดหาวัสดเุครื่อง
แต่งกายสําหรับการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
- จัดทําแผนปอ้งกัน
และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
- ฝกึอบรมทบทวน
ความรู้ให้กับ อปพร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๑๘๘,๐๐๐ 
พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๑๕๐,๐๐๐) 

 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - จํานวน
วัสดุอุปกรณ์
ที่จัดซื้อ 
- ร้อยละของ
จํานวน  
อปพร. ต่อ
จํานวน
ประชาชน 

ประชาชนใน
ตําบลทุ่งปรัง
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
อย่างทัน 
ท่วงทีที่เกิด
เหตุสาธารณ
ภัยต่างๆ 

สํานักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๑๔ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
 ๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๖๒ โครงการขบัขีป่ลอดภัย
ป้องกันอบุัติเหตทุางถนน 

เพื่อลดอุบตัิเหตุและ
อํานวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

ตั้งจุดตรวจช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต ์

๖๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๙/ 
๖๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๖๐,๐๐๐) 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จุดตรวจ ๑ 
จุด 

ช่วยลด
อุบัติเหตใุน
การใช้รถใช้
ถนน 
 
 

สํานักงานปลัด 

๑๖๓ โครงการปอ้งกันแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน 

- จัดอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า 
- จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์
เกี่ยวกับการป้องกัน
และดับไฟป่า 

๕๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
และจํานวน
วัสดุอุปกรณ์
ที่จัดซื้อ 

การเกิดไฟป่า
ในพื้นที่ตําบล
ทุ่งปรังลดลง 

สํานักงานปลัด 

รวม   ๓   โครงการ - - ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ - - - 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๑๕ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
 ๓.๗ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๖๔ ดูแลคุณภาพชีวิตคนชรา  
คนพิการ และผู้ยากไร้ 

เพื่อให้คนชรา  
คนพิการ และผู้
ยากไร้ได้รับการดูแล 
มีคุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น 

เยี่ยมบ้านและตรวจ
สุขภาพคนชรา  
คนพิการ และ 
ผู้ยากไร้ 

๑๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๕,๐๐๐) 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนผู้
ยากไร้ที่ได้รับ
การดูแล 

ประชาชน
ได้รับการดูแล
และมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น 

สํานักงานปลัด 

รวม   ๑   โครงการ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - - 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๑๖ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
 ๓.๘ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๖๕ จัดซื้อเวชภัณฑ์ควบคุม
โรคติดตอ่สัตว ์

เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของ
โรคติดตอ่ในสัตว ์

จัดหาเวชภัณฑ์และ
อุปกรณท์ี่เกี่ยวขอ้ง
ในการป้องกัน
โรคติดตอ่สัตว์ เช่น 
โค กระบอื แพะ แมว 
สุนัข 

๔๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๔๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๔๐,๐๐๐) 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๖ หมู่บ้าน พื้นที่ตําบล 
ทุ่งปรังปลอด
จากโรคตดิต่อ
จากสัตว ์

สํานักงานปลัด 

๑๖๖ ป้องกันโรคไข้เลอืดออก เพื่อป้องกันโรค
ไขเ้ลือดออกและโรค
อื่นๆที่มียุงเป็น
พาหะนําโรค 

จัดหาเวชภัณฑ์/ฉีด
ยาพ่นกําจัดลูกน้ํา
และยุงลาย 

๒๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๒๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๒๐,๐๐๐) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๖ หมู่บ้าน ลดการแพร่
ระบาดของโรค
ที่เกิดจากยงุ 

สํานักงานปลัด 

รวม   ๒   โครงการ - - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๑๗ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต  
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวติ 
 ๓.๙ แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๖๗ ดูแลคุณภาพชีวิตคนชรา  
 

เพื่อให้คนชรา
ได้รับการดูแล มี
คุณภาพชวีิตที่ดี
ขึ้น 
 

การจ่ายเบี้ยยงัชีพ
ผู้สูงอาย ุ

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๑๔,๔๐๐,๐๐๐) 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ
ผู้สูงอายุที่
ได้รับการ
ดูแล 

ประชาชน
ได้รับการดูแล
และมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น 

สํานักงานปลัด 

๑๖๘ ดูแลคุณภาพชีวิตคน
พิการ  

เพื่อให้คนคน
พิการได้รับการ
ดูแล มีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น 
 

การจ่ายเบี้ยยงัชีพ 
ผู้พิการ 

๔,๕๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๔,๒๐๐,๐๐๐) 

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

ประชาชน
ได้รับการดูแล
และมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น 

สํานักงานปลัด 

๑๖๙ ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อให้ผูป้่วยเอดส์
ได้รับการดูแล มี
คุณภาพชวีิตที่ดี
ขึ้น 
 

การจ่ายเบี้ยยงัชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

๙๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๙๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๙๐,๐๐๐) 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ร้อยละผูป้่วย
เอดส์ที่ได้รับ
การดูแล 

ประชาชน
ได้รับการดูแล
และมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น 

สํานักงานปลัด 

๑๗๐ สมทบกองทุน
หลักประกันสขุภาพตําบล
ทุ่งปรัง (สปสช.) 

เพื่อส่งเสริม / 
สนับสนุนด้าน
สุขภาพของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 

สมทบงบประมาณ
ในการดําเนินงาน
ของ สปสช. 

๓๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๓๐๐,๐๐๐ 
พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๓๐๐,๐๐๐) 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน
งบประมาณ
ที่สมทบ 

หน่วยบริการ/
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดแูล
ด้านสุขภาพ 

สํานักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๑๘ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวติ 
 ๓.๙ แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๗๑ สมทบกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

สมทบงบประมาณ
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

๕๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๕๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๕๐,๐๐๐) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
งบประมาณ
ที่สมทบ 

สมาชิก
กองทุนได้รับ
การช่วยเหลือ 
ดูแล 

สํานักงานปลัด 

รวม   ๕   โครงการ - - ๓๐,๙๕๐,๐๐๐ ๒๗,๓๕๐,๐๐๐ ๒๘,๑๕๐,๐๐๐ ๒๘,๒๕๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๑๙ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน 
 ๔.๑ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๗๒ อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา
และป่าไม้ 

เพื่ออนุรักษ์และ
เพิ่มจํานวน
ทรัพยากรสัตว์น้ํา
และพื้นที ่
ป่าไม้/ต้นไม้ 

- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา
ในแหล่งน้ํา
สาธารณะ 
- ปลูกต้นไม้ในที่
สาธารณะ และ
เส้นทางคมนาคม 

๒๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๒๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๒๐,๐๐๐) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - จํานวน
สัตว์น้ํา 
- จํานวน
ต้นไม้ 

รักษาระบบ
นิเวศ ลด
ปัญหาภาวะ
โลกร้อน 

สํานักงานปลัด 

รวม   ๑   โครงการ - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๒๐ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
    ๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน 
 ๔.๒ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๗๓ กําจัดขยะ เพื่อให้มีการจัดเก็บ
และทําลายขยะ
ป้องกันการ
แพร่กระจายของ
เชื้อโรค 

- ให้บริการจดัเก็บ
ขยะ 
- จัดให้มีถังขยะ
สําหรับครัวเรือน 
- จัดสร้างเตาเผา
ขยะ  

  ๓๐๐,๐๐๐  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
รับบริการ
จัดเก็บขยะ 

บ้านเรือนมี
ความสะอาด 
ปราศจากขยะ 

สํานักงานปลัด 

๑๗๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์พรุจระเข้ไข ่ เพื่อฟื้นฟูให้เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์
ปลาน้ําจืด  และ
ปรับปรุงพื้นที่
รองรับการพัฒนา
เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- ก่อสร้างถนนรอบ
พรุจระเข้ไข ่
- ปรับปรุงภูมิทัศน์
และพื้นที่รอบพรุ
จระเข้ไข ่

   ๕๐๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

พรุจระเข้ไข่
ได้รับการ
ปรับปรุง เพื่อ
สภาพแวดล้อม
ที่ด ี

สํานักงานปลัด 

รวม   ๒   โครงการ - - - - ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๒๑ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน 
 ๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๗๕ ก่อสร้างระบบบ่อแก๊ส
ชีวภาพ หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน 

ก่อสร้างระบบบ่อ
แก๊สชีวภาพ 

  ๕๐๐,๐๐๐  จํานวน
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการ 

ประชาชนไดใ้ช้
แก๊สที่มีราคา
ถูก  

กองช่าง 

๑๗๖ ปรับปรุงบ่อแก๊สชีวภาพ  
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน 

ปรับปรุงบ่อแก๊ส
ชีวภาพ 

 ๒๐๐,๐๐๐   จํานวน
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการ 

ประชาชนไดใ้ช้
แก๊สที่มีราคา
ถูก  

กองช่าง 

๑๗๗ ติดตั้งระบบโซลาเซลล ์ เพื่อส่งเสริมการใช ้
พลังงานทดแทน 

ประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการ
ติดตัง้ระบบโซลา
เซลล ์
 
 

   ๕๐๐,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการ 

ประชาชนไดใ้ช้
พลังงาน
ทดแทน 

กองช่าง 

รวม   ๓   โครงการ - - - ๒๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๒๒ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างธรรมภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    ๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
 ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๗๘ อบรมเพิ่มประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้กับพนักงาน
เจ้าหน้าที ่

เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานมี
ความรู้ด้าน
กฎหมายและ
ระเบียบในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

ส่งเจ้าหน้าที่ไป
ฝึกอบรม ส่งเข้ารับ
การศึกษาต่อ 
ตลอดจนการจดัการ
ฝึกอบรมต่างๆ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม
หรือศึกษา
ต่อ 

- เจ้าหน้าที่มี
ทักษะ ความรู้
ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน
มากขึ้น 
- เจ้าหน้าที่มี
คุณธรรม
จริยธรรม 

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

๑๗๙ ทัศนศึกษา เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
ประสบการณ์ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปฏิบัติงาน
ระหว่างองค์กร 

จัดสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงาน 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน
ผู้เข้าร่วม
ศึกษาดูงาน 

เจ้าหน้าที่
ได้รับความรู้
และ
ประสบการณ ์

สํานักงานปลัด 

๑๘๐ ติดตามประเมินผล อบต. 
ด้านการให้บริการแก่
ประชาชน 

เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการแก่
ประชาชนในด้าน
ต่างๆ 

ประเมินความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อ
ผลการดําเนินงาน
ของ อบต.ทุ่งปรัง 

๒๕,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๒๕,๐๐๐) 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ร้อยละ 
ของความ 
พึงพอใจ 

นําผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๒๓ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

    ๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
 ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๘๑ โครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบยีนทรัพย์สิน 
 

เพื่อประโยชน์ในการ
จัดเก็บภาษีที่เป็น
ระบบ และสามารถ
ตรวจสอบได ้

สํารวจแผนที่ภาษีใน
พื้นที่ตําบลทุ่งปรัง 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๖ หมู่บ้าน มีรายได้จาก
ภาษีเพิ่มขึ้น 
และมีระบบ
การจัดเก็บที่
ถูกต้อง เป็น
ธรรม 

กองคลัง 

รวม   ๔   โครงการ - - ๙๒๕,๐๐๐ ๙๒๕,๐๐๐ ๙๒๕,๐๐๐ ๙๒๕,๐๐๐ - - - 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๒๔ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
 ๕.๒ แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๘๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูป
ของการจดัประชาคม 

เพื่อให้ประชาชนเข้า
มามีบทบาทในการ
กําหนดทิศทางการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วย
ตนเอง 

จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้านและ
ประชาคมตําบล 

๒๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/
๒๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๒๐,๐๐๐) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
ประชาคม 

ได้รับฟัง
ข้อเสนอแนะ
และนําปัญหา
ความต้องการ
มาจัดทํา
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 

สํานักงานปลัด 

รวม   ๑   โครงการ - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๒๕ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 

บัญชีเงินอุดหนุน



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๒๖ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง อําเภอสชิล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
 ๑.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน 
ที่ขอ 

เงินอุดหนุน 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการตกแตง่เรือ
พนมพระ 

เพื่อรักษาขนบธรรม 
เนียมประเพณี และ
สร้างความสามัคคี
ของชุมชน 

สนับสนุนการ
ตกแต่งเรือ 
พนมพระ 
 

๓๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๓๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๓๐,๐๐๐) 

 

- - - จํานวนเงิน
ที่สนับสนุน 

ได้รักษา
ประเพณี
วัฒนธรรม
และชุมชน
มีความรัก
สามัคค ี

อบต.ทุง่ปรัง วัดปณัณา
ราม 

๒ โครงการตกแตง่เรือ
พนมพระ 

เพื่อรักษาขนบธรรม 
เนียมประเพณี และ
สร้างความสามัคคี
ของชุมชน 

สนับสนุนการ
ตกแต่งเรือ 
พนมพระ 
 

๓๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๓๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๓๐,๐๐๐) 

 

- - - จํานวนเงิน
ที่สนับสนุน 

ได้รักษา
ประเพณี
วัฒนธรรม
และชุมชน
มีความรัก
สามัคค ี

อบต.ทุง่ปรัง วัดถ้ําเทียน
ถวาย 

๓ โครงการตกแตง่เรือ
พนมพระ 

เพื่อรักษาขนบธรรม 
เนียมประเพณี และ
สร้างความสามัคคี
ของชุมชน 

สนับสนุนการ
ตกแต่งเรือ 
พนมพระ 
 

๓๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๓๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๓๐,๐๐๐) 

 

- - - จํานวนเงิน
ที่สนับสนุน 

ได้รักษา
ประเพณี
วัฒนธรรม
และชุมชน
มีความรัก
สามัคค ี
 
 
 

อบต.ทุง่ปรัง วัดชนาราม 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๒๗ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
 ๑.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน 
ที่ขอ 

เงินอุดหนุน 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการตกแตง่เรือ
พนมพระ 

เพื่อรักษาขนบธรรม 
เนียมประเพณี และ
สร้างความสามัคคี
ของชุมชน 

สนับสนุนการ
ตกแต่งเรือ 
พนมพระ 
 

๓๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๓๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๓๐,๐๐๐) 

 

- - - จํานวนเงิน
ที่สนับสนุน 

ได้รักษา
ประเพณี
วัฒนธรรม
และชุมชน
มีความรัก
สามัคค ี

อบต.ทุง่ปรัง วัดกุมแป 

๕ โครงการตกแตง่เรือ
พนมพระ 

เพื่อรักษาขนบธรรม 
เนียมประเพณี และ
สร้างความสามัคคี
ของชุมชน 

สนับสนุนการ
ตกแต่งเรือ 
พนมพระ 
 

๓๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๓๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๓๐,๐๐๐) 

 

- - - จํานวนเงิน
ที่สนับสนุน 

ได้รักษา
ประเพณี
วัฒนธรรม
และชุมชน
มีความรัก
สามัคค ี

อบต.ทุง่ปรัง วัดดอนนนท ์

๖ โครงการตกแตง่เรือ
พนมพระ 

เพื่อรักษาขนบธรรม 
เนียมประเพณี และ
สร้างความสามัคคี
ของชุมชน 

สนับสนุนการ
ตกแต่งเรือ 
พนมพระ 
 

๓๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๓๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๓๐,๐๐๐) 

 

- - - จํานวนเงิน
ที่สนับสนุน 

ได้รักษา
ประเพณี
วัฒนธรรม
และชุมชน
มีความรัก
สามัคค ี

อบต.ทุง่ปรัง วัดมณี
ประสิทธิ ์

๗ โครงการตกแตง่เรือ
พนมพระ 

เพื่อรักษาขนบธรรม 
เนียมประเพณี และ
สร้างความสามัคคี
ของชุมชน 

สนับสนุนการ
ตกแต่งเรือ 
พนมพระ 
 

๓๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๓๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๓๐,๐๐๐) 

 

- - - จํานวนเงิน
ที่สนับสนุน 

ได้รักษา
ประเพณี
วัฒนธรรม
และชุมชน
มีความรัก
สามัคค ี
 
 
 
 

อบต.ทุง่ปรัง คณะ 
กรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๓ 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๒๘ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
 ๑.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน 
ที่ขอ 

เงินอุดหนุน 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ โครงการตกแตง่เรือ
พนมพระ 

เพื่อรักษาขนบธรรม 
เนียมประเพณี และ
สร้างความสามัคคี
ของชุมชน 

สนับสนุนการ
ตกแต่งเรือ 
พนมพระ 
 

๓๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๓๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๓๐,๐๐๐) 

 

- - - จํานวนเงิน
ที่สนับสนุน 

ได้รักษา
ประเพณี
วัฒนธรรม
และชุมชน
มีความรัก
สามัคค ี

อบต.ทุง่ปรัง คณะ 
กรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๕ 

๙ โครงการอบรม
จริยธรรมเยาวชน
ภาคฤดูร้อน 

เพื่อปลูกฝงัความ
ศรัทธาในศาสนา
อิสลาม และส่งเสริม
ความรักสามัคค ี

สนับสนุนการจัด
อบรมเยาวชน
อิสลามภาคฤดู
ร้อน 

๕๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๔๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๕๐,๐๐๐) 

- - - จํานวนเงิน
ที่สนับสนุน 

เยาวชนมี
ความรู้ 
ความเข้าใจ
ในศาสนาที่
ถูกต้อง 

อบต.ทุง่ปรัง มัสยิด 
อัลมุฮัมมะ 
ดียะฮ ์

๑๐ โครงการอบรม
จริยธรรมเยาวชน
ภาคฤดูร้อน 

เพื่อปลูกฝงัความ
ศรัทธาในศาสนา
อิสลาม และส่งเสริม
ความรักสามัคค ี

สนับสนุนการจัด
อบรมเยาวชน
อิสลามภาคฤดู
ร้อน 

๕๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๔๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๕๐,๐๐๐) 

- - - จํานวนเงิน
ที่สนับสนุน 

เยาวชนมี 
ความเข้าใจ
ในศาสนาที่
ถูกต้อง 

อบต.ทุง่ปรัง มัสยิด 
ดารุล 
อามาน 

๑๑ โครงการจดังานวัด
ตรุษอิดิลฟิตรี 

เพื่อความสามัคคี
และส่งเสริม
วัฒนธรรมตามหลัก
ศาสนาอิสลาม 

สนับสนุนการจัด
งานวันตรุษอิดิล
ฟิตรี 

๕๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๕๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๕๐,๐๐๐) 

- - - จํานวนเงิน
ที่สนับสนุน 

ได้สาน
ความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง
หมู่บ้าน
มุสลิม 

อบต.ทุง่ปรัง มัสยิด 
อัลมุฮัมมะ 
ดียะฮ ์
และ 
มัสยิด 
ดารุล 
อามาน 

๑๒ โครงการจดังาน
ประเพณีวัฒนธรรม
วันวิสาขะแห่ผ้าขึ้น
ถ้ํา (เขาพรง) 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

สนับสนุนการจัด
งานวันวิสาข 
บูชา แห่ผ้าขึ้นถ้ํา
เขาพรง 

๑๒๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๑๐๐,๐๐๐ 
พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๑๒๐,๐๐๐) 

- - - จํานวนเงิน
ที่สนับสนุน 

ประเพณี
วัฒนธรรม
อยู่คู่
ท้องถิ่น
สืบไป 
 

อบต.ทุง่ปรัง คณะ 
กรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๕ 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๒๙ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
 ๑.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน 
ที่ขอ 

เงินอุดหนุน 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓ โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลนักเรียน ๗ 
คน “หนองเต่าคัพ” 

เพื่อส่งเสริมด้าน
กีฬา และมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม 

สนับสนุนการจัด
แข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 

๑๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๘๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๑๐๐,๐๐๐) 

- - - จํานวนเงิน
ที่สนับสนุน 

นักเรียนมี
ทักษะใน
การเล่น
กีฬาและ
ส่งเสริมใน
ระดบัสูงขึ้น 

อบต.ทุง่ปรัง โรงเรียนวัด
ชนาราม 

๑๔ โครงการแข่งขัน
วอลเลย์บอล  
“วัดถ้ําคัพ” 

เพื่อส่งเสริมด้าน
กีฬา และมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม 

สนับสนุนการจัด
แข่งขนักีฬา
วอลเลย์บอล 

๙๕,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๔๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๙๕,๐๐๐) 

- - - จํานวนเงิน
ที่สนับสนุน 

นักเรียนมี
ทักษะใน
การเล่น
กีฬาและ
ส่งเสริมใน
ระดบัสูงขึ้น 

อบต.ทุง่ปรัง โรงเรียนวัด
ถ้ําเทียน
ถวาย 

๑๕ โครงการจดังาน
ประเพณีชักพระ
อําเภอสิชล 

เพื่อความสามัคคี
และส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น 

สนับสนุนการจัด
งานประเพณ ี
ชักพระ 

๔๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๒๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๔๐,๐๐๐) 

- - - จํานวนเงิน
ที่สนับสนุน 

ประเพณี
วัฒนธรรม
อยู่คู่
ท้องถิ่น
สืบไป 

อบต.ทุง่ปรัง ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอสิชล 

๑๖ โครงการพัฒนากีฬา
อําเภอ 

เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬา/ออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ และ
พัฒนามาตรฐาน
การกีฬา 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
กีฬาอําเภอ 

๒๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๒๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๒๐,๐๐๐) 

- - - จํานวนเงิน
ที่สนับสนุน 

ได้รับการ
พัฒนา
มาตรฐาน
ด้านกีฬา  

อบต.ทุง่ปรัง ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอสิชล 

๑๗ โครงการจดังานสืบ
สานประเพณีแห่หม
รับเดือนสบิ 

เพื่อความสามัคคี
และส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น 

สนับสนุนการจัด
งานแห่หมรับ
เดือนสิบ 

๒๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๑๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๑๐,๐๐๐) 

- - - จํานวนเงิน
ที่สนับสนุน 

ประเพณี
วัฒนธรรม
อยู่คู่
ท้องถิ่น
สืบไป 
 

อบต.ทุง่ปรัง ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอสิชล 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๓๐ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
 ๑.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน 
ที่ขอ 

เงินอุดหนุน 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๘ โครงการจดังาน 
ประเพณีมาฆบชูา 
แห่ผ้าขึ้นธาต ุ

เพื่อส่งเสริม
ประเพณีและรําลึก
ถึงพระคณุของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า 

สนับสนุนการจัด
งานมาฆบูชาแห่ผ้า
ขึ้นธาต ุ

๓,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 

๓,๐๐๐ 
พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๓,๐๐๐) 

- - - จํานวนเงิน
ที่สนับสนุน 

ประเพณี
วัฒนธรรม
อยู่คู่
ท้องถิ่น
สืบไป 

อบต.ทุง่ปรัง ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอสิชล 

๑๙ โครงการจดังานวนั
ปิยมหาราช 

เพื่อน้อมรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคณุ
ของรัชกาลที่ ๕ 

สนับสนุนการจัด
งานวันปิยมหาราช 

๑,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 

๑,๐๐๐ 
พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๑,๐๐๐) 

- - - จํานวนเงิน
ที่สนับสนุน 

ได้ปกป้อง
เทิดทูน
สถาบันและ
น้อมรําลึก
ในพระมหา
กรุณาธิคณุ
ของพระมหา 
กษัตริย์ 

อบต.ทุง่ปรัง ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอสิชล 

๒๐ โครงการจดังานพระ
ราชพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕ ธันวา
มหาราช 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและสํานึก
ในพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระมหากษัตริย์ 

สนับสนุนการจัด
งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕ 
ธันวามหาราช 

๑๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๑๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๑๐,๐๐๐) 

- - - จํานวนเงิน
ที่สนับสนุน 

ได้ปกป้อง
เทิดทูน
สถาบันและ
น้อมรําลึก
ในพระมหา
กรุณาธิคณุ
ของพระมหา 
กษัตริย์ 

อบต.ทุง่ปรัง ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอสิชล 

๒๑ โครงการจดังาน
เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ 
สิงหา 
พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและสํานึก
ในพระมหา
กรุณาธิคณุของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

สนับสนุนการจัด
งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๑๒ 
สิงหา
พระบรมราชินีนาถ 

๑๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 

๕,๐๐๐ 
พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๕,๐๐๐) 

- - - จํานวนเงิน
ที่สนับสนุน 

เป็นการ
ปกป้อง
เทิดทูน
สถาบันและ
น้อมรําลึก
ในพระมหา
กรุณาธิคณุ

อบต.ทุง่ปรัง ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอสิชล 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๓๑ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
 ๑.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน 
ที่ขอ 

เงินอุดหนุน 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

ของ
สถาบันพระ
มหา 
กษัตริย์และ
พระคุณ
ของแม่ 
 
 

๒๒ โครงการแข่งขันกีฬา
สีกลุ่มทุ่งปรัง 

เพื่อสนับสนุนการ
เล่นกีฬา และ
ส่งเสริมนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันต่อใน
ระดบัที่สูงขึ้น 

สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาสีกลุ่ม
ทุ่งปรัง 

๕๐๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๕๐๐,๐๐๐ 
พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๕๐๐,๐๐๐) 

- - - จํานวนเงิน
ที่สนับสนุน 

ประชาชน
และ
เยาวชนได้
ออกกําลัง
กาย เล่น
กีฬา
ต่อต้าน 
ยาเสพติด 

อบต.ทุง่ปรัง ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอสิชล 

รวม   ๒๒   โครงการ - - ๑,๒๑๙,๐๐๐ - - - - - - - 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๓๒ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
 ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงาน 
ที่ขอ 

เงินอุดหนุน 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๓ โครงการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย
ตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อดูแลรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
ป้องกันและ
ปราบปราม 
ยาเสพติด 

สนับสนุนศูนย์ร่วม
รักษาความสงบ
เรียบร้อยตําบล 
ทุ่งปรัง 

๙๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๙๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๙๐,๐๐๐) 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จํานวนเงิน
ที่สนับสนุน 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบต.ทุง่ปรัง ศูนย์ร่วม
รักษาความ

สงบ
เรียบร้อย
ตําบล 
ทุ่งปรัง 

 
รวม   ๑   โครงการ - - ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ - - - - 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๓๓ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
 ๑.๓ แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน 
ที่ขอ 

เงินอุดหนุน 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๔ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ 
การประมงพื้นบ้าน  
บ้านปลายทอน 

เพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสัตว์น้ํา และลด
ต้นทุนการประกอบ
อาชีพแก่สมาชิก 

สนับสนุนกลุ่ม
ประมงพื้นบ้าน 

๓๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๙/ 
๓๐,๐๐๐ 

พ.ศ.๒๕๖๐/ 
๓๐,๐๐๐) 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนเงิน
ที่สนับสนุน 

กลุ่ม
ประมง
พื้นบ้านมี
ความ
เข้มแข็ง 
 

อบต.ทุง่ปรัง กลุ่มประมง
พื้นบ้าน 
บ้านปลาย
ทอน 

รวม   ๑   โครงการ - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - - 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๓๔ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 

บัญชปีระสานโครงการพัฒนา



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๓๕ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง อําเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลตกิคอนกรีต 
สายหลังโรงงาน 
ปลาป่น หมู่ที่ ๑๓ 
ตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ถนนอย่างสะดวก 
และปลอดภัยในการ
ขับขี ่

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต  
กว้าง ๖ เมตร  ยาว 
๒,๔๐๐ เมตร หรือมี
ประมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑๔,๔๐๐ ตาราง
เมตร   

๗,๑๔๑,๐๐๐ 
 

   ถนน ๑ เส้น ประชาชนไดใ้ช้
ถนนอย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
ขับขี ่

อบต.ทุง่ปรัง 

รวม    ๑   โครงการ - - ๗,๑๔๑,๐๐๐ - - - - - - 
 

แบบ ผ. ๐๓ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๓๖ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง อําเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายหน้า
กองร้อย ตชด. – 
บ้านเขาเหล็ก  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสําหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
 
 
 

ซ่อมสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายหน้ากองร้อย 
ตชด. – บ้านเขาเหล็ก 
กว้าง ๖ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร ยาว 
๓,๓๘๐ เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ ๑ เมตร  

๙,๗๖๕,๔๓๙.๔
๗ 

   ระยะทางถนน
ที่ได้ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากขึ้น  

กองช่าง 

๒ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายทุ่งคา 
– ตลาดพุธ  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสําหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
 
 
 

ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายทุ่งคา-ตลาดพุธ 
กว้าง ๖ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร ยาว 
๓,๖๐๐ เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ ๑ เมตร  
 
 
 
 
 
 

๙,๑๒๑,๐๐๐    ระยะทางถนน
ที่ได้ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากขึ้น  

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๕ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๓๗ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัล
ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ 
สายขนส่ง – บ้าน อ.
วิสุทธิ ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรอย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแอสฟัล 
ติกคอนกรีต กว้าง ๖ 
ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. 
หนา ๐.๐๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๓๐ ม. 

๖,๐๑๕,๐๐๐    ถนน ๑ เส้น การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๔ ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน แบบหอถัง
เหล็กแชมเปญ ขนาด
ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์
เมตร เดินท่อเมน 
PVC ชั้น ๘.๕  ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  พร้อม
ขุดเจาะบาดาล ๑ จุด 

๑,๐๔๑,๐๐๐    ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช ้

ประชาชนไดใ้ช้น้ํา
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๕ ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา 
แบบหอถังเหล็กแชม
เปญ ขนาดความจุ ๒๐ 
ลูกบาศก์เมตร เดินท่อ
เมน PVC ชั้น ๘.๕  
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  
พร้อมขุดเจาะบาดาล 
๑ จุด 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๒๓,๐๐๐    ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช ้

ประชาชนไดใ้ช้น้ํา
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๕ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๓๘ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก
แชมเปญ ขนาดความ
จุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร 
เดินท่อเมน PVC ชั้น 
๘.๕  ยาว ๕๐๐ เมตร  

๙๑๕,๐๕๗.๑๐    ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช ้

ประชาชนไดใ้ช้น้ํา
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๗ ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก
แชมเปญ ขนาดความ
จุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร 
เดินท่อเมน PVC ชั้น 
๘.๕  ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร  พร้อมขุดเจาะ
บาดาล ๑ จุด 

๙๘๒,๗๑๐.๔๙    ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช ้

ประชาชนไดใ้ช้น้ํา
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๘ ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก
แชมเปญ ขนาดความ
จุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร 
เดินท่อเมน PVC ชั้น 
๘.๕  ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร  พร้อมขุดเจาะ
บาดาล ๑ จุด 

๙๘๒,๗๑๐.๔๙    ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช ้

ประชาชนไดใ้ช้น้ํา
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม   ๘   โครงการ - - ๒๙,๘๔๕,๙๑๗
.๕๕ 

- - - - - - 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๕ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๓๙ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาํเนินการโดยไมใ่ช้งบประมาณ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง อําเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคณุภาพชีวิต 
 ๑.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต 

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกทักษะ 
ทางวิทยาศาสตร์ 

เพื่อให้เด็กรู้จักแสวงหา
ความรู้ เข้าใจ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

เด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ทุ่งปรัง 

- - - - ร้อยละของ
เด็กที่เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีความรู้และมี
ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 

กองการศึกษาฯ 

๒ โครงการประหยัด
พลังงาน 

เพื่อให้เด็กมีเจตคติที่ดี
ต่อการประหยัด
พลังงาน ลดโลกร้อน 

เด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ทุ่งปรัง 

- - - - ร้อยละของ
เด็กที่เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีเจตคติที่ดีต่อ
การประหยัด
พลังงาน 

กองการศึกษาฯ 

๓ โครงการหนูน้อยฟัน
สวย 

เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพ
ช่องปากของเด็กเล็ก 

เด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ทุ่งปรัง 

- - - - ร้อยละของ
เด็กที่เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
ช่องปากที่ดี 

กองการศึกษาฯ 

๔ โครงการ Big 
Cleaning Day 

เพื่อให้เด็กรู้จักการคัด
แยกขยะ และรักษา
ความสะอาด 

เด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ทุ่งปรัง 

- - - - ร้อยละของ
เด็กที่เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กรู้จักการคัดแยก
ขยะก่อนทิ้งเพื่อลด
ปริมาณขยะ 

กองการศึกษาฯ 

๕ โครงการออกกําลัง
กาย 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

เด็กในศูนย์พัฒนา 
เดก็เล็ก 
สังกัด อบต.ทุ่งปรัง 

- - - - ร้อยละของ
เด็กที่เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีสุขภาพดี และ
แข็งแรง  

กองการศึกษาฯ 

๖ โครงการคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อปลูกฝังให้เด็กมี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

เด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ทุ่งปรัง 

- - - - ร้อยละของ
เด็กที่เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีคุณลักษณะที่
ดีงาม มีเอกลักษณ์ 
ความเป็นไทย 

กองการศึกษาฯ 

๗ โครงการฝึกปฏิบัติ
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

เพื่อให้เด็กเข้าใจระบอบ
ประชาธิปไตยและเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน และ

เด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ทุ่งปรัง 

- - - - ร้อยละของ
เด็กที่เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว  
ชุมชนและสังคม 
ยอมรับความคิดเห็น 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๖ 

แบบ ผ. ๐๖ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๔๐ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคณุภาพชีวิต 
 ๑.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต 

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

สังคม และปรับตัวเข้ากับ
ผู้อื่นได้ 

๘ โครงการออมทรัพย์ เพื่อให้เด็กตระหนักถึง
ความสําคัญของการ
ออม และปลูกฝังการ
ประหยัด 

เด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ทุ่งปรัง 

- - - - ร้อยละของ
เด็กที่เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กรู้จักการออม
และเห็นคุณค่าของ
เงิน 

กองการศึกษาฯ 

๙ โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้เด็กเรียนรู้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

เด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ทุ่งปรัง 

- - - - ร้อยละของ
เด็กที่เข้าร่วม
โครงการ 

เดก็รู้จักเศรษฐกิจ
พอเพียงและนําไป
ปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม 

กองการศึกษาฯ 

๑๐ โครงการสัมพันธ์
ชุมชน 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กกับชุมชน 

เด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ทุ่งปรัง 

- - - - ร้อยละของ
เด็กที่เข้าร่วม
โครงการ 

ชุมชนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน  

กองการศึกษาฯ 

รวม      ๑๐      โครงการ - - - - - - - - - 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๔๑ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง อําเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
อํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัตงิาน เช่น โต๊ะทํางาน เก้าอี้  
ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

   สํานักงานปลัด 
กองคลัง 

๒ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
อํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ ์Multifunction  
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 

๑๗,๐๐๐    สํานักงานปลัด 

๓ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
อํานวยความสะดวก 
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานสํานักงาน   
จํานวน ๒ เครื่อง 

๓๒,๐๐๐    สํานักงานปลัด 

๔ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงาน และการ
บริการประชาชน 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น
หรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   กองคลัง 

๕ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว  จํานวน ๒ เครื่อง 

๕๘,๐๐๐    กองคลัง 

๖ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  
ขนาด ๘๐๐ VA   
จํานวน ๓ เครื่อง 

๙,๖๐๐    กองคลัง 

๗ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน 

จดัซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี แบบ Network 

๑๒,๐๐๐    กองคลัง 

๘ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดแบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) และอุปกรณ์ครบชุด  
จํานวน ๒ ชุด 

๘,๖๐๐    กองคลัง 

แบบ ผ. ๐๘ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๔๒ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ทั้งในและนอก
สถานที ่

รถยนต์กระบะ ๒ ประตู แบบดับเบิ้ล
แคบขับเคลื่อน ๒ ล้อ  จํานวน ๑ คัน 

 ๘๐๐,๐๐๐   กองคลัง 

๑๐ เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
อํานวยความสะดวก 
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน เช่น โต๊ะทํางาน เก้าอี้  
ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐    กองช่าง 

๑๑ เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานและการ
บริการประชาชน 

จัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส  
ขนาด ๑.๕ แรงม้า จํานวน ๓ ตัว 

๗๕,๐๐๐    กองช่าง 

๑๒ เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานและการ
บริการประชาชน 

จัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส  
ขนาด ๒ แรงม้า จํานวน ๑ ตัว 

๒๘,๐๐๐    กองช่าง 

๑๓ เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
อํานวยความสะดวก 
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 
 

๓๕,๐๐๐    กองช่าง 

๑๔ เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  
ขนาด ๘๐๐ VA   
 

๓,๒๐๐    กองช่าง 

๑๕ การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานและการ
บริการประชาชน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน เช่น ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ/
เก้าอี้สํานักงาน โต๊ะ/เก้าอี้สําหรับ
นักเรียน เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐    กองการศึกษาฯ 

๑๖ การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) 

๒๒,๐๐๐    กองการศึกษาฯ 

๑๗ การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  
ขนาด ๘๐๐ VA   
จํานวน ๕ เครื่อง 

๑๖,๐๐๐    กองการศึกษาฯ 

๑๘ การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา  จํานวน ๕ ชุด 

๑๖,๕๐๐    กองการศึกษาฯ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๔๓ 
องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๙ การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.ทุ่งปรัง 

จัดซื้อพัดลมเพดาน  ขนาด ๑๖ นิ้ว 
สําหรบัศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ ศูนย์
ศูนย์ละ ๕ ชุด  

๕๐,๐๐๐    กองการศึกษาฯ 

๒๐ การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.ทุ่งปรัง 

จัดซื้อเครื่องเล่นสนามพลาสติก
กลางแจ้ง สําหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กทั้ง ๕ ศูนย์ ขนาดไม่น้อยกว่า L
๕๕๐ X W๗๖๐ x H๓๒๐ cm. 

๗๐๐,๐๐๐    กองการศึกษาฯ 

รวม ๑,๗๑๒,๙๐๐ ๘๓๐,๐๐๐    

 

แบบ ผ. ๐๘ 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๕๓ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๕๕  
 
 
 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกรทะรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นแบบที่กําหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มี
รายละเอียด ดังน้ี 
  ๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประกอบด้วย 
 ๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประกอบด้วย 
 ๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน 
 ๒.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 
 ๒.๓ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน 
 ๒.๔ ยุทธศาสตร์และแผนงาน ๑๐ คะแนน 
 ๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย 
 (๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน 
 (๒) กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน 
 (๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 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) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนภายใต้
      หลักประชารัฐ ๕ คะแนน 
 (๙) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน 
 (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 
 (๑๑) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน 
 (๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน 

 

การติดตามและประเมินผล 
 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๕๔ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือเกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 

  (๓) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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. การติดตามและประเมนิผลโครงการ 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและ
ประเมินผลโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  และจะต้องดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาน้ันจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผลพัฒนา ซ่ึง
คณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกป ี



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๕๕ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังน้ี 
  แบบที่ ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  “การติดตามและ
ประเมินผลด้วยระบบ e-plan” 
 

 (๒) การวัดผลในเชิงคณุภาพ 
   การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลใช้การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในภาพรวม 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังน้ี 
  แบบที่ ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  แบบที่ ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๔.๑ ผลกระทบนําไปสู่อนาคต 
  ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดําเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการ
หลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
  ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบือ่หน่วยกับกระบวนการจัดทาํแผนที่มีความยุ่งยากมากขึน้ และประชาชนมองว่า
องค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงท ี
  ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําได้ยากและบางเรื่อง
อาจทําไม่ได ้
  ๔. โครงการต่างๆในแต่ละปีมีมาก ไม่สามารถดําเนินการได้ทั้งหมด งบประมาณไม่เพียงพอ 
 

 ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ๑. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน  
  ๒. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะทางการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
  ๓. ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดําเนินการ
ได้ในปีงบประมาณน้ัน และดําเนินการให้ทันตามแผนการดําเนินงานที่กําหนด  
 
  



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๕๖ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
คําชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

ประเด็นการประเมิน มีการดาํเนินงาน ไม่มีการดาํเนินงาน 

ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่ ๒  การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
๑๒. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   
 

แบบที่ ๑  แบบช่วยกํากบัการจดัทําแผนยุทธศาสตรข์องท้องถิน่โดยตนเอง 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
คําชี้แจง : แบบที่ ๓/๒  เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
๑. เพศ (   ) ชาย (   ) หญิง  
๒. อาย ุ (   ) ต่ํากวา่ ๒๐ ป ี (   ) ๒๐ – ๓๐ ป ี (   ) ๓๑ – ๔๐ ป ี
 (   ) ๔๑ – ๕๐ ป ี (   ) ๕๑ – ๖๐ ป ี (   ) มากกวา่ ๖๐ ป ี
๓. การศึกษา (   ) ประถมศึกษา (   ) มัธยมศึกษาหรอืเทียบเทา่ (   ) อนุปริญญาหรือเทียบเทา่  
 (   ) ปริญญาตร ี (   ) สูงกว่าปริญญาตร ี (   ) อื่นๆ 
๔. อาชีพหลัก (   ) รับราชการ (   ) เอกชน/รัฐวสิาหกิจ (   ) ค้าขาย ธุรกิจสว่นตัว 
 (   ) รับจ้าง (   ) นกัเรียนนักศึกษา (   ) เกษตรกร 
 (   ) อื่นๆ ระบุ............................................................ 
 
ส่วนท่ี ๒  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔. มีการรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
 

แบบที่ ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในภาพรวม 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๕๘ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
๑. เพศ (   ) ชาย (   ) หญิง  
๒. อาย ุ (   ) ต่ํากวา่ ๒๐ ป ี (   ) ๒๐ – ๓๐ ป ี (   ) ๓๑ – ๔๐ ป ี
 (   ) ๔๑ – ๕๐ ป ี (   ) ๕๑ – ๖๐ ป ี (   ) มากกวา่ ๖๐ ป ี
๓. การศึกษา (   ) ประถมศึกษา (   ) มัธยมศึกษาหรอืเทียบเทา่ (   ) อนุปริญญาหรือเทียบเทา่  
 (   ) ปริญญาตร ี (   ) สูงกว่าปริญญาตร ี (   ) อื่นๆ 
๔. อาชีพหลัก (   ) รับราชการ (   ) เอกชน/รัฐวสิาหกิจ (   ) ค้าขาย ธุรกิจสว่นตัว 
 (   ) รับจ้าง (   ) นักเรยีนนักศึกษา (   ) เกษตรกร 
 (   ) อื่นๆ ระบุ............................................................ 
 
ส่วนท่ี ๒  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

๖. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

๗. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
เท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

แบบที่ ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในภาพรวม 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๕๙ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

๘. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

๙. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
เท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

๑๐. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

๑๑. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านกระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๖๐ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 


