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ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2) 

 

---------------------------------------------- 
 

  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และผู้บริหารท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปีฉบับดังกล่าว เม่ือวันท่ี 29 ธนวาคม 2559 และได้เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 
2560  
 

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง มีโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีความจําเป็นต้องดําเนินการ 
จึงได้จัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2) โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2   เม่ือวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2561  
 

อาศัยอํานานตามความในข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 จึงประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2) เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
  

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  17  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕61 

 
                    

                (นายสันติ  พันธวาที) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
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คํานํา 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง
ได้จัดทําขึ้นโดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งเกิดจากพื้นฐานความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่  ได้มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อสํารวจปัญหาความต้องการ ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น  ทั้งนี้ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมประเด็น
ปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง 
 

  ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง มีความจําเป็นที่จะต้องจัดทําโครงการ
เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม  แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ปรากฏ
ในแผนพัฒนาและ/หรือเป็นโครงการที่ไม่ได้บรรจุในปีแรกของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้น เพื่อให้
ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบฯ จึงได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่2) ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ขึ้น 
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สารบัญ 
 
เร่ือง   หน้า 

ส่วนท่ี 1  เหตุผลและความจําเป็น  6 
   

ส่วนท่ี 2  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 7 
   

ส่วนท่ี 3  รายละเอียดโครงการพัฒนา 10 
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  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 
2561 – 2564  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 และได้เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 
22 กันยายน 2560 ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีคือแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ที่กําหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนด
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี  และให้ใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
 

 แต่ด้วยเหตุผลความจําเป็นเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสถานการณ์ปัจจุบัน  จึงต้องมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ระบุว่า “เพื่อประโยชน์
ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ 
โดยให้ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น   
 

  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น   
 

  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง   
 

  สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังเพื่อให้ความเห็นชอบ
ก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
 

  ทั้งนี้ ได้มีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา จํานวน 188 โครงการ  
งบประมาณ 63,051,800 บาท (หกสิบสามล้านห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
  

  
   
 

 

ส่วนที่ 1 
เหตุผลและความจําเป็น 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวดันครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานสร้าง  
      ความเข้มแข็งของชุมชน 

- - 1 
 

30,000 - - - - 1 30,000 

 1.2 แผนงานการเกษตร  - - - - - - - - - - 

 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน - - 1 300,000 - - - - 1 300,000 
 1.4 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - - - - - - - 

รวม 
 

- - 2 330,000 - - - - 2 330,000 

2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรม 
      และการโยธา 

- - 30 16,765,400 23 15,643,200 16 11,788,200 69 44,196,800 

 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน - - 4 860,000 4 860,000 4 860,000 12 2,580,000 
รวม 

 

- - 34 17,625,400 27 16,503,200 20 12,648,200 81 46,776,800 

 

 

 

 

          

 

ส่วนที่ 2 

แบบ ผ.07 
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ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - 1 300,000 - - - - 1 300,000 
 3.2 แผนงานการศึกษา - - 1 2,876,000 1 2,876,000 1 2,876,000 3 8,628,000 
 3.3 แผนงานการศาสนา  
     วัฒนธรรมและนันทนาการ 

- - 22 1,476,000 22 1,476,000 22 1,476,000 66 4,428,000 

 3.4 แผนงานบริหารทั่วไป - - 4 265,000 4 265,000 1 200,000 9 730,000 
 3.5 แผนงานสร้างความ 
      เข้มแข็งของชุมชน 

- - 2 80,000 2 80,000 1 30,000 5 190,000 

 3.6 แผนงานรักษาความ  
      สงบภายใน 

- - 1 90,000 1 90,000 1 90,000 3 270,000 

 3.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - 
 3.8 แผนงานสาธารณสุข 5 427,700 2 117,100 2 117,100 2 117,100 11 779,000 
 3.9 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - 

รวม 5 427,700 33 5,204,100 32 4,904,100 28 4,789,100 98 15,325,000 
4. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน 
 4.1 แผนงานการเกษตร  - - 1 50,000 1 50,000 - - 2 100,000 
 4.2 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - - - - - - - 
 4.3 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - 

รวม - - 1 50,000 1 50,000 - - 2 100,000 
 

 

 

          

แบบ ผ.07 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 9 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจดัการองค์กร 
 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 30,000 2 430,000 1 30,000 1 30,000 5 520,000 
 5.2 แผนงานสร้างความ 
      เข้มแข็งของชุมชน 

- - - - - - - - - - 

รวม 1 30,000 2 430,000 1 30,000 1 30,000 5 520,000 

รวมทั้งหมด 6 457,700 72 23,639,500 61 21,487,300 49 17,467,300 188 63,051,800 

 

แบบ ผ.07 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 10 

 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
1 ส่งเสริมอาชีพให้กบักลุ่ม

สตรีและแม่บ้าน 
เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การประกอบอาชีพ  

ประช า ชนสามา รถ นํ า
ความรู้ไปปรับใช้ และมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

- 30,000 - - จํานวนผู้เข้ารบั
การฝึกอบรม 

ประชาชนได้รบั
ความรู้และมี
รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 3 
รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.01 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 11 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกิจ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
2 ก่อสร้างห้องน้ําสาธารณะ 

ศูนย์การท่องเที่ยว หมู่ที่ 7 
เพื่อยกระดับสถานที่
ท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐาน 

ก่อสร้างห้องน้ําสาธารณะ 
จํานวน 1 แห่ง 

- 300,000 - - มีห้องน้ําที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
และพึงพอใจใน
การท่องเที่ยว 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 12 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
3 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 

สายห้วยหลุมพงศ์ 
เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 785 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. (เนื่องจากเป็น
ถนนที่มีความยาว1,000 
ม. ต้องจัดทําทุกป ี(ปีละ
ประมาณ 270 ม.)  

- 626,400 
 
 

626,400 
 
 

626,400 
 
 

ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 
สายนาย ู

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนน คสล. กว้าง 6 ม. 
ยาว 700 ม.  
หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 ม. 
(ปีละประมาณ 250 ม.) 

- 870,000 870,000 870,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 
สายเขาเกียรติ 

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 785 ม.  
หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 ม. 
(ปีละประมาณ 270 ม.) 

- 626,400 
 
 

626,400 
 
 

626,400 
 
 

ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 
สายในแพรก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 800 ม. หนา0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 
(ปีละประมาณ 270 ม.) 

 783,000 783,000 783,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 13 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
7 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 

สายทุ่งเรง 
เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนน คสล.  กว้าง 6 ม. 
ยาว 800 ม. หนา0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. (ปีละประมาณ 
270 ม.) 

- 783,000 783,000 783,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 
สายบ้านนายดะนาน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนน คสล.  กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม. หนา0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. (ปีละประมาณ 
270 ม.) 

- 783,000 783,000 783,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

9 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 
สายในไร่ (ตอนบา้นป้าแวว-
บ้านปา้เอียด) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 800 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. (ปีละประมาณ 
270 ม.) 

- 626,400 626,400 626,400 ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 
สายบ้านนายสนิท-บ้านนาย
เหยบ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนนลาดยางแอสฟัล 
กว้าง 6 ม. ยาว 700 ม. 
หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 ม. 
(ปีละประมาณ 350 ม.) 
 

- 1,092,000 1,092,000 - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 14 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
11 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 7, 
หมู่ที่ 5 สายหน้าขนส่ง-บ้าน 
อ.วิสุทธิ์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนนลาดยางแอสฟัล. 
กว้าง 6 ม. ยาว 855 ม. 
หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.30 ม. 
(ปีละประมาณ 300 ม.) 

- 936,000 936,000 936,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 
สายบ้านนายมิดีน-หน้า
ขนส่ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนน คสล. กว้าง 6 ม. 
ยาว 400 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. (ปีละประมาณ 
200 ม.) 

- 696,000 696,000 - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 
สายบ้านนายชูชีพ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเรว็  

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 285 ม. หนา0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. (ปีละประมาณ 
150 ม.) 
 

- 348,000 348,000 - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 
สายบ้านนายจรัญ - ชายเขา
พรง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 285 ม. หนา0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. (ปีละประมาณ 
150 ม.) 
 

- 435,000 435,000 - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 15 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
15 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 

สายซอยราษฎร์อุทิศ 2  
เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. หนา0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 
 

- 232,000 - - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
11 สายบ้านนายประพันธ์  
ไชยพงศ์ - บ้านนายอํานวย 
ไชยชํานาญ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 200 ม. หนา0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 
 

- 580,000 
 
 

- - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
11 สายบ้านนายมณี พัฒ
สงค์ –บ้านนายฉวย ดําแก้ว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 350 ม. หนา0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. (ปีละประมาณ 
180 ม.) 
 

- 522,000 522,000 - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
11 สายคลองพอ – เขากิว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 385 ม. หนา0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. (ปีละประมาณ 
200 ม.) 

- 464,000 464,000 - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 16 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
19 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 

12 สายบ้านหมอจ้วง – 
เขตหมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม. หนา0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. (ปีละประมาณ 
270 ม.) 

- 580,000 580,000 580,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
13 สายซอยเมตตา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 150 ม. หนา0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 
 

- 348,000 
 

- - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
14 สายบ้านหมอสวัสดิ์ – 
บ้านนายเงิน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 600 ม. หนา0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. (ปีละประมาณ 
200 ม.) 
 

- 464,000 
 
 

464,000 
 

 

464,000 
 

 

ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
14 สาย รพช. – บ้านนาย
บํารุง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม. หนา0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. (ปีละประมาณ 
270 ม.) 

- 783,000 783,000 783,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 17 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
23 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 

14 สาย รพช. – สิชลฟาร์ม 
เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,400 ม. หนา0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. (ปีละประมาณ 
470 ม.) 
 

- 1,363,000 1,363,000 1,363,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
15 สายบ้านนายณรงค์ – 
เขตหมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนน คสล. กว้าง 6 ม. 
ยาว 600 ม. หนา0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. (ปีละประมาณ 
200 ม.) 
 

- 696,000 696,000 696,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
15 สายบ้านนายเคลื่อน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 585 ม. หนา0.15 
ม. ไหลท่างหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. (ปีละประมาณ 
195 ม.) 
 

- 452,400 452,400 452,400 ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
16 สายบ้านนายมนูญ – 
บ้านนายเชือง (ตอนพรุ
จระเข้ไข่ – บ้านนายสมพร) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. หนา0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 
 

- 232,200 - - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 18 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
27 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 

16 สายเลียบชายทะเล 
(บ้านลุงชอบ –บ่อผู้ใหญ่นุ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 985 ม. หนา0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. (ปีละประมาณ 
330 ม.) 

- 765,600 765,600 765,600 ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
16 สายแยกมิซาว่า 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 150 ม. หนา0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 ม. 

- - 348,000 - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ที่ 
3 สายซอยบ้านตาขอด – 
ซอยทุ่งเรง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง 
กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 
ม.  

- - 600,000 - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ที่ 
3 สายซอยพังยาว – ซอย
ขามขี้แมว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง 
กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 
ม.  

- - - 650,000 ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

31 ปรับปรุงถนนบกุเบิก หมู่ที่ 
8 สายบา้นนายอนันต์-บ้าน
นายนิพนธ์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนนบุกเบิกหินคลุก   
บดอัด กว ้าง 5 ม.     
ยาว 1,000 ม.  

- 300,000 - - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ที่ 
14 สายโยธา – ห้วยหลุม
พงศ์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง 
กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม.  

- 300,000 - - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 19 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
33 ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ที่ 

14 สายโยธา – ห้วยหลุม
พงศ์ (แยกสายบ้านนาย
ณรงค์  เพชรเศรษฐ์) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง 
กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม.  

- 200,000 - - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ที่ 
16 สายบ้านนางเอียด  
ทองคง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง 
กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม.  

- 100,000 - - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ที่ 
16 สายบ้านนางลาํยอง  
ณ นคร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ถนนบุกเบิกถมดินลูกรัง 
กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม.  

- 300,000 - - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 20 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาคนการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

36 ก่อสร้างพนังกั้นน้ํา เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ําป้องกันตลิ่งพัง 

- พนังกั้นน้ําคลอง 
ท่าควาย หมู่ที่ 
1,2,3,4,9 
- พนังกั้นน้ําคลอง 
ท่าเชี่ยว หมู่ที่ 16 

- 300,000 300,000 300,000 จํานวนพนัง
กั้นน้ํา 

ลดความ
เสียหายและ
ความรุนแรงของ
กระแสน้ํา 
กัดเซาะริมตลิ่ง 

กองช่าง 

37 ฝังท่อระบายน้ํา หมู่ที่ 16 
ถนนสายหลังกองทุน
หมู่บ้านท่าเชี่ยว  

เพื่อระบายน้ําท่วมขัง 
ประชาชนสามารถ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ฝังท่อระบายน้ํา - 300,000 300,000 300,000 ท่อระบายน้ํา ระบายน้ําได้ดี 
ประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก 
แก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

38 ซ่อมแซมคอสะพานราษฎร์
อุทิศ หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมคอสะพาน 
ที่ชํารุด 

- 200,000 200,000 200,000 จํานวนสะพาน
ที่ได้รบัการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 21 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

39 ก่อสร้างโครงหลังคา 
สนามกีฬา 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
สนามกีฬาสําหรบัออก
กําลังกายและเล่นกฬีา 

ก่อสร้างโครงหลังคา
คลุมเครื่องออกกําลัง
กาย สนามกีฬา
โรงเรียนชุมชน
วัดปัณณาราม 

- 300,000 - - ก่อสร้าง
หลังคาสนาม
กีฬา 1 แห่ง 

ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 22 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  3.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

40 ฝึกอบรมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและการคัดแยก
ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก
ครัวเรือน 

เสริมสรา้งความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชนการ
บริหารจัดการขยะ 

ส่งเสริมให้ความรูใ้น
การคัดแยกขยะ 

30,000 - - - จํานวนผู้เข้ารบั
การฝึกอบรม 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
ขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นใน
ครัวเรือน 

สํานักงานปลัด 

41 รณรงค์และส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะ 

เสริมสรา้งความรู้ 
วิธีการลดปริมาณขยะ 

ส่งเสริมให้ความรูใ้น
การคัดแยกขยะ 

- 30,000 30,000 - จํานวนผู้เข้ารบั
การฝึกอบรม 

ประชาชนรู้
วิธีการคัดแยก
ขยะและการนํา
กลับมาใช้ใหม่ 

สํานักงานปลัด 

42 สภาเด็กและเยาวชน อาสา
ทําดีเพื่อพัฒนาสังคม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน 
ได้สรา้งสรรค์ประโยชน์
ต่อชุมชน และสังคม 

ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนบําเพ็ญ
ประโยชน์สาธารณะ 

- 5,000 5,000 - ร้อยละขอเด็ก
และเยาวชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชน
ได้บาํเพ็ญ
ประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม 

สํานักงานปลัด 

43 ติดตั้งระบบเสียงตามสาย 
หอกระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

เพื่อให้การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเป็นไปอยา่ง
รวดเร็ว และทั่วถึง 

ติดตั้งระบบเสียงตาม
สาย หอกระจายข่าว
ประจําหมู่บา้น 

- 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ประชาชน
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ 
อย่างทั่วถึง 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 23 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

44 ป้องกันและแกไ้ขปัญหา 
ยาเสพติดในเยาวชน 

เพื่อปลูกจิตสํานึกให้
เยาวชนตระหนักถึง 
พิษภัยของยาเสพติด 

ให้เยาวชนห่างไกล
จากยาเสพติด 

- 50,000 50,000 - ร้อยละของ
เยาวชนที่เข้า
ร่วมอบรม 

เยาวชนได้ทราบ
ถึงพิษภัยและ
ห่างไกล 
ยาเสพติด 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 24 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

45 ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

เพื่อให้สุนัขและแมว
ได้รบัการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

46,500 46,500 46,500 46,500 จํานวนสุนัข
และแมวที่รบั
การฉีดวัคซีน 

สุนัขและแมว
ปลอดจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า  

สํานักงานปลัด 

46 ทําหมันสุนัขและแมว 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าฟา้จุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

เพื่อควบคุมประชากร
สุนัขและแมว 

ทําหมันให้กับสุนัข
และแมว 

70,600 70,600 70,600 70,600 จํานวนสุนัข
และแมวที่รบั
การทําหมัน 

อัตราการเกิด
ของสุนัขและ
แมวลดลง 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 25 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน 
  4.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

47 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา
พันธุกรรมพืชสมุนไพร 

ให้ความรู้เรื่อง
สมุนไพรให้แก่
ประชาชน 

- 50,000 50,000 - จํานวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ได้อนุรกัษ์และ
พัฒนาสมุนไพร
ในท้องถิ่น 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบ ผ.01 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 26 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างธรรมภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 5. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจดัการองค์กร 
  5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

48 การบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อําเภอสิชล 

เพื่ออํานวยการและ
บริหารจัดการ
ศูนย์บริการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนเงินที่
สนับสนุน 

ผู้รบับริการ
ของศูนย์ฯ 
ได้รบัความ
สะดวกและมี
ความพึงพอใจ
ในการรบั
บริการ 

สํานักงานปลัด 
 

49 ก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อให้มีที่จอดรถของ
พนักงานและประชาชน
ผู้มารับบริการ 

ก่อสร้างโรงจอดรถ 
จํานวน ๑ แห่ง 

- 400,000 - - มีที่จอดรถที่
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

พนักงานและ
ประชาชนผู้มา
ใช้บรกิารมีที่
จอดรถ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 27 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอเงิน
อุดหนุน 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) 

1 โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย ์

สนับสนุนการจัด
งานวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 

- 10,000 10,000 10,000 จํานวนเงิน 
ที่อุดหนุน 

ได้ปกป้องเทิดทูน
สถาบันและน้อมรําลกึ
ในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย ์

กอง
การศึกษาฯ 

ที่ทําการ
ปกครอง 
อําเภอสิชล 

2 โครงการตกแต่งเรือ
พนมพระ 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ
สร้างความสามัคคี
ของชุมชน 

สนับสนุนการ
ตกแต่งเรือ 
พนมพระ 
 

- 30,000 30,000 30,000 จํานวนเงินที่
สนับสนุน 

ได้รกัษาประเพณี
วัฒนธรรมและชุมชนมี
ความรักสามัคคี 

กอง
การศึกษาฯ 

วัดปัณณา
ราม 

3 โครงการตกแต่งเรือ
พนมพระ 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ
สร้างความสามัคคี
ของชุมชน 
 

สนับสนุนการ
ตกแต่งเรือ 
พนมพระ 
 

- 30,000 30,000 30,000 จํานวนเงินที่
สนับสนุน 

ได้รกัษาประเพณี
วัฒนธรรมและชุมชนมี
ความรักสามัคคี 

กอง
การศึกษาฯ 

วัดถ้ําเทียน
ถวาย 

แบบ ผ.02 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 28 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอเงิน
อุดหนุน 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) 

4 โครงการตกแต่งเรือ
พนมพระ 

เพือ่รักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ
สร้างความสามัคคี
ของชุมชน 

สนับสนุนการ
ตกแต่งเรือ 
พนมพระ 
 

- 30,000 30,000 30,000 จํานวนเงินที่
สนับสนุน 

ได้รกัษาประเพณี
วัฒนธรรมและชุมชนมี
ความรักสามัคคี 

กอง
การศึกษาฯ 

วัดชนาราม 

5 โครงการตกแต่งเรือ
พนมพระ 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ
สร้างความสามัคคี
ของชุมชน 

สนับสนุนการ
ตกแต่งเรือ 
พนมพระ 
 

- 30,000 30,000 30,000 จํานวนเงินที่
สนับสนุน 

ได้รกัษาประเพณี
วัฒนธรรมและชุมชนมี
ความรักสามัคคี 

กอง
การศึกษาฯ 

วัดกุมแป 

6 โครงการตกแต่งเรือ
พนมพระ 

เพื่อรักษาขนบ
ธรรม 
เนียมประเพณี 
และสรา้งความ
สามัคคีของชุมชน 

สนับสนุนการ
ตกแต่งเรือ 
พนมพระ 
 

- 30,000 30,000 30,000 จํานวนเงินที่
สนับสนุน 

ได้รกัษาประเพณี
วัฒนธรรมและชุมชนมี
ความรักสามัคคี 

กอง
การศึกษาฯ 

วัดดอนนนท์ 

7 โครงการตกแต่งเรือ
พนมพระ 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ
สร้างความสามัคคี
ของชุมชน 

สนับสนุนการ
ตกแต่งเรือ 
พนมพระ 
 

- 30,000 30,000 30,000 จํานวนเงินที่
สนับสนุน 

ได้รกัษาประเพณี
วัฒนธรรมและชุมชนมี
ความรักสามัคคี 

กอง
การศึกษาฯ 

วัดมณี
ประสิทธิ์ 

แบบ ผ.02 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 29 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอเงิน
อุดหนุน 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) 

8 โครงการตกแต่งเรือ
พนมพระ 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ
สร้างความสามัคคี
ของชุมชน 

สนับสนุนการ
ตกแต่งเรือ 
พนมพระ 
 

- 30,000 30,000 30,000 จํานวนเงินที่
สนับสนุน 

ได้รกัษาประเพณี
วัฒนธรรมและชุมชนมี
ความรักสามัคคี 

กอง
การศึกษาฯ 

คณะ 
กรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 

9 โครงการตกแต่งเรือ
พนมพระ 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ
สร้างความสามัคคี
ของชุมชน 

สนับสนุนการ
ตกแต่งเรือ 
พนมพระ 
 

- 30,000 30,000 30,000 จํานวนเงินที่
สนับสนุน 

ได้รกัษาประเพณี
วัฒนธรรมและชุมชนมี
ความรักสามัคคี 

กอง
การศึกษาฯ 

คณะ 
กรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 15 

10 โครงการอบรม
จริยธรรมเยาวชน 
ภาคฤดูร้อน 

เพื่อปลูกฝังความ
ศรัทธาในศาสนา
อิสลาม และ
ส่งเสริมความรัก
สามัคคี 

สนับสนุนการจัด
อบรมเยาวชน
อิสลามภาค 
ฤดูร้อน 

- 50,000 50,000 50,000 จํานวนเงินที่
สนับสนุน 

เยาวชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในศาสนาที่
ถูกต้อง 

กอง
การศึกษาฯ 

มัสยิด 
อัลมุฮัมมะ 
ดียะฮ์ 

11 โครงการอบรม
จริยธรรมเยาวชน 
ภาคฤดูร้อน 

เพื่อปลูกฝังความ
ศรัทธาในศาสนา
อิสลาม และ
ส่งเสริมความรัก
สามัคคี 

สนับสนุนการจัด
อบรมเยาวชน
อิสลามภาค 
ฤดูร้อน 

- 50,000 50,000 50,000 จํานวนเงินที่
สนับสนุน 

เยาวชนมี ความเข้าใจใน
ศาสนาที่ถูกต้อง 

กอง
การศึกษาฯ 

มัสยิด 
ดารลุ 
อามาน 

แบบ ผ.02 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 30 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอเงิน
อุดหนุน 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) 

12 โครงการจัดงาน 
วนัตรุษอิดิลฟิตร ี

เพื่อความสามัคคี
และส่งเสริม
วัฒนธรรมตาม
หลักศาสนา
อิสลาม 

สนับสนุนการจัด
งานวันตรุษอิดลิ
ฟิตร ี

- 50,000 50,000 50,000 จํานวนเงินที่
สนับสนุน 

ได้สานความ 
สัมพันธ์ระหว่างหมู่บา้น
มุสลิม 

กอง
การศึกษาฯ 

มัสยิด 
อัลมุฮัมมะ 
ดียะฮ์ 
และ 
มัสยิด 
ดารลุ 
อามาน 

13 โครงการจัดงาน
ประเพณีวัฒนธรรม
วันวิสาขะแห่ผา้ขึ้นถ้ํา 
(เขาพรง) 

เพื่อส่งเสริม 
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

สนับสนุนการจัด
งานวันวิสาขบูชา 
แห่ผ้าขึ้นถ้ําเขาพรง 

- 200,000 200,000 200,000 จํานวนเงินที่
สนับสนุน 

ประเพณีวัฒนธรรมอยู่
คู่ท้องถิ่นสืบไป 

กอง
การศึกษาฯ 

คณะ 
กรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 15 

14 โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลนักเรียน 7 
คน “หนองเต่าคัพ” 

เพื่อส่งเสริมด้าน
กีฬา และมีส่วน
ร่วมในการ 
จัดกิจกรรม 

สนับสนุนการ 
จัดแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 

- 82,000 82,000 82,000 จํานวนเงินที่
สนับสนุน 

นักเรียนมีทักษะในการ
เล่นกีฬาและส่งเสริมใน
ระดับสูงขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

โรงเรียนวัด
ชนาราม 

15 โครงการแข่งขัน
วอลเลย์บอล  
“วัดถ้ําคัพ” 

เพื่อส่งเสริมด้าน
กีฬา และมีส่วน
ร่วมในการ 
จัดกิจกรรม 
 

สนับสนุนการ 
จัดแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอล 

- 300,000 300,000 300,000 จํานวนเงินที่
สนับสนุน 

นักเรียนมีทักษะในการ
เล่นกีฬาและส่งเสริมใน
ระดับสูงขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

โรงเรียนวัด
ถ้ําเทียน
ถวาย 

แบบ ผ.02 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 31 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอเงิน
อุดหนุน 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) 

16 โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระ
อําเภอสิชล 

เพื่อความสามัคคี
และส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น 

สนับสนุนการจัด
งานประเพณี 
ชักพระ 

- 40,000 40,000 40,000 จํานวนเงินที่
สนับสนุน 

ประเพณีวัฒนธรรมอยู่
คู่ท้องถิ่นสืบไป 

กอง
การศึกษาฯ 

ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอสิชล 

17 โครงการพฒันา 
กีฬาอําเภอ 

เพื่อส่งเสริมการ
เล่นกีฬา/ออก
กําลังกายเพื่อ
สุขภาพ และ
พฒันามาตรฐาน
การกีฬา 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
กีฬาอําเภอ 

- 20,000 20,000 20,000 จํานวนเงินที่
สนับสนุน 

ได้รบัการพัฒนา
มาตรฐานด้านกีฬา  

กอง
การศึกษาฯ 

ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอสิชล 

18 โครงการจัดงาน 
สืบสานประเพณี 
แห่หมฺรับเดือนสิบ 

เพื่อความสามัคคี
และส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น 

สนับสนุนการจัด
งานแห่หมรับ
เดือนสิบ 

- 20,000 20,000 20,000 จํานวนเงินที่
สนับสนุน 

ประเพณีวัฒนธรรมอยู่
คู่ท้องถิ่นสืบไป 

กอง
การศึกษาฯ 

ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอสิชล 

19 โครงการจัดงาน 
ประเพณีมาฆบูชา 
แห่ผ้าขึ้นธาตุ 

เพื่อส่งเสริม
ประเพณีและ
รําลกึถึงพระคุณ
ของพระสัมมาสัม
พทุธเจ้า 

สนับสนุนการจัด
งานมาฆบูชาแห่ผ้า
ขึ้นธาตุ 

- 3,000 3,000 3,000 จํานวนเงินที่
สนับสนุน 

ประเพณีวัฒนธรรมอยู่
คู่ท้องถิ่นสืบไป 

กอง
การศึกษาฯ 

ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอสิชล 

20 โครงการจัดงาน 
วันปิยมหาราช 

เพื่อน้อมรําลึก 
ในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
รัชกาลที่ 5 

สนับสนุนการจัด
งานวันปิยมหาราช 

- 1,000 1,000 1,000 จํานวนเงินที่
สนับสนุน 

ได้ปกป้องเทิดทูน
สถาบันและน้อมรําลกึ
ในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย ์

กอง
การศึกษาฯ 

ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอสิชล 

แบบ ผ.02 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 32 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอเงิน
อุดหนุน 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) 

21 โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกยีรติ 12 สิงหา 
พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

สนับสนุนการจัด
งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 
สิงหาพระบรม 
ราชินีนาถ 

- 10,000 10,000 10,000 จํานวนเงินที่
สนับสนุน 

เป็นการปกป้องเทิดทูน
สถาบันและน้อมรําลกึ
ในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสถาบันพระมหา 
กษัตริย์และพระคุณ
ของแม่ 

กอง
การศึกษาฯ 

ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอสิชล 

22 โครงการแข่งขันกีฬาสี
กลุ่มทุ่งปรัง 

เพื่อสนับสนุนการ
เล่นกีฬา และ
ส่งเสริมนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันต่อ
ในระดบัที่สูงขึ้น 

สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาสีกลุ่ม
ทุ่งปรัง 

- 400,000 400,000 400,000 จํานวนเงินที่
สนับสนุน 

ประชาชนและเยาวชน
ได้ออกกําลังกาย เล่น
กีฬาต่อต้าน 
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอสิชล 

  

แบบ ผ.02 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 33 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  1.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่ขอ
เงินอุดหนุน (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) 

23 โครงการอาหาร
กลางวัน 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้นักเรยีน
ได้รบัประทาน
อาหารที่มีคุณค่า 
ถูกหลักโภชนาการ 
และแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายเรื่อง
อาหารกลางวัน
ของผู้ปกครอง 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
ประถมศึกษาใน
เขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบล
ทุ่งปรัง 

- 2,876,000 
- ร.ร.บ้านต้น
จันทน์
(404,000) 
- ร.ร.ชุมชน
วัดปัณณา
ราม
(428,000) 
- ร.ร.วัดชนา
ราม
(440,000) 
- ร.ร.วัดถ้ํา
เทียนถวาย 

2,876,000 
- ร.ร.บ้านต้น
จันทน์
(404,000) 
- ร.ร.ชุมชน
วัดปัณณา
ราม
(428,000) 
- ร.ร.วัดชนา
ราม
(440,000) 
- ร.ร.วัดถ้ํา
เทียนถวาย 

2,876,000 
- ร.ร.บ้านต้น
จันทน์
(404,000) 
- ร.ร.ชุมชน
วัดปัณณา
ราม
(428,000) 
- ร.ร.วัดชนา
ราม
(440,000) 
- ร.ร.วัดถ้ํา
เทียนถวาย 

ร้อยละของ
นักเรียนที่
ได้รบั
ประทาน
อาหาร
กลางวันที่
ถูกหลัก
โภชนาการ 

นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
ที่มีคุณค่า ถูกหลัก
โภชนาการ มี
สมรรถภาพ
ร่างกายตามเกณฑ์  

กองการศึกษาฯ โรงเรียนในเขต
พื้นที่ตําบล 
ทุ่งปรัง 

   (1,080,000) 
- ร.ร.บ้าน
ปลายทอน 
(524,000) 

(1,080,000) 
- ร.ร.บ้าน
ปลายทอน 
(524,000) 

(1,080,000) 
- ร.ร.บ้าน
ปลายทอน 
(524,000) 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 34 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  1.3 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอเงิน
อุดหนุน 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) 

24 - โครงการรณรงค์
และแกไ้ขปัญหา 
ยาเสพติด To Be 
Number One  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ในหมู่บ้าน) 
- โครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิ  
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
- โครงการอบรม 
หมอหมู่บ้านใน 
พระราชประสงค์ 

- เพื่อเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา 
เสพติด 
 
- เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้ในโรค
หนอนพยาธิ 
 
 
- เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้ในดา้น
สุขภาพที่จําเป็น
ต่อการรักษา 
พยาบาลเบื้องต้น 

- ส่งเสริมให้
ความรู้เรื่อง 
ยาเสพติด 
 
 
 
- ส่งเสริมให้
ความรู้ด้านโรค
หนอนพยาธิ 
 
 
- ส่งเสริมให้
ความรู้ด้านการ
รักษาพยาบาล
เบื้องตัน 

320,000 - - - จํานวนเงิน 
ที่อุดหนุน 

- เยาวชนสามารถ
ดําเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ได้อย่างเข้มแข็ง 
 
 
- ประชาชนมีความรู้
และปรับเปลีย่น
พฤติกรรมเกีย่วกับการ
ป้องกันโรคหนอนพยาธิ 
 
- ประชาชนมีความรู้
ด้านสุขภาพที่จําเป็นใน
เบื้องต้น 

สํานักงาน
ปลัด 

หมู่ที่  
1 – 16 

(หมู่บ้านละ 
20,000 
บาท) 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 35 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 พฒันาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
 1.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน 
ที่ขอ 

เงินอุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

25 โครงการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย
ตําบลทุ่งปรัง 

เพื่อดูแลรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย ป้องกัน
และปราบปราม 
ยาเสพติด 

สนับสนุนศูนย์ร่วม
รักษาความสงบ
เรียบร้อยตําบล 
ทุ่งปรัง 

- 90,000 90,000 90,000 จํานวนเงินที่
สนับสนุน 

ประชาชนได้รบั
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

สํานักงาน
ปลัด 

ศูนย์ร่วมรกัษา
ความสงบ

เรียบร้อยตําบล 
ทุ่งปรัง 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 36 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 พฒันาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
 1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน 
ที่ขอ 

เงินอุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

26 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ 
การประมงพื้นบ้าน  
บ้านปลายทอน 

เพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสัตว์น้ํา และ
ลดต้นทุนการ
ประกอบอาชีพแก่
สมาชิก 
 

สนับสนุนกลุ่ม
ประมงพื้นบา้น 

- 30,000 30,000 30,000 จํานวนเงินที่
สนับสนุน 

กลุ่มประมงพื้นบ้าน
มีความเข้มแข็ง 
 

สํานักงาน
ปลัด 

กลุ่มประมง
พื้นบ้าน บา้น
ปลายทอน 

แบบ ผ. 02 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 37 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่ขอ
เงินอุดหนุน (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) 

27 โครงการติดตั้งไฟฟา้
แสงสว่างสาธารณะ  

เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนที่สัญจร
ไปมา และลด
ปัญหาอาชญากรรม 

ติดตั้งไฟฟา้แสง
สว่างสาธารณะ  ใน
พื้นที่ตําบล 
ทุ่งปรัง 

- 600,000 600,000 600,000 ระยะทางที่
ติดตั้งไฟฟา้
แสงสว่าง
สาธารณะ 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวก  มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  
ลดปัญหา
อาชญากรรมต่าง ๆ   

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค  
สาขาสิชล 

 

แบบ ผ.02 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 38 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และอํานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

รถยนต์นั่งส่วนกลาง - 784,000 - - สํานักงานปลัด 

2 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และอํานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น 
โต๊ะพับอเนกประสงค์ 

- 18,500 - - สํานักงานปลัด 

3 การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และอํานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน 

 80,000 80,000 80,000 กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.08 


