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คํานํา 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง
ได้จัดทําขึ้นโดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งเกิดจากพ้ืนฐานความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่  ได้มีการจัดเวทีประชาคมเพ่ือสํารวจปัญหาความต้องการ ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น  ทั้งน้ี เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมประเด็น
ปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง 
 

  ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง มีความจําเป็นที่จะต้องจัดทําโครงการ
เพ่ิมเติมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม  แต่เน่ืองจากโครงการดังกล่าวไม่ปรากฏ
ในแผนพัฒนาและ/หรือเป็นโครงการที่ไม่ได้บรรจุในปีแรกของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังน้ัน เพ่ือให้
ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบฯ จึงได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ขึ้น 
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สารบัญ 
 เร่ือง   หน้า

ส่วนที่ 1  เหตุผลและความจําเป็น  6
   

ส่วนที่ 2  บัญชีสรุปโครงการพฒันา 7
   

ส่วนที่ 3  รายละเอียดโครงการพัฒนา 10
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  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 
2561 – 2564  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559  ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีคือแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กําหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และ
กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะ
เป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี  และให้
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนน้ัน รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

 แต่ด้วยเหตุผลความจําเป็นเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสถานการณ์ปัจจุบัน  จึงต้องมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ระบุว่า “เพ่ือประโยชน์
ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ 
โดยให้ดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี  
 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น   
 

  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น   
 

  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง   
 

  สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังเพ่ือให้ความเห็นชอบ
ก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
 

  ทั้งน้ี ได้มีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา จํานวน 35 โครงการ  
งบประมาณ 27,300,000 บาท (ย่ีสิบเจ็ดล้านสามแสนบาทถ้วน)   

  
   
 

 ส่วนท่ี 1 เหตุผลและความจาํเป็น 
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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) 

1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิ 
 1.1 แผนงานสร้าง  

      ความเข้มแข็งของชุมชน 
- - - 

 
- - - - - - - 

 1.2 แผนงานการเกษตร  - - - - - - - - - - 
 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - 
 1.4 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - - - - - - - 

รวม 
 

- - - - - - - - - - 
2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรม 

      และการโยธา 
10 13,650,000 1 1,200,000 - - - - 11 14,850,000 

 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - รวม  10 13,650,000 1 1,200,000 - - - - 11 14,850,000      
          

 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 1 300,000 1 300,000 4 1,200,000 
 3.2 แผนงานการศึกษา 2 1,900,000 2 2,000,000 2 2,000,000 2 2,000,000 8 7,900,000 
 3.3 แผนงานการศาสนา  

     วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- - - - - - - - - - 

 3.4 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - - - - - - - 
 3.5 แผนงานสร้างความ 

      เข้มแขง็ของชุมชน 
- - - - - - - - - - 

 3.6 แผนงานรักษาความ  
      สงบภายใน 

- - - - - - - - - - 

 3.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - 
 3.8 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - 
 3.9 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - รวม 3 2,200,000 3 2,300,000 3 2,300,000 3 2,300,000 12 9,100,000 
4. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน 
 4.1 แผนงานการเกษตร  - - - - - - - - - - 
 4.2 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - - - - - - - 
 4.3 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - รวม - - - - - - - - - - 
 
 
 
 

          

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) 

5. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 3 830,000 3 840,000 3 840,000 3 840,000 12 3,350,000 
 5.2 แผนงานสร้างความ 

      เข้มแขง็ของชุมชน 
- - - - - - - - - - รวม 3 830,000 3 840,000 3 840,000 3 840,000 12 3,350,000 รวมทั้งหมด 16 16,680,000 7 4,340,000 6 3,140,000 6 3,140,000 35 27,300,000 

 

แบบ ผ.07 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  พัฒนาการทอ่งเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่4  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
1 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 

สายชายเขาเกียรติ 
เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม.  
หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 ม. 

2,500,000 - - - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 
สายบ้าน อ.วิสุทธิ์ – ขนส่ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  
หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 ม. 

2,000,000 - - - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 
สายในไร่ (ตอนบ้านนาย
เสรี – ถนน 401) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม.  
หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 ม. 
 

2,000,000 - - - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 ส่วนที่ 3 รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 11 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  พัฒนาการทอ่งเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่4  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
4 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 

สายโรงเรียนวัดชนาราม – 
บ้านลุงสาย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. หนา0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 ม. 

1,000,000 - - - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนบุกเบิก หมู่ที่ 
8 สายคลองโบสถ์ – เขต
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น  กว้าง 
5 ม. ยาว 500 ม.  

1,000,000 - - - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 
สายบ้านนายจรัญ – ชายเขา
พรง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 ม. 

400,000 - - - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 10 สายบ้านนายต้อย 
บัวแย้ม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 ม. 

1,000,000 - - - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 13 สายซอยบ้านนาง
ชะนา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 ม.  
 
 

750,000 - - - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 12 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  พัฒนาการทอ่งเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่4  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
9 ก่อสร้างถนน คสล.  

หมู่ที่ 13 สายซอยนุรักษ์
อุทิศ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม.  
หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 ม. 

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

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 14 สายเหมืองแร่ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. หนา0.15 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 ม. 

1,000,000 - - - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 15 สายบ้านนาย
เคลื่อน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว ้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม.  
หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 ม. 

2,000,000 - - - ถนน 1 เส้น การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 13 

 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เขม้แข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่3  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานเคหะและชุมชน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

12 ปรับปรุงสนามกีฬา/ลาน
กีฬา และอาคารกีฬา
เอนกประสงค์ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
สนามกีฬาสําหรับเล่น
กีฬาและออกกําลังกาย 

ปรับปรุง ซ่อมแซม
สนามกีฬา/ลานกีฬา 
อาคารกีฬา
เอนกประสงค์ 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มา
ใช้บริการ 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
และได้ใช้เวลา
ว่างทํากิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 14 

 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เขม้แข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่3  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  3.2 แผนงานการศึกษา ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

13 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้เด็กมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 
และช่วยแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครอง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 5 ศูนย์ 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวนเด็กใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เด็กได้
รับประทาน
อาหารถูกต้อง
ตามหลัก
โภชนาการ และ
ลดภาระของ
ผู้ปกครอง 

กองการศึกษาฯ 

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา  
ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 

เพื่อให้เด็กมีวัสดุ  
สื่อการเรียนการสอน
เพียงพอ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการ
เรียนการสอน  
(รายหัว) 

400,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนเด็กใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
ทุ่งปรังมีสื่อ
อุปกรณ์การ
เรียนการสอน
เพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 15 

 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เขม้แข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่5  การเสริมสร้างธรรมภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
  5.1 แผนงานบริหารทั่วไป ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

15 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ทรัพย์สิน และจัดหาวัสดุ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ 
มีประสิทธิภาพ เกิด
ความสะดวก และ
รวดเร็ว   

- ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ทรัพย์สินตามความ
จําเป็นและเหมาะสม 
- จัดหาวัสดุเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน
ทรัพย์สินและ
วัสดุที่จัดหา
และซ่อมแซม 

การทํางานมี
ความคล่องตัว 
เกิด 
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด, 
กองคลัง, 

กองช่าง และ 
กองการศึกษาฯ 

16 โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารฯ 

ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารฯ มีความ
พร้อมให้บริการ 
แก่ผู้มารับบริการ 

30,000 
(พ.ศ.2559/ 

20,000  
พ.ศ.2560/ 
35,000) 

40,000 40,000 40,000 จํานวน
ประชาชน/
หน่วยงานที่มา
ใช้บริการ 

ทําให้ประชาชน
มีที่ตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสาร 

สํานักงานปลัด 

17 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรท้องถิ่น ผู้นําชุมชน
และประชาคม 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้นํา
ชุมชนและประชาคมมี
ประสบการณ์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานระหว่าง
องค์กร 

จัดอบรม สัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เจ้าหน้าที่ ผู้นํา
ชุมชนและ
ประชาคมได้
ความรู้และ
ประสบการณ์ 

สํานักงานปลัด 

 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 16 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เขม้แข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่3  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  1.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่ขอเงินอุดหนุน (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 
1 โครงการจัดงานวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ 

สนับสนุนการจัด
งานวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 

10,000 - - - จํานวนเงิน 
ที่อุดหนุน 

ได้ปกป้องเทิดทูน
สถาบันและน้อมรําลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

ที่ทําการ
ปกครอง 
อําเภอสิชล 

2 โครงการจัดพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ของภาค
ประชาชนในส่วน
ภูมิภาค 

เพื่อแสดงความ
อาลัยและถวาย
เป็นพระราชกุศล
แด่พระบาท 
สมเด็จ 
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 

สนับสนุนการจัด
พิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ 

60,000 - - - จํานวนเงินที่
อุดหนุน 

ได้ร่วมแสดงความ
อาลัยและแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณฯ 

สํานักงาน
ปลัด 

ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอสิชล 

  

แบบ ผ.02 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 17 

 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เขม้แข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่3  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  1.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่ขอเงินอุดหนุน (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 
3 โครงการอาหาร

กลางวัน 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารที่มีคุณค่า 
ถูกหลักโภชนาการ 
และแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายเรื่อง
อาหารกลางวัน
ของผู้ปกครอง 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
ประถมศึกษาใน
เขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบล
ทุ่งปรัง 

2,944,000 
 

- โรงเรียนบ้าน
ต้นจันทน์
(380,000) 
- โรงเรียน
ชุมชนวัด 
ปัณณาราม
(488,000) 
- โรงเรียนวัด
ชนาราม
(496,000) 
- โรงเรียนวัด
ถ้ําเทียนถวาย 

- - - ร้อยละของ
นักเรียนที่
ได้รับ
ประทาน
อาหารกลาง
วันที่ถูกหลัก
โภชนาการ 

นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
ที่มีคุณค่า ถูกหลัก
โภชนาการ มี
สมรรถภาพ
ร่างกายตามเกณฑ์ 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนในเขต
พื้นที่ตําบล 
ทุ่งปรัง 

  (1,080,000) 
โรงเรียนบ้าน
ปลายทอน 
(500,000) 

    

 

แบบ ผ.02 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 18 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เขม้แข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่4  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่ขอเงินอุดหนุน (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 
4 โครงการติดตั้งไฟฟ้า

แสงสว่างสาธารณะ  
เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนที่สัญจร
ไปมา และลด
ปัญหาอาชญากรรม 

ติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ  
ในพื้นที่ตําบล 
ทุ่งปรัง 

550,000 - - - ระยะทางที่
ติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง
สาธารณะ 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวก  มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  
ลดปัญหา
อาชญากรรมต่าง ๆ  
 

กองช่าง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค  
สาขาสิชล 

 

แบบ ผ.02 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 19 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

ยกเลิกบัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.08) ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และให้ใช้บัญชีครุภัณฑ์นี้แทน 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และอํานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซือ้ครุภัณฑ์ทีจ่ําเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น 
โต๊ะทํางาน เก้าอี ้ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ฯลฯ 

200,000
100,000 

200,000
100,000 

200,000
100,000 

200,000
100,000 

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 

2 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และอํานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักงานปลัด 

3 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และอํานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ถังบรรจุน้ําพลาสติก (ถังน็อคกลม)  
ขนาดความจุ 1,000 ลิตร 

24,000 - - - สํานักงานปลัด 

4 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และอํานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซือ้เครื่องพิมพ์ Multifunction  
ชนิดเลเซอร์/ชนดิ LED สี และเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนดิ LED ขาวดํา 

50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักงานปลัด 

5 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และอํานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   10,000 10,000 10,000 10,000 สํานักงานปลัด 

แบบ ผ.08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 20 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และอํานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 20,000 - - - สํานักงานปลัด 

7 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และอํานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 24,000 - - - สํานักงานปลัด 

8 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และอํานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพ่นหมอกควัน 59,000 - - - สํานักงานปลัด 

9 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และอํานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

แผงกั้นจราจร 3,600 - - - สํานักงานปลัด 

10 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และอํานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

หัวฉีดชนิดปรับฝอย 29,000 - - - สํานักงานปลัด 

11 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงาน และ
การบริการประชาชน 
 

จัดซือ้เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู  

30,000 30,000 - - กองคลัง 

แบบ ผ.08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 21 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีเครื่องมอื
เครื่องใช้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน 

จัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 
18.5 นิ้ว  จํานวน 2 เครื่อง 

58,000 58,000 58,000 58,000 กองคลัง 

13 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีเครื่องมอื
เครื่องใช้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน 

จัดซือ้เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 10,000 10,000 10,000 10,000 กองคลัง 

14 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีเครื่องมอื
เครื่องใช้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน 

จัดซือ้เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network  

12,000 12,000 12,000 12,000 กองคลัง 

15 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีเครื่องมอื
เครื่องใช้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน 
 

จัดซือ้เครื่องพิมพ์ชนิดแบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) และอุปกรณ์ครบชุด   

10,000 10,000 10,000 10,000 กองคลัง 

16 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ทั้งในและนอก
สถานที ่

รถยนต์กระบะ 2 ประตู แบบดับเบิ้ลแคบ
ขับเคลื่อน 2 ลอ้  จํานวน 1 คัน 

- 800,000 - - กองคลัง 

17 เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และอํานวยความ
สะดวก 
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซือ้ครุภัณฑ์ทีจ่ําเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น 
โต๊ะทํางาน เก้าอี ้ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

18 เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และอํานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 
 

35,000 35,000 35,000 35,000 กองช่าง 

แบบ ผ.08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 22 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีเครื่องมอื
เครื่องใช้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน 

จัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน 

32,000 32,000 32,000 32,000 กองช่าง 

20 เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีเครื่องมอื
เครื่องใช้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน 
 

จัดซือ้เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

21 เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีเครื่องมอื
เครื่องใช้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน 

จัดซือ้เครื่องพิมพ์ Multifunction  
ชนิดเลเซอร์/ชนดิ LED สี และเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนดิ LED ขาวดํา 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

22 เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานและ
การบริการประชาชน 

จัดซือ้ปั๊มซมัเมอร์ส 
ขนาด 1.5 แรงม้า จํานวน 3 ตัว 

75,000 - - - กองช่าง 

23 เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานและ
การบริการประชาชน 

จัดซือ้ปั๊มซมัเมอร์ส 
ขนาด 2 แรงม้า จํานวน 1 ตัว 

28,000 - - - กองช่าง 

24 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานและ
การบริการประชาชน 

จัดซือ้ครุภัณฑ์ทีจ่ําเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น
ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ/เก้าอี้สาํนักงาน โต๊ะ/เก้าอี้
สําหรับนักเรียน เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 กองการศึกษาฯ 

25 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีเครื่องมอื
เครื่องใช้เพียงพอใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ทุ่งปรัง 
 

จัดซือ้พัดลมโคจร  ขนาด 16 นิ้ว สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทัง้ 5 ศูนย ์
 

50,000 - - - กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ.08 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)   
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่ 23 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีเครื่องมอื
เครื่องใช้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน 

จัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล  

22,000 22,000 22,000 22,000 กองการศึกษาฯ 

27 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีเครื่องมอื
เครื่องใช้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน 

จัดซือ้เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
 

16,000 16,000 16,000 16,000 กองการศึกษาฯ 

28 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีเครื่องมอื
เครื่องใช้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน 

จัดซือ้เครื่องพิมพ์ Multifunction  
ชนิดเลเซอร์/ชนดิ LED สี และเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนดิ LED ขาวดํา 

16,500 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ 

29 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้มีเครื่องมอื
เครื่องใช้เพียงพอใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ทุ่งปรัง 

จัดซือ้เครื่องเล่นสนามพลาสติกกลางแจ้ง 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์  
ขนาดไม่น้อยกว่า L550 X W760 x H320 cm. 

700,000 700,000 700,000 700,000 กองการศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.08 


