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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

 

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

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)            
ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๑๗ (๔)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บัดนี้  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) แล้ว 
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62    เมื่อวันที่             
8 กรกฎาคม ๒๕62 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)            
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕62 

 
นายสันติ  พันธวาที 
(นายสันติ  พันธวาที) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
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ค าน า 
 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังได้จัดท าขึ้น
จากพื้นฐานความต้องการของประชาชนในต าบลทุ่งปรังโดยแท้จริง ซึ่ง ได้จัดประชุมประชาคมระดับต าบลเพื่อ
ส ารวจปัญหาความต้องการ  ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นร่วมกัน  และองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งปรังได้น าแผนงานของประชาชนจากแผนชุมชนมาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ครั้งนี้  ซึ่งเป็นแผนชุมชนที่แต่ละหมู่บ้านได้จัดท าขึ้นมาเพื่อให้ครอบคลุมปัญหาความต้องการของประชาชน
อย่างทั่วถึง 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังได้ก าหนด
นโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยการจัดบริการสาธารณะ พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพ
ชีวิตให้แก่ประชาชน  สนับสนุนให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน  บ ารุง รักษา ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ซึ่งได้
ก าหนดไว้ครอบคลุมทุกด้านแล้ว  ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ  ประชาคมหมู่บ้าน  ประชาคม
ต าบล  และหน่วยงานราชการ  จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
 
 

ผู้จัดท า 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรงั 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบรหิารสว่นต าบลทุ่งปรงั  อ าเภอสิชล  จงัหวดันครศรีธรรมราช  หน้า ๔ 

 

 

สารบญั 
 

เรื่อง   หน้า 

ส่วนที่ ๑  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน  
 ๑. ด้านกายภาพ ๖ 
 ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง ๘ 
 ๓. ประชากร ๙ 
 ๔. สภาพทางสังคม ๑๐ 
 ๕. ระบบบริการพื้นฐาน   ๑๑ 
 ๖. ระบบเศรษฐกิจ ๑๒ 
 ๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ๑๒ 
 ๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ๑๔ 
 ๙. ทรัพยากรธรรมชาติ ๑๔ 
   
ส่วนที่ ๒  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค ๑๖ 
  ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๑๖ 
  ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๒๖ 
  ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ๓๔ 
  ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

     นครศรีธรรมราช 
๔๓ 

 ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๒.๑ วิสัยทัศน ์ ๔๗ 
  ๒.๒ ยุทธศาสตร์ ๔๗ 
  ๒.๓ เป้าประสงค ์ ๔๗ 
  ๒.๔ ตัวชี้วัด ๔๗ 
  ๒.๕ ค่าเป้าหมาย ๔๘ 
  ๒.๖ กลยุทธ ์ ๔๙ 
  ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕๐ 
  ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕๐ 
 ๓. การวเิคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
  ๓.๑ การวิเคราะหก์รอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 

     ส่วนท้องถิ่น 
๕๑ 

  ๓.๒ การประเมินสถานการณส์ภาพแวดล้อมภายนอกที่เกีย่วข้อง ๕๓ 
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เรื่อง   หน้า 

 
ส่วนที่ ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน ๕๔ 
 บัญชีโครงการพัฒนา  (แบบ ผ.๐๒)  
 - รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒) ๖๐ 
  - ๑.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ๖๐ 
  - ๒.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ๖๓ 
  - ๓.ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต ๙๗ 
  - ๔.ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ๑๒๘ 
  - ๕.ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร ๑๓๑ 
 - 

- 
บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บัญชีครุภัณฑ์ 

๑๔๑ 
๑๔๘ 

ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล  
 ๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ๑๕๓ 
 ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ ๑๕๔ 
 ๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ในภาพรวม ๑๕๔ 
 ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ๑๕๖ 
   
ภาคผนวก  
 แบบที่ ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง ๑๕๘ 
 แบบที่ ๓/๒  แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
๑๕๙ 

 แบบที่ ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 

๑๖๐ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
 
 
 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตต าบลทุ่งปรัง  ประกอบด้วย 
     หมู่ที่  ๑   บ้านเขาเหล็ก 
      หมู่ที่  ๒   บ้านทุ่งใหญ่ 
       หมู่ที่  ๓   บ้านต้นจันทน์ 
         หมู่ที่  ๔   บ้านนาเหม้า 
        หมู่ที่  ๕   บ้านทุ่งคา  
      หมู่ที่  ๖   บ้านทุ่งคา 
           หมู่ที่  ๗   บ้านปลายทอน 
     หมู่ที่  ๘   บ้านหนองเต่า 
      หมู่ที่  ๙   บ้านท่าควาย 
       หมู่ที่  ๑๐  บ้านจอมพิบูลย์ 
         หมู่ที่  ๑๑  บ้านทุ่งไม้เรียง 
        หมู่ที่  ๑๒  บ้านในไร่ 
      หมู่ที่  ๑๓  บ้านถนนพาด 
           หมู่ที่  ๑๔  บ้านเขาเหล็ก 
      หมู่ที่  ๑๕  บ้านชายเขาพรง 
           หมู่ที่  ๑๖  บ้านท่าเชี่ยว 
 

  
.

สภาพทั่วไปและขอ้มูลพื้นฐาน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบรหิารสว่นต าบลทุ่งปรงั  อ าเภอสิชล  จงัหวดันครศรีธรรมราช  หน้า ๗ 

 

             ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐  ต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
              หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  ๐ ๗๕๗๗ ๑๕๑๑   

 
๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ทางทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูงพ้ืนที่ค่อยๆลาดต่ าลงมาเป็นที่ราบ 
ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่ม ทางทิศตะวันออกจดอ่าวไทย 
 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นแถบมรสุม (Am) คือ มีฝนตกชุกสลับกับฤดูแล้งสั้นๆ  ไม่มีฤดูหนาว 
เนื่องจากอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท าให้ฝน
ตกชุกตลอดท้ังปี  ลักษณะฤดูกาลจึงมี ๒ ฤดู คือ 
  ๑) ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน  จะมีอากาศร้อนตลอดฤดูกาล 
  ๒) ฤดูฝน  แบ่งเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ 
 ๒.๑) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
 ๒.๒) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วง
นี้ฝนตกหนาแน่น  
 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ส่วนใหญ่จะเป็นดินปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ไม่เหมาะส าหรับการเพาะปลูก บริเวณท่ีราบลุ่มต่ า
หรือพรุ มีน้ าท่วมขัง ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  ส่วนที่ราบลุ่มแม่น้ าใช้ปลูกข้าวและสวนผลไม้  ส่วนดินบริเวณท่ีสูงเป็นดิน
เหนียวหรือดินลูกรัง เหมาะในการปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามัน 
 

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



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบรหิารสว่นต าบลทุ่งปรงั  อ าเภอสิชล  จงัหวดันครศรีธรรมราช  หน้า ๘ 

 

 ๔.๒) คลองท่าเชี่ยว 
 ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  มีปุาสนสร้อยซึ่งมีลักษณะเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

๒.๑ เขตการปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ได้ยกฐานะจากสภาต าบลทุ่งปรัง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓  ตอน
ที่ ๙ ง  ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙  และได้ปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ตามมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

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

 

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

แบ่งเขตการปกครองเป็น ๑๖ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๖ 
 
๒.๒ การเลือกตั้ง 

  การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นครั้งล่าสุด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕  มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๖,๐๔๖ คน 
จากจ านวนผู้มีสิทธิทั้งหมด จ านวน ๗,๙๐๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๖ 
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นครั้งล่าสุด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕  มีจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแยกตาม
หมู่บ้านต่างๆ ได้ดังนี้ 

หมู่ที่ จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (คน) จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง (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 
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หมู่ที่ จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (คน) จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง (คน) คิดเป็นร้อยละ 
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 

 
 ๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

หมู่ที่ จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

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 
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๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

  สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ต าบลทุ่งปรัง  ได้แก่   
  ๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  ประกอบด้วย 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปัณณาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ จ านวนเด็กเล็ก ๔๕ คน 
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายทอน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ จ านวนเด็กเล็ก ๖๙ คน 
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ จ านวนเด็กเล็ก ๓๓ คน 
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุมแป ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ จ านวนเด็กเล็ก ๔๘ คน 
๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งไม้เรียง ต้ังอยู่หมู่ที่ ๑๑ จ านวนเด็กเล็ก ๗๘ คน 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 

   
  ๒) โรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ประกอบด้วย 

๑. โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ จ านวนเด็กนักเรียน ๘๑ คน 
๒. โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ จ านวนเด็กนักเรียน ๑๒๒ คน 
๓. โรงเรียนบ้านปลายทอน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ จ านวนเด็กนักเรียน ๑๒๔ คน 
๔. โรงเรียนวัดชนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ จ านวนเด็กนักเรียน ๑๑๘ คน 
๕. โรงเรียนวัดถ้ าเทียนถวาย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๔ จ านวนเด็กนักเรียน ๒๕๙ คน 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
  ๓) โรงเรียนมัธยมศึกษา 

๑. โรงเรียนสชิลคุณาธารวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ 
 

 ๔) วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
๑. วิทยาลัยเทคนิคสิชล ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ 

 

 ๕) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   -  กศน.ต าบลทุ่งปรัง    ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ 

๔.๒ สาธารณสุข 
  มีสถานบริการด้านสาธารณสุข จ านวน ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านจอมพิบูลย์  
โดยมีบุคลากร ประกอบด้วย 
  -  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ๑ คน 
  -  พยาบาลวิชาชีพ     ๑   คน 
  -  เจ้าพนักงานสาธารณสุข     ๑   คน 
  -  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล     ๑ คน 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ๓๐ คน 
ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 

๔.๓ อาชญากรรม 
  ในพ้ืนที่ต าบลทุ่งปรังได้มีการจัดตั้งศูนย์ร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยต าบลทุ่งปรัง เป็นจุดปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจจากสถานีต ารวจภูธรสิชล , อส.ตร. , อปพร. , และก านันผู้ใหญ่บ้าน ในการ
ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง การปูองกันปราบปรามการแพร่ระบาดและการ
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แก้ไขปัญหายาเสพติด การอ านวยความสะดวกด้านการจราจร ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดสาธารณะที่ส าคัญ/พ้ืนที่เสี่ยง  รวมทั้งการจัดตั้งจุดตรวจ จุด
สกัด จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
           

๔.๔ ยาเสพติด 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังได้ด าเนินโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่าย

ส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู ร่วมกับที่
ท าการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.)  ลักษณะ
การด าเนินโครงการเป็นการจัดฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”  ทั้งนี้ โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งปรังได้ส่งผู้ที่มีภูมิล าเนาในพื้นที่ต าบลทุ่งปรังเข้ารับการอบรมบ าบัดในแต่ละป ี  

 
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์  ดังนี้  
ผู้สูงอายุ จ านวน ๑,๖๙๓ ราย 
ผู้พิการ จ านวน ๓๐๕ ราย 
ผู้ปุวยเอดส์ จ านวน ๑๐ ราย 

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 
 (๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

         ผู้ลงทะเบียน       จ านวน            ๗๕  ราย 
       ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 
 (๓) ประสานการท าบัตรผู้พิการ 

(๔) ประสานการช่วยเหลือผู้ยากจน  ผู้ยากไร้  ผู้มีรายได้น้อย  และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน ๕๔ สาย 
ถนนลาดยาง จ านวน ๑๒ สาย 
ถนนลูกรัง จ านวน ๓๗ สาย 

 
 ๕.๒ การไฟฟ้า 

ต าบลทุ่งปรัง ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน  แต่ยังมีปัญหาที่ส าคัญอ่ืนๆ คือ ไฟฟูาส่องสว่าง
สาธารณะที่ยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
 

๕.๓ การประปา 
ประปาหมู่บ้าน จ านวน ๒๔ แห่ง 
บ่อบาดาล จ านวน ๒๓ แห่ง 
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๕.๔ โทรศัพท์ 
มีเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์      จ านวน     ๑๐   แห่ง 
 

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  (๑)  ติดตั้งระบบหอกระจายข่าวแบบไร้สาย/ชุดเครื่องส่งกระจายเสียงแบบไร้สาย ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  พร้อมเครื่องรับสัญญาณกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (ลูกข่าย) ตามหมู่บ้านต่างๆ 
 

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

 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
๑. ท านา มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด ๘ ครอบครัว 
   คิดเป็นพ้ืนที่  ๕๘ ไร่ 
๒. ท าสวน     
 ๒.๑ สวนผลไม้ มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด ๒๗๙ ครอบครัว 
   คิดเป็นพ้ืนที่ ๗๑๕ ไร่ 
 ๒.๒ สวนยางพารา มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด ๗๕๖ ครอบครัว 
   คิดเป็นพ้ืนที่ ๖,๐๘๖ ไร่ 
 ๒.๓ สวนมะพร้าว มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด ๔๐๖ ครอบครัว 
   คิดเป็นพ้ืนที่ ๑,๗๙๔ ไร่ 
 ๒.๔ สวนปาล์มน้ ามัน มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด ๗๘๕ ครอบครัว 
   คิดเป็นพ้ืนที่ ๖,๑๒๓ ไร่ 
๓. ท าไร่ มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด ๒๔ ครอบครัว 
   คิดเป็นพ้ืนที่  ๖๐ ไร่ 

๖.๒ การประมง 
  มีการท าประมงพ้ืนบ้าน บ้านปลายทอน หมู่ที่ ๗  มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด  ๒๐๔  ครอบครัว 
 

๖.๓ การปศุสัตว ์
  ฟาร์มเลี้ยงสุกร  จ านวน  ๘  แห่ง 
  ฟาร์มเลี้ยงไก่  จ านวน  ๒ แห่ง 
  ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง  จ านวน  ๑   แห่ง 
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๖.๔ การบริการ 
รีสอร์ท/ที่พัก  จ านวน  ๔   แห่ง 
หอ้งเช่า   จ านวน  ๑๖ แห่ง   
ร้านอินเตอร์เน็ต  จ านวน  ๒   แห่ง      

  
๖.๕ การท่องเที่ยว 

  แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีต าบลทุ่งปรัง ประกอบด้วย 
  (๑) ชายหาดปลายทอน  บ้านปลายทอน  หมู่ที่ ๗  
  (๒) แหล่งโบราณสถานถ้ าเขาพรง  บ้านชายเขาพรง  หมู่ที่ ๑๕ 
  (๓) พรุจระเข้ไข่  บ้านทุ่งคา  หมู่ที่ ๕  
  

๖.๖ อุตสาหกรรม 
  มีสถานประกอบการต่างๆ ประกอบด้วย 
  (๑) โรงงานผลิตโฟม  
  (๒) โรงงานผลิตน้ ามันปาล์มดิบ  
  (๓) โรงงานใยมะพร้าว  
  (๔) โรงงานแปรรูปสัตว์น้ า  
  (๕) โรงเลื่อยไม้ยางพารา (แปรรูป)  
  (๖) โรงงานใยมะพร้าว   
  (๗) โรงงานผลิตอาหารสัตว์  
 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ธนาคาร      - แห่ง  สถานีบริการน้ ามัน ๒     แห่ง 
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง  ตลาดสด  ๑ แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ    ๖๐ แห่ง  โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
 

กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ จ านวน ๒๐ กลุ่ม 
กลุ่มออมทรัพย์ จ านวน ๒๑ กลุ่ม 
กลุ่มอ่ืนๆ จ านวน ๖ กลุ่ม 
 

๖.๘ แรงงาน 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทั้งสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน สวนมะพร้าว สวน
ผลไม้ และอาชีพอ่ืนๆ 
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๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.๑ การนับถือศาสนา 

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

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

 
7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

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

7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลทุ่งปรังได้ผลิตของใช้จากกะลามะพร้าว  ดอกไม้ประดิษฐ์    
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

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

8.๓ ภูเขา  มีภูเขาในเขตพ้ืนที่ต าบลทุ่งปรัง ประกอบด้วย เขาเกียรติ  เขาพรง  เขาเหล็ก  และเขาวัดถ้ า   
 

8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 
    
    ************************************ 
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ส่วนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังมีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  โดยแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่
ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อ
ได้  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑. ความเป็นมา 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐  
เป็นต้นไป) 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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๒. สาระส าคัญ 

  ๒.๑ สภาพแวดล้อม 
  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและหลายมิติ ท าให้
ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ก่อให้เกิดโอกาส ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทย และในขณะเดียวกันก็เป็นความเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้อง
บริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้น กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผล
กระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยจากเดิมที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้อง
ปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐาน
การผลิตอ่ืนที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น ตามล าดับ  จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาค
การเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัว
ในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบท ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามด้าน
อ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่
รุนแรงขึ้น โดยที่การก่อการร้ายจะยังเป็นภัยคุกคามของโลก และอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มขยายตัว
มากขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้น การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน และองค์ความรู้
และเทคโนโลยีอย่างเสรีภายใต้ 
กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นจะเอ้ือให้สามารถประกอบอาชญากรรมในรูปแบบและช่องทางใหม่ๆ ที่แยบยลมากขึ้น 
สถานการณ์และแนวโน้มดังกล่าวบ่งชี้ว่าประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการเตือนภัยและการ
บริหารความเสี่ยงที่ดีและประชาชนจะต้องได้รับความรู้ที่สามารถใช้วิจารณญาณได้ดีในสถานการณ์ที่ล่อแหลมและมีความ
เสี่ยง นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลก
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ  เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อ
การปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และเทคโนโลยี 
และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบ ในขณะที่ศูนย์รวม
อ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  ๑๐ ปีข้างหน้าจะ
ยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลก ในช่วงปี ๒๕๕๑ 
– ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ  เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็น
ความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ใน
สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่  รวมทั้งอาจจะมีความผันผวน
ของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้น การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น 
ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้างเช่นที่เคย
เกิดข้ึนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจนแต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบ
ใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปี
ข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) ดังนั้น 
ภายใต้สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การ
แข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปีข้างหน้านี้ จะท า
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ให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
หากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 
  ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ 
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกไว้และเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น
น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือ
และความขัดแย้งโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการ
ด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า 
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขที่กดดันให้ต้องมีความสอดคล้องกับแนวคิดสีเขียวด้วยเช่นกัน  และใน
ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีก็จะมีส่วนส าคัญในการแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา
ต้องเผชิญกับภาวะที่ปริมาณลดลง ราคาแพงขึ้น และผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืช
พลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 
  นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน  ทั้งนี้ โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน  รวมทั้ง มีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
สวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่ส าคัญ  ส าหรับภาวะโลกร้อนและ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น  กดดันให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  ในขณะที่
ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะ
ส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะ
การใช้พื้นท่ี และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่
ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้น
มากขึ้น ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท าให้
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ 
และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้
ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้
เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร 
การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อย
ละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 
  นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การ
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ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงิน
การคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลั งมีความมั่นคงมากขึ้น และ
ฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัด
เอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคล่องตัวมากข้ึน 
  แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง  ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยัง
ต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ าต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก  ขณะที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก  จึงมีความ
อ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่
ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับ
การด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การด าเนินงานเพ่ือการ
พัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวง
กว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และ
ล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและ
ความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญ
กับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 
  ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ  ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยที่ส าคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคม
และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ 
ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  และการปฏิรูป
กฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ 
การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้
เกิดการบริหารราชการที่ด ี
  โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้
พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสาร
ต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดา
เนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งใน
เรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้
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องค์การบรหิารสว่นต าบลทุ่งปรงั  อ าเภอสิชล  จงัหวดันครศรีธรรมราช  หน้า ๒๐ 

 

ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น  โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจาก
นี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ 
คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก 
และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 
  ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสั งคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุด
แข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย
มิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จ าเป็น
จะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพ
ภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น  โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ ใหม่ของ
โลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการ
ทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่ เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้
ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลัง
และระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณา
การและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 
  อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและ
สิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มี
เปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่
เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ 
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  จะต้องมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความ
ท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบรหิารสว่นต าบลทุ่งปรงั  อ าเภอสิชล  จงัหวดันครศรีธรรมราช  หน้า ๒๑ 

 

  การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้
ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่ง
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทั ศน์และเปูาหมายของ
ชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการ
ที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง  เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคน
ต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ 
การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

  ๒.๒ วิสัยทัศน์ 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
  ในยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ ได้อธิบายค าว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไว้แล้วซึ่งครอบคลุมความหมายในทุก
มิติของประเทศพัฒนาแล้ว มนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและ
สามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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  ๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษา
ไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ
เป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
  (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
  (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
  (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและปูองกัน
ภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทยกรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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  (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่นสร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
  (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  (๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิต และการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การ
เพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต  ทั้งนี้ ภายใต้
กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่น
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่า
มากขึน้ 
  (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัยของโลก 
   - ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย 
   - ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่
มีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่
มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
   - ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพธุรกิจ บริการด้านการเงินและธุรกิจ บริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 
  (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงาน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร 
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  (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
  (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่ง ด้านพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 
  (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง
ของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย
เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
  (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ
จิตใจให้เข้มแข็ง 
 

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

 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกันผลกระทบ
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง๒๕ลุ่มน้ าเน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
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 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาด
ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
  (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ห้าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้
สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งปรัง มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งปรังจึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
    สังคมไทย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 
 

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

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

  ๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
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 (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
 (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 

  ๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 

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

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

แนวทางการพัฒนา 
๑. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  ๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหาร
จัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 

  ๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน  สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
ก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของ
ประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการ
ผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
 

  ๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล  พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกัน
ทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้า
และช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็น
ศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
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  ๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือ
เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีด
ความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ 
รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจาก
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น 
เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
 

  ๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต  ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิต
สินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยง
ทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่
ระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่
และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่
เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่
เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและ
ทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว  โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจน
ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มี
โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือ
เป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ  และเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการ
ลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่
ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมของ
องค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 
 

๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่
แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้
บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับ
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ประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริม
และฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่ างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล 
ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
 

  ๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
   (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ
สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
   (๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
   (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน
เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
   (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
 

  ๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง การแพทย์เพ่ือ
รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและ
การใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพ
ของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  (Medical Service Hub) 
ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้
การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
 

  ๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน  
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 
 
๓. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
  ๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดย
สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน
ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 

  ๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย 
(๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการ
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สาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้
มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่
อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่
จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน 
โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
 

  ๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณา
การแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็น
ธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 

  ๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน 
เป็นต้น 
 

๔. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
  ๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความพร้อมรองรับ
ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ
ของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 
 

  ๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า  การลงทุน และ
การบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน 
และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์
ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
 

  ๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความส าคัญกับ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
ส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วย
อ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
 

๕. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง
ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้
เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่
ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินใน
อัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถอืครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ 
บริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้ง
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องค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพื้นท่ี เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

  ๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
 

  ๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาท
มากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 

  ๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัด
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่ง
ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่
เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และ
การบังคับใช้กฎหมาย 
 

  ๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงใน
ประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

  ๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่
สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบ
นิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจ
ต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 
 

๖. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  ๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถ
เข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทาง
ราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม 
เช่น คดีท่ีไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
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  ๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 
 

  ๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

  ๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ทีม่ีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวง
กว้าง 
 
THAILAND  ๔.๐ 
  รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  มุ่งมั่นในการน า “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ  “ไทยแลนด์ 
๔.๐” มาใช้ เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก ๓ กับดักที่ก าลังเผชิญ ทั้ง ๑) กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle 
Income Trap) ๒) กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap) ๓) กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance 
Trap)  เปูาหมายเพื่อน าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโมเดลนี้ 
  ก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ นั้น ไทยเริ่มก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ ๑.๐ หลังจากเริ่มต้น
พัฒนาภาคเกษตรกรรม แล้วจึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด์ ๒.๐ การลงทุนอุตสาหกรรมเบาที่มุ่งเน้นแรงงานราคาต่ า เช่น สิ่ง
ทอ อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด์ ๓.๐ มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งการพัฒนาของประเทศไทยใน 
๓ ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง ๗% ต่อปี แต่มาถึงจุดหนึ่งหลังปี ๒๕๔๐ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น ๓-๔% ต่อปี 
  เหตุผลส าคัญเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน และไม่เคยมีการพัฒนา
เทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไม่ได้มีทักษะจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาส ซึ่งในช่วงนี้รัฐบาลต้องการก้าว
กระโดดข้ามหุบเหว ซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมือง และต้องใช้พลังที่เรียกกว่าพลังประชารัฐในการขับเคลื่อนไทย
แลนด์ ๔.๐ 
  ๓ กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐  กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ ประกอบด้วย 
   ๑) Productive Growth Engine ซึ่งเปูาหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง ( High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิดสร้างสรรค์ 
   กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหาร
จัดการสมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การ
พัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะ
ธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางที่ไทย
ก าลังเผชิญอยู่ 
   ๒) Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ 
โอกาส และความมั่งค่ังที่เกิดขึ้น 
   โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทายทางสังคมในมิติ
ต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางแล ะขนาด
ย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีด
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ความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 
และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เพ่ือแก้ไขกับดักความ
เหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
   ๓) Green Growth Engine การสร้างความมั่งค่ังของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึงการพัฒนา
และใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนาระหว่างคน
กับสภาพแวดล้อม 
 

   โดยกลไกนี้ประกอบด้วย  การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่ค านึงถึง
ความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะ
เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 
 

   ทั้ง ๓ กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย ๔.๐″ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่งอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพ่ึงพา
การลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน สร้างการวิจัย
และพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ ๒๑ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับดักจากการดึงเงิน
ลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคใต้ 
  แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  
เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคใต้  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังนั้นตั้งอยู่ภาคใต้  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งปรังจึงต้องมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคใต้  ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการ
ลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้
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อย่างมีคุณภาพ สร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพ
ที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์    
  

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา 
๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจาก
ทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

๑. แนวคิดและหลักการ 
  ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรม
และ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็น
สุขร่วมกัน 
  ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดยก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของ
ประเทศและภาค รวมถึงชุมชนก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของ
พ้ืนที่ 
 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
  ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล 
ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
  ๒.๑ พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 
   ๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจ
พ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุ
ราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
   ๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-
อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
  ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
  ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยง
โครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
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  ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการ
จัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

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

 ๒) พันธกิจ (Mission)  
  ๑. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเกษตร สัตว์น้ าและพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา/ปาล์มน้ ามัน) 
ของกลุ่มจังหวัด ให้มีคุณภาพแบบครบวงจร  
  ๒. พัฒนาระบบการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน โดยการผสานเชื่อมโยงกับกลุ่มอันดามัน และ
เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นระดับโลก  
  ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างกลุ่มจังหวัดสู่เมืองสีเขียว  ที่มีระบบชุมชน
เข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๔. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการขนส่งสินค้า รองรับการพัฒนา
ของกลุ่มจังหวัด  
 

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

 ๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและ
ปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพแบบครบวงจร 

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

สัตว์,ประมง) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และการโลจิสติกส์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 

๑. การผลิต แปรรูป และการ
บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ
ยางพาราและปาล์มน้ ามันที่มี
คุณภาพแบบครบวงจร 

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

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

๒. การท่องเที่ยวนานาชาติที่
ยั่งยืน 

๒.๑ เป็นเมืองท่องเที่ยว
ที่หลากหลาย เติบโตบน
ฐานการอนุรักษ์ เป็น
แหล่งท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ 

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

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

๓.๑ เพ่ิมปริมาณและ
คุณภาพให้เพียงพอต่อ
การบริ โ ภคและการ
ส่งออก 

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

๔. การพัฒนาสู่ เมืองสีเขียว 
ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง 
อย่างยั่งยืน 

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

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

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

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

๕.๑.๑ พัฒนา ปรับปรุงการคมนาคม
การขนส่งทางน้ า ทางบก ทางอากาศ 
ทางราง ให้มีการเชื่อมต่อย่างเป็น
ระบบ ประสานกับการพัฒนาของ
ประเทศ 
๕.๑.๒ ส่งเสริมท้องถิ่นร่วมเขื่อมต่อ
ระบบการคมนาคมและการโลจิสติกส์
สู่ชุมชน 
๕.๑.๓ วางระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ก า ร ค ม น า ค ม โ ล จิ ส ติ ก ส์  ก า ร
สาธารณูปโภครองรับการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร การท่องเที่ยวที่มี
มาตรฐานโดยการบูรณาการกับ
ท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนา
ระดับชาติ 
๕.๑.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ/
คุณภาพและเพียงพอต่อการรองรับ
การพัฒนาทางโลจิสติกส์ 
 

 
 แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังมีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๐)  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การท่องเที่ยว สังคมคุณภาพ  พัฒนาเมืองน่าอยู่  และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้  
 

๑. วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” 
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 ค านิยามวิสัยทัศน์ 
ค าจาก

วิสัยทัศน์ 
หมายถึง 

นครแห่ง
อารยธรรม 

นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา พลเมืองอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มี
แหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยสถาบันการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ และมีประเพณี
วัฒนธรรมที่สืบทอดอย่างยาวนาน 

น่าอยู่ 
น่าเที่ยว 

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

การเกษตร
และ

อุตสาหกรร
มยั่งยืน 

นครแห่งการผลิตทางการเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม มุ่งเน้น
การผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกษตรกร ประชาชนชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราชมีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การบริหารจัดการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องดิน น้ า และระบบชลประทาน รวมทั้งการ
จัดสรรที่ดินท ากิน การจัดการด้านการส่งเสริมการผลิตพืช สัตว์ ประมง การพัฒนา
ศักยภาพเกษตรสู่ Smart Farmer  การพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง การบริหาร
จัดการฟาร์มสู่ Smart Farm  การวางแผนการผลิต การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรที่มีความ
ยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแปรรูปเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตรสร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้าน
การเกษตรคู่ขนานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  พร้อมทั้ง สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/เชิงนิเวศน์ สนับสนุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด สู่การ
พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของจังหวัด โดยค านึงถึงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืน
ทางด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนทางด้านสังคมของจังหวัด 
 

 

๒. จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) 
 จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ในภาพรวมของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด ๓ ประเด็น ดังนี้ 
  ๑. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข น่าเที่ยว 
  ๒. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
  ๓. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 
 

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

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

 ๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/เปูาหมายรวม ๔ ป ี

๒.๑ รายได้เพ่ิมจากการผลิตทางการเกษตร
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเกษตร 

๒.๑.๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคเกษตร
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑ ต่อปี 

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

๒.๓ เป็นเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ 
เกษตรนวัตกรรม และเกษตรอุตสาหกรรมสี
เขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๓ ร้อยละ ๕ ของสถานประกอบการที่ได้รับ
รองอุตสาหกรรมสีเขียว 

 

 ๓. กลยุทธ์  
  ๓.๑ พัฒนาสินค้าและบริการทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการในตลาดสากล 
(Global Marketing) 
  ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิต (น้ า ที่ดิน พันธุ์ ปุ๋ย) ที่พอเพียง 
  ๓.๓ พัฒนากระบวนการผลิต การเก็บเก่ียว การเก็บรักษา การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเกษตร
อุตสาหกรรมแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร พ่อค้าในการผลิต 
การตลาด และการกระจายสินค้าทางการเกษตร 
  ๓.๕ พัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและกระจายสินค้าทาง
การเกษตร 
  ๓.๖ ส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม นวัตกรรมสีเขียว 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
 ๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ๑.๑ เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
 

 ๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/เปูาหมายรวม ๔ ป ี

๒.๑ เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว ๒.๑.๑ ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 

 

 ๓. กลยุทธ์  
  ๓.๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พ้ืนที่ แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐาน 
  ๓.๒ พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เสริมสร้างโอกาสและศักยภาพ
การแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยว 
  ๓.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสื่อสาร การตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ภายใต้ชื่อ “นครแห่ง
ธรรม” 
  ๓.๔ พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการของบุคลากรท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน เกิดความ
ประทับใจแก่ผู้มาเยือน 
 

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

 ๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/เปูาหมายรวม ๔ ป ี

๒.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อม ได้รับ
การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่าง
ยั่งยืน 

๒.๑.๑ ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ีน 
๒.๑.๒ ร้อยละของขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้
ประโยชน์ 
๒.๑.๓ จ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติ 

๒.๒ การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และใช้อย่างประหยัด 

๒.๒.๑ ร้อยละของการใช้พลังงานลดลง (ร้อยละ 
๓ ต่อปี) 
๒.๒.๒ การใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน (๖๐ toe) 

 

 ๓. กลยุทธ์  
  ๓.๑ พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  ๓.๒ อนุรักษ์ ปูองกัน ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัด 
  ๓.๓ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการน้ า และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ๑.๑ ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข 
  ๑.๒ ประชาชนได้รับความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรม 
  ๑.๓ การศึกษามีคุณภาพ ทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 
  ๑.๔ ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/เปูาหมายรวม ๔ ป ี

๒.๑ ประชาชนได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย่าง
ทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข 

๒.๑.๑ ร้อยละของประชาชนที่ได้รับสวัสดิการ
พ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ความสุข 

๒.๒ ประชาชนได้รับความมั่นคง ปลอดภัย เป็น
ธรรม 

๒.๒.๑ ร้อยละของประชาชนได้รับความมั่นคง 
ปลอดภัย เป็นธรรม 

๒.๓ การศึกษามีคุณภาพทัด เทียมกับค่ า
มาตรฐานการศึกษา 

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

๒.๔ ชุมชนเข้มแข็ งตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๔.๑ ร้อยละของชุมชนเข้มแข็งตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ๓. กลยุทธ์  
  ๓.๑ พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสังคม และการเข้าถึงสวัสดิการพ้ืนฐานของประชาชนอย่างทั่วถึง 
เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๓.๒ ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข 
  ๓.๓ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสริมความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรมแก่ประชาชน ชุมชน สังคม 
เป็น “นครที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” 
  ๓.๔ ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ให้เป็น “นครแห่งการเรียนรู้” 
  ๓.๕ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๕) 
 

 วิสัยทัศน์  “องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนว
พระราชด าริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
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ที่ ๑๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 
๖ ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ มาตรา ๓๒(๑)  รวมทั้ง 
ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเปูาหมายการพัฒนา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง แ ล ะ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรกร 
 ๒. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิ มมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 
 ๓. ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งท่ีเป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
 ๔. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
 ๕. จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
 ๖. ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด 
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
 ๗. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
 ๘. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ ภาค
เศรษฐกิจ ชุมชน 
 ๙. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
 

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

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
    พันธกิจ 
 ๑. ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
 ๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการน้ า
เสีย 
 ๓. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
 ๔. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการบริโภคอย่างพอเพียงและยั่งยืน การ
สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
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 ๕. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะในแหล่งก าเนิด สนับสนุน
การสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะแบบรวมศูนย์ 
 ๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตส านึก
ของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 ๗. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชนใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
 ๘. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท าแผนที่เพ่ือแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
 ๙. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษา ปกปูองระบบนิเวศท่ีเชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน   

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

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุก
ด้าน 
 ๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
สร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 
 ๓. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพ้ืนที่การศึกษาท่ีขาดแคลน 
 ๔. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
 ๕. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย 
(แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และสถานพยาบาล 
 ๖. ปูองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
 ๗. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและปูองกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ เฝูาระวังปูองกัน
ปัญหาการปุวยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
 ๘. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ๙. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่
จัดกิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง  
 ๑๐. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา 
ฟ้ืนฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชน และเผยแพร่สู่สังคมโลก 
 ๑๑. สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และพ่ึงพาตนเองได้ 
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 ๑๒. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ชุมชน 
การจัดท าแผนแม่บทชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน 
 

    เป้าหมายการพัฒนา 
 ๑. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
 ๒. ประชาชนได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 ๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึนทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธุ์
ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
 ๔. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
ลดลง 
 

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

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

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
    พันธกิจ 
 ๑. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตส านึกธรร
มาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
 ๒. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน
ให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการท างาน
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 ๓. พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
 ๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 
 

    เป้าหมายการพัฒนา 
 ๑. ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน 
 ๓. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเ พ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการ
พัฒนา 
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 “ต าบลทุ่งปรัง คุณภาพชีวิตดี  ชุมชนเข้มแข็ง  ราษฎรอยู่ดีมีสุข” 
 

 
 
 

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

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

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๒.๑ วิสัยทัศน์ 

 

๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
 

๒.๓ เป้าประสงค ์

 

๒.๔ ตัวชี้วัด 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบรหิารสว่นต าบลทุ่งปรงั  อ าเภอสิชล  จงัหวดันครศรีธรรมราช  หน้า ๔๘ 

 

 ๖. จ านวนบุคลากรมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ต่อปี 
 ๗. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
   

 
 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ - ฝึกอบรมอาชีพ ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพ 

- ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชน   
- ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

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

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

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และพลังงาน 

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

๒.๕ ค่าเปา้หมาย
ยาหมาย 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
 

- ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
พนักงาน 
- โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 - ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ 
 

 
 
 
 
  ๑. การพัฒนาอาชีพ 
  ๒. การพัฒนาการเกษตร 
  ๓. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. การพัฒนา ปรับปรุง และติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ 
  ๖. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  ๗. การพัฒนาการศึกษา 
  ๘. การพัฒนาสวัสดิการสังคม 
  ๙. การสร้างความเข้มแข็งชุมชน  สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๑๐. การส่งเสริม สนับสนุน ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  ๑๑. การพัฒนาสาธารณสุข 
  ๑๒. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๑๓. การพัฒนาพลังงานทดแทน 
  ๑๔. การพัฒนาบุคลากร 
  ๑๕. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน 
  ๑๖. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
  ๑๗. การพัฒนาการบริหารจัดการ 
 
 
 

๒.๖ กลยุทธ์ 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง มีจุดเด่น คือ สภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังมีความ
อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าการเกษตร  นอกจากนั้น ยังมีพ้ืนที่ติดกับอ่าวไทย ประชาชนบางส่วนจึงประกอบอาชีพท า
การประมง  เส้นทางคมนาคมขนส่งมีความสะดวก มีถนนสายหลักตัดผ่าน  เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการต่างๆของอ าเภอสิ
ชล  ที่ตั้งของสถานศึกษาทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา  มีศาสนสถานทั้งของศาสนาพุทธ 
และศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นสถานที่ท ากิจกรรมทางศาสนาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
  ฉะนั้น ด้วยสภาพพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยที่เอ้ือต่างๆ จึงก าหนด
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของต าบลทุ่งปรัง คือ 
“มุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร  สนับสนุนการประมงพื้นบ้าน  
และส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี

 

 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ 

แผนพัฒนาจังหวัด 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

 

๒.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 

 

๒.๘ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบรหิารสว่นต าบลทุ่งปรงั  อ าเภอสิชล  จงัหวดันครศรีธรรมราช  หน้า ๕๑ 

 

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

  ๒)  จุดอ่อน (Weakness) 
 (๑)  ระบบการบริหาร 
  -  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
     อยู่ตลอดเวลา ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสน ขาดความชัดเจน  
 (๒)  การเงิน งบประมาณ 
  -  งบประมาณในการด าเนินการ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีอยู่จ ากัด จึงท า 
      ให้การพัฒนาเกิดความล่าช้า 
 (๓)  สถานที่ปฏิบัติงาน 
  -  อาคารสถานที่ปฏิบัติงานค่อนข้างคับแคบ ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและการมา 
     ติดต่อราชการของประชาชน 
 

  ๓)  โอกาส  (Opportunity)  
 -  พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์  มีการปลูกพืชพันธุ์และผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย   
    พ้ืนที่ติดกับทะเลจึงมีประชาชนบางส่วนประกอบอาชีพประมง 
 -  มีสถานที่ท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายฝั่ง  
    ทะเล  

๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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 -  เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการส าคัญของอ าเภอสิชล และเป็นเส้นทางสายหลักใน 
     การเดินทางไปยังอ าเภอและจังหวัดอ่ืนๆ 
  4)  อุปสรรค (Threat) 
 -  การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบจึงเพิ่ม 
    มากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนมีมากข้ึน แต่ไม่ 
    สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากข้อจ ากัดด้านอ านาจหน้าที่และข้อจ ากัดด้าน 
    งบประมาณ 
 -  ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มองค์กรที่มีการด าเนินกิจการต่างๆในต าบล  ขาดการ 
    ประสานงานระหว่างประชาชนกับองค์กร ประชาคมท้องถิ่นยังไม่กล้าแสดงความรู้  
    ความคิดเห็นของตนอย่างเต็มที่  
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบรหิารสว่นต าบลทุ่งปรงั  อ าเภอสิชล  จงัหวดันครศรีธรรมราช  หน้า ๕๓ 

 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังนั้น  ได้ท าการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ด้าน 
สถานการณ์สภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มในอนาคต 

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

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

มีแหล่ ง เงินทุน ในการท า
กิจการและประกอบอาชีพ 

 ๒) ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ า  

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

๒. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

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

ต าบลทุ่งปรัง ประชาชนมีแหล่งน้ าและมี
น้ าประปาใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐานมาก
ขึ้น 

 ๒)  ไฟฟูาส่ อ งสว่ า งทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด 

ต าบลทุ่งปรัง ไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

๒. ด้านชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 
 

๑) ประชาชนที่ปุวยด้วยโรคเรื้อรัง 
เช่น เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง 

ผู้ปุวยและกลุ่มเสี่ยง ผู้ปุวยได้รับการดูแลรักษา
อย่างต่อเนื่อง 

 ๒) ปริมาณขยะมูลฝอย ต าบลทุ่งปรัง ปริมาณขยะมูลฝอยและการ
ก าจัดอย่างถูกวิธี 

 ๓) ประชาชนบางรายมีที่อยู่อาศัย
ไม่ม่ันคงแข็งแรง 

ประชาชนที่เดือดร้อน
เรื่องท่ีอยู่อาศัย 

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

 ๔) การเลือกบริโภคอาหารเพ่ือ
สุขภาพที่ดี 

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

ป ร ะ ช า ช น ท ร า บ แ ล ะ
สามารถเลือกบริโภคอาหาร
ที่ ส ะอาดปลอดภั ย  และ
ถูกต้อง 

 ๕) เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับที่สู งกว่าขั้น พ้ืนฐาน 
ครอบครัวมีฐานะยากจน    

เด็กนักเรียนในพ้ืนที่
ต าบลทุ่งปรัง 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๓๓  
 
 

๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน    

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

ส านักงานปลัด องค์การ
บริหาร 
ส่วนต าบล
ทุ่งปรัง 

  บริการชุมชนและสังคม แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 
  บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
  บริการชุมชนและสังคม แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด 

๒ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 

  บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
๓ ด้านชุมชนและ บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
 คุณภาพชีวิต บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา

ฯ 
  บริหารทั่วไป แผนงานการศึกษา กองการศึกษา

ฯ 
  บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
กองการศึกษา
ฯ 

  บริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป ส านักงานปลัด 
  บริการชุมชนและสังคม แผนงานบริหารทั่วไป ส านักงานปลัด 
  บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
ส านักงานปลัด 

  บริการชุมชนและสังคม แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักงานปลัด 

  บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักงานปลัด 
  บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด 
  บริการชุมชนและสังคม แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด 
  บริหารทั่วไป แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด 

๔ ด้านสิ่งแวดล้อม บริหารทั่วไป แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 
 ทรัพยากรธรรมชาติ บริการชุมชนและสังคม แผนงานบริหารทั่วไป ส านักงานปลัด 
 และพลังงาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

การน าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นไปสู่การปฏบิัต ิ
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๕ ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา
ฯ 

  บริหารทั่วไป แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด 

  การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด 
รวม ๕ ยุทธ ๓ ด้าน ๑๑ แผนงาน ๔ ส านัก/กอง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๕๖ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ             

 ๑.๑ แผนงานสร้างความ  
      เข้มแข็งของชุมชน 

  ๑ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๘๐,๐๐๐ 1 80,000 4 32๐,๐๐๐ 

 ๑.2 แผนงานเคหะและ 
      ชุมชน 

  1 1๐๐,๐๐๐ 2 ๓,1๐๐,๐๐๐ 2 ๓,1๐๐,๐๐๐ 2 ๓,1๐๐,๐๐๐ 7 9,400,๐๐๐ 

 ๑.3 แผนงานบริหารทั่วไป   ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ 8 1,2๐๐,๐๐๐ 
รวม   4 480,๐๐๐ 5 3,480,๐๐๐ 5 3,480,๐๐๐ 5 3,480,๐๐๐ 19 10,920,๐๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้ง 
    พื้นฐาน 

            

 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรม 
      และการโยธา 

  81 46,770,000 136 97,130,000 136 79,030,000 91 48,300,000 444 271,230,000 

 ๒.๒ แผนงานเคหะและ 
      ชุมชน 

  9 2,300,000 12 90,740,000 11 3,100,000 11 3,100,000 43 19,874,000 

รวม   90 49,070,000 148 187,870,000 147 82,130,000 102 51,400,000 487 312,944,000 
 
 
 
 
 
 

            

แบบ ผ. ๐๑ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๕๗ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและ
คุณภาพ 
    ชีวิต 

            

 ๓.๑ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- - 3 900,000 5 3,200,000 5 3,200,000 5 3,200,000 18 10,500,000 

 ๓.๒ แผนงานการศึกษา   13 7,626,000 13 7,626,000 13 7,626,000 13 7,626,000 52 30,504,000 
 ๓.๓ แผนงานการศาสนา  

     วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

  22 1,775,000 24 2,007,000 24 2,007,000 24 2,007,000 94 7,796,000 

 ๓.๔ แผนงานบริหารทั่วไป   6 723,000 9 1,263,000 11 4,363,000 9 1,263,000 35 7,612,000 
 ๓.๕ แผนงานสร้างความ

เข้มแข็ง 
     ของชุมชน 

  2 1,065,000 6 1,235,000 6 1,235,000 6 1,235,000 20 4,770,000 

 ๓.๖ แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

  4 430,000 4 430,000 4 430,000 4 430,000 16 1,720,000 

 ๓.7 แผนงานสาธารณสุข   6 208,830 6 208,830 3 136,440 3 136,440 18 690,540 
 ๓.8 แผนงานงบกลาง   5 19,940,000 5 19,940,000 5 19,940,000 5 19,940,000 20 79,760,000 

รวม   61 32,667,830 72 35,909,830 71 38,937,440 69 35,837,440 237 143,352,540 
๔. ยุทธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อมทรัพยากร 
ธรรมชาติ และพลังงาน 

            

 ๔.๑ แผนงานการเกษตร   2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 8 160,000 
 ๔.๒ แผนงานบริหารทั่วไป   2 800,000 2 800,000 2 800,000 2 800,000 8 3,200,000 
              



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๕๘ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔.๓ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1 200,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000 7 2,300,000 

รวม   5 1,040,000 6 1,540,000 6 1,540,000 6 1,540,000 23 5,660,000 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

            

 ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป   6 1,725,000 8 2,125,000 8 2,125,000 8 2,125,000 30 8,100,000 
 5.2 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 
  3 2,000,000 14 1,234,500 14 1,234,500 12 10,845,000 43 37,535,000 

 ๕.3 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

  1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 80,000 

รวม   10 3,745,000 23 3,379,500 23 3,379,500 21 12,990,000 77 45,715,000 

รวมทั้งสิ้น    170 87,002,830 254 232,179,330 252 129,466,940 203 105,247,440 879 518,591,540 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๕๙ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

 

บัญชีโครงการพัฒนา 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๖๐ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมอาชีพ เพื่ออบรมและ
ส่งเสริมประชาชน
ในการประกอบ
อาชีพ  

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

- ๘๐,๐๐๐ 
(พ.ศ.๒๕60/
๘๐,๐๐๐) 

(พ.ศ.๒๕๖1/
๘๐,๐๐๐ 

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

 ประชาชน
ได้รับการ
เรียนรู้,
ฝึกอบรมและมี
รายได้เพิ่มข้ึน 
 

ส านักงานปลัด 

รวม   1   โครงการ - - - 80,000 80,000 80,000 80,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๖๑ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
  ๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
   ๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

2 จัดท าปาูยแนะน า
สถานที ่

เพื่อประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 
และสถานที่ส าคัญ
ต่างๆภายในต าบล 

- จัดท าปาูย
แนะน าสถานที่ 
เช่น สถานที่
ท่องเที่ยว 
ศาสนสถาน 
- ปูายชื่อซอย 
ปูายจราจร 
ปูายทางแยก 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนปาูย
แนะน า
สถานที ่

ประชาชนได้
ทราบถึง
ต าแหน่งที่ตั้ง
ของสถานที่
ต่างๆ 

กองช่าง 

3 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววัดถ้ าเขา
พรง(ฝั่งตะวันออก) 
หมู่ที่ 15 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และเพื่อ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

ก่อสร้าง
กระเช้าขึ้นถ้ า
เขาพรง 

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

ชาวบ้านมี
รายได้เพิ่มข้ึน
และแหล่ง
ท่องเที่ยวได้รับ
การพัฒนา 

กองช่าง 

4 ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ศาลาถ้ าทวดสุข ทวด
พริก หมู่ที่ 12 

เพื่อก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม
บริเวณโดยรอบ
แหล่งโบราณสถาน 

ก่อสร้าง/
ปรับปรุงศาลา 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวน
แหล่ง
โบราณ
สถานที่
ได้รับการ
พัฒนา 

แหล่ง
โบราณสถานมี
ความพร้อมใน
การต้อนรับ
ประชาชนที่มา
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

รวม   3   โครงการ   - 100,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000    

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๖๒ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
  ๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
   ๑.3 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

5 บูรณะปรับปรุงแหล่ง
โบราณสถาน 

เพื่อปรับปรุงแหล่ง
โบราณสถานให้มี
ความพร้อมรองรับ
การท่องเที่ยว 

- บูรณะ
ปรับปรุงแหล่ง
โบรารณสถาน 
เช่น ถ้ าเขาพรง 
ถ้ าทวดสุข ถ้ า
ทวดพริก ถ้ ามืด 
ถ้ าแจ้ง 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ที่มา
ท่องเที่ยว 

แหล่ง
โบราณสถาน
ได้รับการ
พัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว
ท าให้
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน 
 

ส านักงานปลัด 

6 ปรับปรุงฟืน้ฟูหาด
ปลายทอน 

เพื่อปรับปรุง
สถานทีท่่องเที่ยว
ให้มีความสวยงาม 

ปรับปรุง
ชายหาดปลาย
ทอน  ฟื้นฟู
แนวปะการัง 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ที่มา
ท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการ
พัฒนาท าให้
ประชาชนใน
พื้นที่มีรายได้
เพิ่มข้ึน 
 

ส านักงานปลัด 

รวม   2   โครงการ   - 300,000 300,000 300,000 300,000    
 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๖๓ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑ สายนาย ู

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว ๗๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 600,000 600,000 600,000 500,00 ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑ สายห้วย
หลุมพงศ์ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 21๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 600,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑ บ้านนาย
เจริญ – บ้านจา่
ขวัญ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 45๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๒ สายบา้น
นายอุดร – บ้าน
นายเงิน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๒ สายออก
เขาวัดถ้ า – เขาวัด
ถ้ า 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 4๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๖๔ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๓ สายทุ่งเรง 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๓ สายชาย
เขาเกียรติ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว 800 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๓ สายใน
แพรก 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 6๐๐,๐๐๐ 
 

6๐๐,๐๐๐ 
 

6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๓ สายห้วย
เรง 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ ระยะทาง
ถนนที่
เพิม่ขึ้น 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๔ สายหลัง
โรงงานปาล์ม 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว 1,500 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 
 
 

- 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๖๕ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

17 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๕ สายบา้น
นายโอภาส – บ้าน
นายถวิล 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 480,000 480,000 480,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๕ สายบา้น
นายดะนาน 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 5  
สายพูลสวัสดิ ์

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแอสฟัล
ติก กว้าง ๖ ม. ยาว 
1,0๐๐ . หนา ๐.๐๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๓๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๖ สายในไร่ 
(ตอนบ้านปาูแวว – 
บ้านปูาเอียด) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 15๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 500,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๖ สายบา้น
นายจ านง  ทองสุข 

เพือ่ให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 3๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 
 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๖๖ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

22 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๖ สายบา้น
ผู้ใหญ่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๗ สายบา้น
นายสนิท – บ้าน
นายเหยบ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

- 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ ๗ 
สายขนส่ง – บ้าน 
อ.วิสุทธิ์ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต กว้าง ๖ ม. 
ยาว 7๐๐ ม. หนา 
๐.๐๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๓๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๗ สายเลียบ
พรุจระเข้ไข่ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๗ สายบ่อ
ทราย – ชายทะเล 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 80 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.  
 

- 480,000 480,000 480,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๖๗ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

27 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๗ สายซอย
แพปณชัย – บ้าน
นางบุปผา 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต หมู่ที่ ๗ สายบ้าน
นายมิดีน – หน้า
ขนส่ง 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

กว้าง ๖ ม. ยาว ๔๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

- 1,2๐๐,๐๐๐ 1,2๐๐,๐๐๐ 1,2๐๐,๐๐๐ 1,2๐๐,๐๐๐ ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๗ สายบา้น 
นายชูชีพ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

กว้าง 4 ม. ยาว       
5๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

- 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๗ สายบา้น 
อ.ฮากีม – บ้าน
นายประวัติ 
สระแก้ว 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว 500 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 7 สายสุข
เจริญ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว 4๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๖๘ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

32 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 7 สายบา้น
นางละออ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว 6๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๘ สายบา้น
นายจรูญ – บ้าน
นายสชุีพ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 480,000 480,000 480,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๘ สาย
โรงเรียนวัดชนา
ราม – บ้านลุงสาย 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 480,000 480,000 480,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๙ สาย
ราษฎร์อุทิศ 2 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 1๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 200,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๙ สายแยก
บ้านนายวรรณ – 
คลองท่าควาย 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 
 
 

- 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๖๙ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

37 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๙,๓ สาย
ซอยในฝัน – ตลาด
พุธ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๙ , หมู่ที่ 1 
สายเขาดินทึง 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว 2๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 
พร้อมท่อระบายน้ า 

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

การคมนาคม
สะดวดรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๙ สายบา้น
นายจรัญ – ชาย
เขาพรง 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว ๔๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 
พร้อมท่อระบายน้ า 

- 5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๐  
สายนายศรีชุม 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 8๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๐ สายซอย
หน้าห้องแถว 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,0๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๗๐ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

42 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๑ สาย
คลองพอ – เขากิว 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว ๖๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๑ สายบา้น
นายประพันธ์ ไชย
พงศ์ – บ้านนาย
อ านวย ไชยช านาญ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.  

- 500,000 500,000 100,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๑ สายบา้น
นายมณี พฒันส์งค์ 
–บา้นนายฉวย ด าแก้ว 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว ๓๕๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 500,000 500,000 500,000 100,000 ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๒ สายบา้น
ผู้ใหญ่ศรี – บ้าน 
อ.จิตเจตน์ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว 18๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 540,000 540,000 540,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๒ สายบา้น
ลุงสาย – บ้านนาย
หลัก 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๗๑ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

47 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 12 สายสม
โชคพัฒนา  

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 25๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 600,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 12 สายนาย
หลัก – หมู่ที่ 8  

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 5๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 12 สาย
เลียบคลอง – บ้าน
ลุงตุด – บ้านหมอ
จ้วง  

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 5๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 500,000 500,000 500,000 200,000 ระยะทาง
ถนนที่
เพิม่ขึ้น 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๒ สายบา้น
หมอจ้วง –หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๒ สายนาย
สมโชค – หมอจ้วง 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 7๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 
 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๗๒ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

52 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๒ สายหน้า
ถ้ า ทวดพริก 

เพื่อให้ระชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

- 360,000 360,000 360,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๒ สายหน้า
ถ้ าทวดสุข  

เพื่อให้ระชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 15๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 360,000 360,000 360,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ 
สายหลังโรงงาน 
ปลาปุน 

เพื่อให้ระชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยาง กว้าง ๖ 
ม. ยาว 2,000 ม. 
หนา ๐.๐๕ ม. หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไมน่้อย
กว่า 12,000 ตร.ม. 

- 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๓ สายซอย
เมตตา 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว 1๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 300,000 - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๓ สายบา้น
นายสวัส ทองมี
ขวัญ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๖๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 
 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๗๓ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

57 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๓  
สายนุรักษ์อุทิศ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว 21๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๓ สายบา้น
นางชะนา 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 4๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๓ สายซอย
บ้านนางระเบียบ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 500,000 500,000 300,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๓ สายบา้น
ครูแจส – ซอยนคร
ชัย 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 6๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑3 สายสม
โชคพัฒนา 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 3๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 
 
 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๗๔ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

62 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๔ สายสาม
แยก รพช. – บ้าน
นายสมคิด 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 480,000 480,000 480,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๔ สายบา้น
หมอสวัสดิ์ – บ้าน
นายเงิน 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๖๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๔ สาย 
รพช. – เขาเหล็ก 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 

- 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 
 
 

ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๔  
สาย รพช. – บ้าน
นายบ ารุง 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๔  
สายเหมืองแร่ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 5๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 
 

- 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๗๕ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

67 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๔ สาย 
รพช. – สิชลฟาร์ม 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,4๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๕,๘  
สายบา้นนาย
วรรณะ – วัดชนา
ราม  

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 
พร้อมท่อระบายน้ า 

- 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๕ สายบา้น
นายณรงค์ – หมู่ที่ 
๘ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว ๖๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 

- 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๕ สายบา้น
นายสมชาย พงษ์
เพชร – สามแยก
บ้านนางเกลื่อม 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว ๖๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 
 

- 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๕ สายบา้น
นายเคลื่อน 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน

- 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๗๖ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

รวดเร็ว คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. มากยิ่งขึ้น 
72 ก่อสร้างถนน คสล.  

หมู่ที่ ๑๕ สายสาม
แยกโรงสี – บ้าน
นายเนือง 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๕ สายเขา
พรง – ตลาดพุธ 
(ช่วงสะพานคลอง
ท่าน้อย) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๕0 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 150,000 150,000 150,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๖ สายบา้น
นายมนูญ – บ้าน
นายเชือง 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 1๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 20๐,๐๐๐ 
 

- - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๖ สายบา้น
นายกล่อม 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว ๕๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- ๕0๐,๐๐๐ 
 

๕0๐,๐๐๐ 
 

๕0๐,๐๐๐ 
 

๕0๐,๐๐๐ 
 

ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๖ สาย
เลียบชายทะเล 
(บ้านลุงชอบ –  

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

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

- 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๗๗ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

บ่อผู้ใหญ่นุ) 
77 ก่อสร้างถนน คสล.  

หมู่ที่ ๑๖ สายสาม
แยกบ้านนางสมพร 
– นางเนย – นาย
ฉบับ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 40๐,๐๐๐ - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

78 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๖ สายแยก
มิยาซาวา่ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 15๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 

- 360,000 360,000 360,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

79 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๑๖ ถนนสาย
ข้างกองทุน 
บ้านท่าเชี่ยว 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อยา่งสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 8๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 

- 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

80 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑ สายบา้น
นายจรัส – บ้าน
นายวนิัย 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

- - 5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๒ สายทุ่งไม้
เรียง จาก รพช. – 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

- - 5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๗๘ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

คลองชลประทาน รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น 
82 ก่อสร้างถนบุกเบิก  

หมู่ที่ ๒ สายคลอง
ชลประทาน – 
บ้านนายด่วน 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

- 5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๓ สายซอย
นายสวุรรณ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

- - 5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๓ สายบา้น
นายชม – วัดดอน
นนท ์

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

85 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๓ สายใน
แพรก – เขตหมู่ที่ 
๙ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. 

- - 6๐๐,๐๐๐ 
 

6๐๐,๐๐๐ 
 

- ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

86 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๓ สายบา้น
นายชิงชัย – บ้าน
นายนัทธี (เขาเกยีรติ) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
 
 

- - 5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ระยะทาง
ถนนที่
เพิม่ขึ้น 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๗๙ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

87 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๓ สายบา้น
นายสมนึก – บ้าน
นายจรัญ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว 1,2๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

88 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๓ สายบา้น
นายถาวร – บ้าน
นางฉวีวรรณ  ณ 
นคร (ถนนเกษตร) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. 

- - 600,000 600,000 - 
 

ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

89 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๓ สายบา้น
นายวชิัย ใสสุวรรณ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

90 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๓ สายซอย 
ตาขอด – ซอยทุ่ง
เรง 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว 2,๐0๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

91 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๓ สายซอย
พังยาว  

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว 2,๐0๐ ม. 
 
 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๘๐ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

92 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๓ สายซอย
บ้านนายคุ้ง เห็น
แจ้ง – นายเขียว 
ห้วยเรง 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว 1,5๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

93 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๕ สายบา้น
นายนิคม ศรีสุข – 
พรุจระเข้ไข่ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

94 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๕ สายบา้น
ลุงสวัสดิ์ ฉิมเรือง – 
บ้านนายพยุง 
เพชรเศรษฐ์ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

95 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๕ สายหลัง
โรงเรียนสิชลคุณา
ธารวิทยา – สนาม
กีฬา อบจ. 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

96 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๕ สายพรุ
จระเข้ไข่ – บ้าน

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๘๑ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

นางหีด รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น 
97 ก่อสร้างถนบุกเบิก  

หมู่ที่ ๕ สายรอบ
พรุจระเข้ไข่ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว 2,50๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

98 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๕ สายบา้น
นายดะนาน 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

99 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๕ สาย
จินดาวฒันพงษ ์

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
6 ม. ยาว 2๐๐ ม. 

- - 360,000 360,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

100 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๕ พูลสวัสดิ ์

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
6 ม. ยาว 1,0๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

101 ก่อสร้างถนนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๖ สายที่นา
นายประเทือง  
ข าแก้ว – บ้านนาย
วิโรจน์  ณ นคร 

เพือ่ให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๘๒ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

102 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๗ สายบา้น
นายถาวร – หมู่ที่ 
๕ ต าบลสิชล 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

103 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๗ สายหน้า
ขนส่ง – โรงปุ๋ย – 
ถนน ๔๐๑ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

104 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๗,๑๐ สาย
บ้านนายสงคราม 
– ถนน ๔๐๑ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๗ สายซอย
สว่างใจ (หนา้
ฟาร์มแดงโรจน์ – 
สายพรสวรรค์) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว  
2๐๐ ม. 

- - - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

106 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๘ สายบา้น
นายอนนัต์ – บ้าน
นายนิพนธ ์

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว 6๐๐ ม. 
 
 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๘๓ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

107 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๘ สายคลอง
โบสถ์ – หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว 500 ม. 

- - 500,000 300,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

108 ปรับปรุงถนน 
หินคลุก หมู่ที่ ๘ 
สายบา้นหมอจ้วง 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
กว้าง ๕ ม. ยาว 
๑,๐๐๐ ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

109 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๙ สายบา้นพี่
ดี – เชื่อมสายบา้น
นายไพศาล 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเรว็ 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

110 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๙ สายบา้น
นายวิญ – บ้าน
นายบ ารุง 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๖๕๐ ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 

- - 500,000 500,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

111 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๙  
สายทุ่งกุมแป – 
พังเนียน 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว  2,๐๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

112 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๙ สายบา้น

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๘๔ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

นายฐากูร – บ้าน
นายวรรณ วัดกุม
แป 

อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

๕ ม. ยาว   
3,๐๐๐ ม. 

เพิ่มข้ึน และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

113 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๐ สายซอย
ศรีชุม 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๖ ม. ยาว ๖๐๐ ม. 

- - 500,000 500,000 100,000 ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

114 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๐ สายบา้น
นายฉลอง  
สิงห์สามารถ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

115 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๐ สายซอย
หน้าห้องแถว 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

116 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๐ สายบา้น
นายโอภาส   
พรหมรอด 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

117 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๑ สายบา้น 
นางสุปราณี ไชย

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๘๕ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

พงศ์ – บ้านลุง
พร้อม สุจริต 

รวดเร็ว 
 

มากยิ่งขึ้น 

118 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๑ สายสวน
ปาล์มนายปราโมทย์ 
สิงห์สุ – หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๔๐๐ ม. 

- - 500,000 100,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

119 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๑ สายบา้น
นายส าเริง ไชยพงษ ์

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

120 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๑ สาย 
รพช. – หมู่ที่ ๔ 
ต าบลสิชล 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

121 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๒ สายบา้น
นายวิเชียร – 
วัดปัณณาราม 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

122 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๒ สายบา้น
ลุงตุด – บ้านหมอ
จ้วง 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๘๖ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

123 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๒ สายริม
คลองอินทนิน – 
บ้านนายสมชาย 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๗๐๐ ม. 

- - 500,000 500,000 100,000 ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

124 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๒ สายริม
คลองชัย – คลอง
อินทนิน 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

125 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๒ สายคูปูา
ด า – บ้านหมอจ้วง 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

126 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๒ สายบา้น
นายมรกต–คูปูาด า 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

127 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๒ สายสาม
แยกบ้านนายสุวิทย์ 
– บ้านปูาเจียก 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. 
 
 
 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๘๗ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

128 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๒ สายจ่า
วุฒ ิ

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

129 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๓ สายบ่อ
ทรายนายจรูญ – 
หมู่ที่ ๕ ต าบลสิชล 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๖ ม. ยาว ๖๐๐ ม. 
พร้อมท่อระบายน้ า 

- - 500,000 500,000 100,000 ระยะทาง
ถนนที่
เพิม่ขึ้น 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

130 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๓ สายบา้น
นายประพันธ ์

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๖ ม. ยาว ๗๐๐ ม. 

- - 500,000 500,000 300,000 ระยะทาง
ถนนที่
เพิม่ขึ้น 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

131 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑3 สายซอย
นุรักษ์อุทิศ2 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
6 ม. ยาว    5๐๐ ม. 
 

- - 500,000 500,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิม่ขึ้น 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

132 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๔ สายบา้น
นายเจริญ – เขา
เหล็ก 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. 
 
 
 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๘๘ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

133 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๔ สายโยธา 
– ห้วยหลุมพงศ์ 
(สามแยกบา้นนาย
ณรงค์ เพชร
เศรษฐ์) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
5 ม. ยาว 5๐๐ ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

134 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๔ สายชาย
เขาเหล็ก – หมู่ที่ 
๑๑ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๖ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

135 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๔ สายบา้น
หมอสวัสดิ์ – บ้าน
นายถม 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อยา่งสะดวก 
รวดเร็ว 
 

ถนนบุกเบิก+ถมดิน
ลูกรังบดอัด 
แน่น กว้าง ๖ ม. ยาว 
๓,๐๐๐ ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

136 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๔ สายโยธา 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๙๐๐ ม. 

- - 600,000 600,000 200,000 ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

137 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๔ สาย
คลองเตย  

เพือ่ให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว 10,0๐๐ ม. 

- - 600,000 600,000 200,000 ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๘๙ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

(รพช. - เขาเหล็ก) รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น 
138 ก่อสร้างถนบุกเบิก  

หมู่ที่ ๑๔ สาย
คลองเตยล่าง  

เพือ่ให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว 5,0๐๐ ม. 

- - 600,000 600,000 200,000 ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

139 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๖ สาย
เลียบชายทะเล – 
ปากน้ าเทพา  
ระยะที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. 

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

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

140 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๖ สายบา้น
นางล ายอง ชลสนิธุ์ 
– เทพา 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม 
. 

- - 500,000 300,000 - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

141 ก่อสร้างถนบุกเบิก  
หมู่ที่ ๑๖ สายบา้น
นางปรีดา ทองคง 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนบุกเบิกถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. 

- - - - - ระยะทาง
ถนนที่
เพิ่มข้ึน 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

142 ขยายความกว้าง
ของถนน หมู่ที่ 1 
สายตลาดพุธ – วัด
ถ้ าเทียนถวาย 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขยาย ต่อเติมความ
กว้างถนน จากเดิม 4 
ม. เป็น 5 ม. 

- - - - - ระยะทาง
ถนนที่ได้รับ
การปรับปรุง 
/ซ่อมแซม 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๙๐ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

143 ขยายความกว้าง
ของถนน หมู่ที่ 15 
สายคลองทา่น้อย 
– วัดถ้ าเขาพรง 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขยาย ต่อเติมความ
กว้างของถนน ข้างละ 
1 ม. ยาว 2,000 ม. 
 

- - 500,000 500,000 200,000 ระยะทาง
ถนนที่ได้รับ
การปรับปรุง 
/ซ่อมแซม 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

144 ซ่อมสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก   
คอนกรีต หมู่ที่ 
9,8 สายตลาดพุธ 
– วัดชนาราม – 
คลองท่าน้อย 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ซ่อมสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6 ม. ยาว 
2,000 ม. หนา 
0.05 ม. หรือมี
ปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 12,000 ตร.ม. 
 

- - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ระยะทาง
ถนนที่ได้รับ
การปรับปรุง 
/ซ่อมแซม 

การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

145 ซ่อมสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก   
คอนกรีต หมู่ที่ 
2,4 สายสองสี ่

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจร
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ซ่อมสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 
ม.หนา 0.05 ม. หรือ
มีปริมาณพื้นที่ไมน่้อย
กว่า 12,000 ตร.ม. 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทาง
ถนนที่ได้รับ
การปรับปรุง 
/ซ่อมแซม 

การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

146 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน/ไหลท่างใน
เขตพื้นที่ต าบล 
ทุ่งปรัง 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนส าหรับใช้
คมนาคมได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็ว 

- ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ถมหลุมบ่อถนน 
- ยกระดับถนน 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทาง
ถนนที่ได้รับ
การปรับปรุง 
/ซ่อมแซม 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากข้ึน  

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๙๑ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

147 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ – ๑๖ 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน 

- 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน 
ที่มีน้ าประปา
ใช้ 

ประชาชนได้ใช้
น้ าอุปโภค
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

148 ปรับปรุง ซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าอุปโภค
บริโภคที่สะอาด
และเพียงพอ 

ปรับปรุง ซ่อมแซม  
ต่อเติม ขยายเขต 
ขยายท่อประปา เจาะ
บ่อบาดาล ขุดบ่อน้ า
ตื้น ติดตั้งเครื่องกรอง
น้ า แก้ปัญหาประปา
ขุ่น เป็นสนิม 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือน 
ที่มีน้ าประปา
ใช้ 

ประชาชนได้ใช้
น้ าอุปโภค
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

149 ติดตั้ง ซ่อมแซม
ไฟฟูาส่องสว่าง
สาธารณะ 

เพื่อให้มีไฟฟูา
ส่องสว่าง
สาธารณะอย่าง
ทั่วถึง และ
ปลอดภัย  

จัดซื้อวัสดุส าหรับ
ติดตั้งและซ่อมแซม
ไฟฟูาทุกหมู่บา้น 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๖ หมู่บ้าน มีไฟฟูา
สาธารณะ
อย่างทั่วถึง
และปลอดภัย 

กองช่าง 

150 ขยายเขตไฟฟูาใน
พื้นที่ต าบลทุ่งปรัง 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟูาใช้อยา่ง
ทั่วถึง  

- ขยายเขตไฟฟูา
เพื่อให้ครอบคลุม 
ทั้งต าบล 
- เพิ่มก าลังไฟฟูา  
 
 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ระยะเขต
ไฟฟูาส่อง
สว่างที่
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่าง
ทั่วถึง และ
เพียงพอ 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๙๒ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

151 ติดตั้งไฟฟาู
สาธารณะ 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ
ของประชาชน 
ทีสัญจรไปมา  
ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

ติดตั้งไฟฟาูแสงสว่าง
สาธารณะในพืน้ที่
ต าบลทุ่งปรัง 

- 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวน
งบประมาณ
ที่อุดหนุน 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางได้
อย่างสะดวก มี
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

การไฟฟูา 
ส่วน

ภูมิภาค 
สาขาสชิล 

152 ติดตั้งไฟฟาูส่อง
สว่างด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยว
และมาตรฐาน
การรักษาความ
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ติดตั้งระบบไฟฟาูส่อง
สว่างด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์

- - 19,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะเขต
ไฟฟูา 
ส่องสว่าง 
ที่เพิ่มข้ึน 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

รวม    146   โครงการ   - 46,770,000 97,130,000 79,030,000 48,300,000    



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๙๓ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

153 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม
คลองท่าน้อย หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็ว 

ก่อสร้างสะพาน 
คสล. ข้ามคลอง 
ท่าน้อย กว้าง 6 
ม. ยาว 50 ม. 
หรือมีปริมาณพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 300 
ตร.ม. 

- - 5,974,000 - - สะพาน 1  
แห่ง 

การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

154 ซ่อมแซมสะพาน เพื่อให้ประชาชน
ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อยา่ง
สะดวก ปลอดภัย 

ซ่อมแซมสะพาน/
คอสะพานที่ช ารุด
เสียหาย 
 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน
สะพานที่
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

155 ซ่อมแซมคอสะพาน เพื่อให้ประชาชน
ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อยา่ง
สะดวก ปลอดภัย 

ซ่อมแซมคอ
สะพานตลาดพุธ
และสะพานราษฎร์
อุทิศ หมู่ที่ 9 

- 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ จ านวน
สะพานที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

156 ก่อสร้างราวสะพาน 
นาแขก หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้เส้นทาง
สัญจรอย่าง
ปลอดภัย 

ก่อสร้างราว
สะพานข้ามคลอง 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ก่อสร้างราว
สะพาน ๑ 
แห่ง 

การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๙๔ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

157 ก่อสร้างสะพานน้ าลน้/ทาง
น้ าลน้ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้เส้นทาง
สัญจรอย่าง
สะดวก ปลอดภัย 

ก่อสร้างสะพานน้ า
ล้น ก่อสร้างทาง
น้ าลน้ 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
สะพาน 
ข้ามคลอง/
สะพาน 
น้ าลน้ที่
เพิ่มข้ึน  

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว และ
ได้ระบายน้ า 
ปูองกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

158 ก่อสร้างสะพานน้ าลน้/ทาง
น้ าลน้ คลองทา่ควาย หมู่ที่ 
9 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

สร้างสะพานและ
ขั้นบันได 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวน
สะพาน 
ข้ามคลอง/
สะพาน 
น้ าลน้ที่
เพิ่มข้ึน  

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว และ
ได้ระบายน้ า 
ปูองกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

159 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม/ท่อลอด
เหลี่ยม คสล.  
หมู่ที่ ๑-๑๖ 

เพื่อระบายน้ า
ท่วมขัง ประชาชน
สามารถคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. ใน
พื้นที่ต าบลทุ่งปรัง 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 16 
หมู่บ้าน 

ระบายน้ าได้
รวดเร็ว แก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

160 ปรับปรุงระบบระบายน้ าใน
พื้นที่ต าบลทุ่งปรัง 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

- ปรับปรุง 
ซ่อมแซม เปลี่ยน
ขนาดท่อระบายน้ า 
- ปรับปรุงระบบ
คลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 16 
หมู่บ้าน 

ระบายน้ าได้
รวดเร็ว แก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๙๕ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

161 ก่อสร้างพนังกั้นน้ า/คันดนิ/
คันหิน 

เพื่อปูองกันการ
กัดเซาะของน้ า 
ปูองกันตลิ่งพงั 

- พนังกั้นน้ าคลอง
ท่าควาย หมู่ที่ ๑,
2,3,4,9 
- พนังกั้นน้ าคลอง
ท่าเชี่ยว  
หมู่ที่ 16 
- พนังกั้นน้ าคลอง
ต้นอ้อ  
หมู่ที่ 16 
- พนังกั้นน้ าคลอง
เขาเหล็ก หมู่ที่ 
14 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนคัน
ดิน/หินริม

ตลิ่ง  
ที่เพิ่มขึ้น 

ลดความ
เสียหายและ
ความรุนแรง
ของ
กระแสน้ ากัด
เซาะริมตลิ่ง 

กองช่าง 

162 ก่อสร้างฝายน้ าล้น/ เพื่อเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ า 

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

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนฝาย
น้ าลน้/พนัง

กั้นน้ าที่
เพิ่มข้ึน 

ได้กักเก็บน้ า
ไว้ใช้ในฤดู
แล้งและ
รองรับ
ปริมาณน้ าใน
ฤดูฝน 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๙๖ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

163 ต่อเติม ซ่อมแซมฝายน้ าลน้ 
หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อให้ฝายน้ าลน้
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ซ่อมหูฝาย 
- ต่อเติม/ยกระดับ
ฝายกักเก็บน้ า  

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนฝาย
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 

ได้มีฝายที่มี
ประสิทธิภาพ
ไว้กักเก็บน้ า
ไว้ใช้ในฤดู
แล้ง และ
รองรับ
ปริมาณน้ าใน
ฤดูฝน 

กองช่าง 

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

ขุดลอกแหล่งน้ า
สาธารณะต่างๆ 
เช่น สระน้ า คลอง 
ห้วย พร ุ

- 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ จ านวน
แหล่งน้ า 

ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

ปูองกันน้ า
ท่วมและเปน็
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

รวม    12    โครงการ   - 2,300,000 9,074,000 
 

3,100,000 3,100,000    

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๙๗ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

165 ก่อสร้างสนามกีฬา/
ลานกีฬาประจ า
หมู่บ้าน  

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีสนามกีฬา
ส าหรับออก
ก าลังกายและ
เล่นกีฬา 

ก่อสร้างสนาม
กีฬา/ลานกีฬา
เอนกประสงค์
ประจ าหมู่บา้น 
- ก่อสร้างสนาม
เด็กเล่น 

- 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ที่มาใช้
บริการ 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 
และใช้เวลา
ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 

166 ปรับปรุงสนามกีฬา/
ลานกีฬาประจ า
หมู่บ้าน  

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีสนามกีฬา
ส าหรับออก
ก าลังกายและ
เล่นกีฬา 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ต่อเติม
หลังคา,กันสาด
สนามกีฬา/ลาน
กีฬาเอนกประสงค์
ประจ าหมู่บา้น 

- 
 

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

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 
และใช้เวลา
ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 

167 ก่อสร้างโครงหลังคา
สนามกีฬา  

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีสนามกีฬา
ส าหรับออก
ก าลังกายและ
เล่นกีฬา 

ก่อสร้างโครง
หลังคาคลุมเคร่ือง
ออกก าลังกาย 
สนามกีฬา 
 
 
 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ก่อสร้าง
หลังคา
สนามกีฬา 
๑ แห่ง 

ประชาชนมี
สถานที่ออก
ก าลังกาย  

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๙๘ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

168 พัฒนาระบบจราจร เพื่อความ
ปลอดภัยใน
การจราจร 

ติดตั้ง ซ่อมแซม
สัญญาณไฟจราจร 
ไฟกระพริบเตือน 
กระจกโค้งบริเวณ
ที่น่าจะเป็นอันตราย
ต่อการจราจรของ
ประชาชน และตี
เส้นจราจร 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน 
อุบัติเหตุ
ลดลง 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การใช้รถใช้
ถนนมากข้ึน 

กองช่าง 

169 ปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ าเขา
พรง หมู่15 

เพื่อปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่ง
โบราณสถาน 

ก่อสร้าง ปรับปรุง
ทางขึ้นถ้ าเขาพรง 
ระบบไฟฟูา 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

แหล่ง
โบราณสถาน
ได้รับการ
ปรับปรุง และ
มี
นักท่องเที่ยว
มาเที่ยวมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

รวม     5    โครงการ   - 900,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000    
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๙๙ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

170 จัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้เด็กและ
เยาชนได้รู้จัก
หน้าที่ เป็นคนดี 
มีคุณธรรม กล้า
คิด กล้าแสดงออก 
 

จัดกิจกรรมงาน
วันเด็กแห่งชาต ิ

- ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนเด็ก
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและ
เยาวชนเกิด
ความอุ่นใจ 
รู้จักคุณค่า
ของตนเอง 

กอง
การศึกษาฯ 

171 โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัย ท้องถ่ิน
ไทย ผา่นการเลน่ 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
พัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวยั
ผ่านการเล่น
สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา 
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้าง
ปัญญา  
 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ระดับความ
พึงพอใจ
ของเด็กเล็ก 

เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
สมบูรณ์ตาม
วัยผ่านการ
เล่นสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๐๐ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  ๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

172 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่าย 
การบริหาร
สถานศึกษา 

- เพื่อให้เด็ก
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ตรงตาม
โภชนาการ 
- เพื่อให้เด็กมีสื่อ
การเรียนการ
สอนที่เพียงพอ 
- เพื่อให้เด็กมี
หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบ
นักเรียนและมี
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

- ค่าอาหาร
กลางวัน 
- ค่าจัดการเรียน
การสอน 
- ค่าหนังสือ
เรียน 
- ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 
- ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
- ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

- 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ศ ูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 
จ านวน 5 
แห่ง 

- เด็กเล็กได้
รับประทาน
อาหารที่
ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ 
- มีสื่อการ
เรียนการสอน
ที่เพียงพอ 
- มีหนังสือ 
อุปกรณ์การ
เรียน 
เครื่องแบบ
นักเรียนและ
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

173 โครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน
ให้กับครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและ
กระตุ้นให้เกิด
เครือข่ายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดฝ ึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเห็น
ความส าคัญ
ของการอบรม
เลี้ยงดูเด็ก มี
ศักยภาพด้าน
วิชาการ 

กอง
การศึกษาฯ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๐๑ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  ๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

174 โครงการอาหาร
เสริม (นม) 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็กมีร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์
และได้รับ
สารอาหารครบ
ทุกหมู่ 

จัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) 

- 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 จ านวนเด็ก
ในศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 5 
แห่ง และ
โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 
จ านวน 5 
โรงเรียน 

เด็กได้รับ
อาหารเสริม 
(นม) และมี
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

175 โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อส่งเสริม
ทักษะทาง
วิชาการแก่เด็ก
และกระตุ้นให้
เด็กได้พัฒนา
ศักยภาพของ
ตนเอง 

จัดกิจกรรม
ประกอบด้วย 
1) การแข่งขัน
ระบายสีภาพ 
2) การแข่งขัน
ฉีกปะติด
กระดาษ 
3) การแข่งขัน
ปั้นดนิน้ ามัน 
4) การแข่งขัน
คัดลายมือ 
 
 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็ก
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ได้ส่งเสริม
ทักษะทาง
วิชาการและ
ทักษะด้าน
ต่างๆแก่เด็ก 
กล้าคิด กล้า
แสดงออกและ
ได้พัฒนา
ศักยภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๐๒ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  ๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

176 โครงการส่งเด็ก
เล็กเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการทีสู่งขึ้น 

เพื่อส่งเสริม
ทักษะทาง
วิชาการแก่เด็ก 
กระตุ้นให้เด็ก
พัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง 

ส่งเด็กเล็กเข้า
ร่วมแข่งขัน
ทักษะทาง
วิชาการทีสู่งขึ้น 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็ก
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กได้ทดสอบ
ความสามารถ
ระดับที่สงูขึ้น 
กล้าคิด กล้า
แสดงออก 
และได้พฒันา
ศักยภาพของ
ตนเอง 

กอง
การศึกษาฯ 

177 โครงการก่อสร้าง 
พัฒนา ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปลายทอน 

เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยให้แก่
เด็กเล็ก และ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ก่อสร้างพัฒนา 
ปรับปรุง  
ซ่อมแซม 
อาคาร,รั้ว,ปูาย
,สนาม และภูมิ
ทัศน์ภายในศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 1 
แห่ง 

อาคารเรียนมี
สภาพสมบูรณ์ 
เด็กเล็กและ
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ
ได้รับความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษาฯ 

178 โครงการ
เสริมสร้างและ
พัฒนาด้านความ
ปลอดภัยทางถนน
โดยการมีส่วนร่วม
ของ “ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก” 

เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในการ
ใช้ชีวิตประจ าวนั 
การสร้างความ
ตระหนักโดยร่วม
ตัดสินใจและร่วม
รับผิดชอบต่อคน

บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ ครู
ผู้ดูแลเด็กชอง
องค์การ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ 
ครูดูแลเด็ก 
ของ
องค์การ
ปกครอง

ได้รับการ
พัฒนาด้าน
ความ
ปลอดภัยทาง
ถนนและ
บุคลากรได้รบั
การพัฒนา

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๐๓ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  ๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

ในชุมชน ส่วนท้องถิ่น หลักสูตรศูนย์
เด็กเล็ก 

179 โครงการก่อสร้าง 
พัฒนา ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
กุมแป 

เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยให้แก่
เด็กเล็ก และ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ก่อสร้าง พัฒนา 
ปรับปรุง  
ซ่อมแซม 
อาคาร,รั้ว,ปูาย
,สนาม และภูมิ
ทัศน์ภายในศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- 200,000 200,000 200,000 300,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 1 
แห่ง 

อาคารเรียนมี
สภาพสมบูรณ์ 
เด็กเล็กและ
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ
ได้รับความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษาฯ 

180 โครงการก่อสร้าง 
พัฒนา ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ชนาราม 

เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยให้แก่
เด็กเล็ก และ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ก่อสร้าง พัฒนา 
ปรับปรุง  
ซ่อมแซม 
อาคาร,รั้ว,ปูาย.
สนาม และภูมิ
ทัศน์ภายในศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- 200,000 200,000 200,000 300,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 1 
แห่ง 

อาคารเรียนมี
สภาพสมบูรณ์ 
เด็กเล็กและ
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ
ได้รับความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษาฯ 

181 ก่อสร้าง พัฒนา 
ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การ

เพื่อก่อสร้าง 
พัฒนา ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดให้อยู่ใน

ด าเนินการ
ก่อสร้าง พัฒนา 
ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
ทั้ง ๕ แห่ง 

อาคารสถานที่
ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลทุ่งปรัง

กอง
การศึกษาฯ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๐๔ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  ๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

บริหารส่วนต าบล
ทุ่งปรัง 

สภาพที่ดี 
ปลอดภัย 
 

ให้อยู่ในสภาพที่
ดี ปลอดภัย 

ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี ปลอดภัย 

182 โครงการอาหาร
กลางวัน 

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารที่มีคุณค่า
ถูกหลัก
โภชนาการและ
แบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายเร่ือง
อาหารกลางวัน
ของผู้ปกครอง 

สนับสนนุ
โครงการอาหาร
กลางวันให้แก่
โรงเรียน
ประถมศึกษาใน
เขตพื้นที่ต าบล
ทุ่งปรัง จ านวน 
5 โรงเรียน 

- 2,876,000 2,876,000 2,876,000 2,876,000 ร้อยละของ
นักเรียนที่
ได้รับ
ประทาน
อาหารกลาง
วันที่ถูกหลัก
โภชนาการ 

นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารที่มี
คุณค่า ถูก
หลัก
โภชนาการ มี
สมรรถภาพ
ร่างกายตาม
เกณฑ์ 

(1) โรงเรียน
บ้านต้น
จันทน ์
(2) โรงเรียน
ชุมชน
วัดปัณณาราม 
(3) โรงเรียน
วัดชนาราม
(4) โรงเรียน
วัดถ้ าเทียน
ถวาย 
(5) โรงเรียน
บ้านปลาย
ทอน 

รวม    13    โครงการ    7,6๒๖,๐๐๐ 
 

๗,๖2๖,๐๐๐ 
 

๗,๖2๖,๐๐๐ 
 

๗,๖2๖,๐๐๐ 
 

   



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๐๕ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
 ๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

183 โครงการจัดงานสบืสาน
วัฒนธรรมรดน้ าขอพร
ผู้สูงอาย ุ

- เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ท้องถิ่น 
- เพื่อแสดงความ
กตัญญูกตเวที 

สรงน้ าพระ  
รดน้ าขอพร
ผู้ใหญ่ การเล่น
พื้นบา้น 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ของท้องถ่ิน
คงอยู่และสืบ
ทอดต่อไป 
ครอบครัว
อบอุ่นยิ่งขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

184 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพตดิ  
(ทุ่งปรังคัพ) 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนหันมา
เล่นกีฬา ออก
ก าลังกาย ห่างไกล
ยาเสพติด  

จัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล 7 
คน 

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

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
หันมาเล่น
กีฬา ออก
ก าลังกาย 
ห่างไกล 
ยาเสพติด 

กองการศึกษา
ฯ 

185 โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขัน 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนหันมา
เล่นกีฬา ออก
ก าลังกาย ห่างไกล
ยาเสพติด  

ส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันตาม
โปรแกรม 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
หันมาเล่นกีฬา 
ออกก าลงักาย 
ห่างไกล 
ยาเสพติด 

กองการศึกษา
ฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๐๖ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

186 โครงการพัฒนากีฬา
อ าเภอ 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนและ
ประชาชนได้เลน่
กีฬา ออกก าลัง
กาย 

แข่งขันกรีฑา 
กีฬานักเรียน 
นักศึกษาและ
ประชาชน และ
ส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับ
จังหวัดต่อไป 

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

นักเรียน 
นักศึกษาและ
ประชาชนได้
ออกก าลัง
กาย มี
สุขภาพ
แข็งแรง 

ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอสิชล 

187 โครงการจัดงานสบืสาน
ประเพณี  
“แห่หมรับเดือนสิบ”  

เพื่อส่งเสริมและ
รักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
วัฒนธรรมให้คง
อยู่สืบไป 

จัดขบวนแห่ผ้า 
ประกอบด้วย 
รถหมรับ และ
ขบวนแห่ 

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

ขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
เอกลักษณ์
วัฒนธรรมคง
อยู่สืบไป 

ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอสิชล 

188 โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระอ าเภอ
สิชล 

เพื่อฟื้นฟูส่งเสริม 
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นและสร้าง
ความสามัคคี 

จัดงานประเพณี
ชักพระ พิธี
สมโภชเรือพนม
พระ การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม 
การแสดง
มหรสพท้องถ่ิน 

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

ได้ร่วม
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่
สืบไปและ
เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย 
 
 

ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอสิชล 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๐๗ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

189 โครงการจัดงาน
ประเพณีมาฆบชูาแห่ผา้
ขึ้นธาต ุ

เพื่อร าลึกถึง
พระคุณขององค์
พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า,เพื่อส่งเสริม
และอนุรักษ์
ประเพณีคงให้อยู่
สืบไป 

จัดขบวนแห่ผ้า
ขึ้นธาตุอ าเภอ 
สิชล ในวันขึ้น 
15 ค่ า เดือน 3 

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

พระพุทธศาส
นาได้รับการ
ท านบุ ารุงให้
เจริญรุ่งเรือง
สืบไป 

ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอสิชล 

190 โครงการตกแต่งเรือ
พนมพระ 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ
สร้างความสามัคคี
ของชุมชน 

สนับสนนุการ
ตกแต่งเรือพนม
พระ 

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

ได้รักษา
ประเพณี
วัฒนธรรม
และชุมชนมี
ความรัก
สามัคค ี

วัดปัณณาราม 

191 โครงการตกแต่งเรือ
พนมพระ 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ
สร้างความสามัคคี
ของชุมชน 

สนับสนนุการ
ตกแต่งเรือพนม
พระ 

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

รักษา
ประเพณี
วัฒนธรรม
และชุมชนมี
ความรัก
สามัคค ี

วัดถ้ าเทียน
ถวาย 

192 โครงการตกแต่งเรือ
พนมพระ 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ
สร้างความสามัคคี
ของชุมชน 

สนับสนนุการ
ตกแต่งเรือพนม
พระ 

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

รักษา
ประเพณี
วัฒนธรรม
และชุมชนมี
ความรัก

วัดชนาราม 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๐๘ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

สามัคค ี
193 โครงการตกแต่งเรือ

พนมพระ 
เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ
สร้างความสามัคคี
ของชุมชน 

สนับสนนุการ
ตกแต่งเรือพนม
พระ 

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

รักษา
ประเพณี
วัฒนธรรม
และชุมชนมี
ความรัก
สามัคค ี

วัดกุมแป 

194 โครงการตกแต่งเรือ
พนมพระ 

เพื่อรกัษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ
สร้างความสามัคคี
ของชุมชน 

สนับสนนุการ
ตกแต่งเรือพนม
พระ 

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

รักษา
ประเพณี
วัฒนธรรม
และชุมชนมี
ความรัก
สามัคค ี

วัดดอนนนท ์

195 โครงการตกแต่งเรือ
พนมพระ 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ
สร้างความสามัคคี
ของชุมชน 

สนับสนนุการ
ตกแต่งเรือพนม
พระ 

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

รักษา
ประเพณี
วัฒนธรรม
และชุมชนมี
ความรัก
สามัคค ี

วัดมณี
ประสิทธิ ์

196 โครงการตกแต่งเรือ
พนมพระ 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ
สร้างความสามัคคี
ของชุมชน 

สนับสนนุการ
ตกแต่งเรือพนม
พระ 

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

รักษา
ประเพณี
วัฒนธรรม
และชุมชนมี
ความรัก

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๐๙ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

สามัคค ี
197 โครงการตกแต่งเรือ

พนมพระ 
เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ
สร้างความสามัคคี
ของชุมชน 

สนับสนนุการ
ตกแต่งเรือพนม
พระ 

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

รักษาประเพณี
วัฒนธรรม
และชุมชนมี
ความรัก
สามัคค ี

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 15 

198 โครงการอบรม
จริยธรรมเยาวชน 
ภาคฤดูร้อน 

เพื่อปลูกฝังความ
ศรัทธาในศาสนา
อิสลามและ
ส่งเสริมความรัก
สามัคค ี

สนับสนนุการ
จัดอบรม
เยาวชนอิสลาม
ภาคฤดูร้อน 

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

เยาวชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
ศาสนาที่
ถูกต้อง 

มัสยิดอัลมุฮัม
มะดียะฮ ์

199 โครงการอบรม
จริยธรรมเยาวชน 
ภาคฤดูร้อน 

เพื่อปลูกฝังความ
ศรัทธาในศาสนา
อิสลามและ
ส่งเสริมความรัก
สามัคค ี

สนับสนนุการ
จัดอบรม
เยาวชนอิสลาม
ภาคฤดูร้อน 

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

เยาวชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
ศาสนาที่
ถูกต้อง 

มัสยิดดารุล 
อามาน 

200 โครงการจัดงานวันตรุษ
อิดิลฟิตรี 

เพื่อความสามัคคี
และส่งเสริม
วัฒนธรรมตาม
หลักศาสนา
อิสลาม 

สนับสนนุการ
จัดงานวันตรุษ
อิดิลฟิตรี 
 
 
 
 
 

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

ได้สาน
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
หมู่บ้าน
มุสลิม 

มัสยิดอัลมุฮัม
มะดียะฮ์ และ
มัสยิดดารุล 

อามาน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๑๐ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

201 โครงการจัดงาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
วันวิสาขะแห่ผ้าขึ้นถ้ า  
(เขาพรง) 

เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

สนับสนนุการ
จัดงานวันวิ
สาขบชูาแห่ผ้า
ขึ้นถ้ าเขาพรง 

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

ประเพณี
วัฒนธรรมอยู่
คู่ท้องถิ่น
สืบไป 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 15 

202 โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลนักเรียน 7 คน 
“หนองเต่าคัพ” 

เพื่อส่งเสริมด้าน
กีฬาและมีสว่น
ร่วมในการจัด
กิจกรรม 

สนับสนนุการ
จัดแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 

- 82,000 82,000 82,000 82,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

นักเรียนมี
ทักษะในการ
เล่นกีฬาและ
ส่งเสริมใน
ระดับสูงขึน้ 

โรงเรียนวัด
ชนาราม 

203 โครงการแข่งขัน
วอลเลย์บอล  
“วัดถ้ าคัพ” 

เพื่อส่งเสริมด้าน
กีฬาและมีสว่น
ร่วมในการจัด
กิจกรรม 

สนับสนนุการ
จัดแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอล 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

นักเรียนมี
ทักษะในการ
เล่นกีฬาและ
ส่งเสริมใน
ระดับสูงขึน้ 

โรงเรียนวัดถ้ า
เทียนถวาย 

204 โครงการแข่งขันกีฬาสี
กลุ่มทุ่งปรัง 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา 
ต่อต้านยาเสพติด
ของชุมชน 

สนับสนนุการ
แข่งขันกีฬาของ
โรงเรียนและ
ชุมชนในต าบล
ทุ่งปรัง 

 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

การแข่งขัน
กีฬาของ
โรงเรียนและ
ชุมชนใน
ต าบลทุ่งปรัง 

โรงเรียนสิชล
คุณาธารวิทยา 

205 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่อส่งเสริม 
บ ารุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณี 
และปลูกจิตส านึก
ให้รู้ถึงคุณค่าของ

จัดงานประเพณ ี
วันลอยกระทง 

- 120,000 - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ได้ส่งเสริม 
บ ารุงรักษา
จารีต
ประเพณี 
และปลูก

กองการศึกษา
ฯ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๑๑ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

น้ า 
 

จิตส านึกถึง
คุณค่าของน้ า 

206 โครงการสืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง 
วัดกุมแป 

เพื่อส่งเสริม 
บ ารุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณี 
และปลูกจิตส านึก
ให้รู้ถึงคุณค่าของ
น้ า 

สนับสนนุการ
จัดงานประเพณ ี
วันลอยกระทง 

- - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 120,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

ได้ส่งเสริม 
บ ารุงรักษา
จารีต
ประเพณี 
และปลูก
จิตส านึกถึง
คุณค่าของน้ า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9 

207 โครงการจัดงานลอย
กระทงวัดปัณณาราม 

- เพื่อส่งเสริม
ประเพณี
วัฒนธรรม  
- เพื่อส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้มี
ความรักสามัคค ี

สนับสนนุการ
จัดงานประเพณี
วันลอยกระทง 

- - 72,000 72,000 72,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

ประชาชน
เกิดความรัก
สามัคคีและ
ปรองดองกัน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 

208 โครงการกีฬาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 – 16 

- เพื่อส่งเสริม
เยาวชนและ
ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ หันมา
สนใจเล่นกีฬา
ออกก าลังกาย 
ห่างไกลยาเสพติด 

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

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

เยาวชนมี
จิตส านึกร่วม
ต่อต้านและ
ขจัดยาเสพ
ติดในชุมชน 
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
ไม่ยุ่งเก่ียวกับ

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 - 16 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๑๒ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

- สร้างความรัก
สามัคคีและการมี
ส่วนร่วม เกิด
ความปรองดอง
สมานฉนัท์ของ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

ยาเสพติด 

รวม      25      โครงการ    1,775,000 
 

2,007,000 
 

2,007,000 
 

2,007,000 
 

   



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๑๓ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

209 ติดตั้งระบบเสียง
ตามสาย หอ
กระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้น  

เพื่อให้การ
ประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสาร
เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และ
ทั่วถึง 

ติดตั้งระบบเสียง
ตามสาย  
หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้น 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร
เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ ๙๐ 

ประชาชน
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารตา่งๆ
อย่างทั่วถึง 

ส านักงาน
ปลัด 

210 ซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสาย หอ
กระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้น  

เพื่อให้การ
ประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสาร
เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง 

ซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสาย หอ
กระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้น 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร
เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ ๙๐ 

ประชาชน
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารตา่งๆ
อย่างทั่วถึง 

ส านักงาน
ปลัด 

211 โครงการจัดหารถ
เคลื่อนที่เร็ว 
(EMS) 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
บริการเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

จัดหารถพยาบาล
และวัสดุครุภัณฑ ์
การช่วยเหลือ
ผู้ปุวยฉุกเฉิน 
จ านวน ๑ ชุด 

- - - ๘๐๐,๐๐๐ - จ านวนคร้ังใน
การช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัย 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
ทันทีเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

ส านักงาน
ปลัด 

212 โครงการจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ 

เพื่อให้มีการ
จัดเก็บและ
ก าจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี 

จัดซื้อรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย 
จ านวน ๑ คัน 

- - - ๒,๓๐๐,๐๐๐ - รถบรรทุกขยะ 
จ านวน ๑ คัน 

พื้นที่สะอาด 
ขยะถูกก าจัด
อย่างถูกวิธี 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๑๔ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  ๓.๔ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

213 ก่อสร้าง ปรับปรุง
เมรุวัดเขาเกียรติ 
และวัดถ้ าเทียน
ถวาย 

เพื่อสนับสนุนวัด
ในการก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
ฌาปนสถาน 

- ก่อสร้าง 
ปรับปรุงเมรุเพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติ
ศาสนกิจ 
- จัดตั้งกองทุน
ฌาปนกิจผู้สูงอาย ุ
 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ฌาปนสถาน 
จ านวน ๑ 
แห่ง 

ได้รองรับความ
จ าเป็นส าหรับ
ใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

214 โครงการจัดงานรัฐ
พิธีเนื่องในวัน
คล้ายวันเสด็จ
สวรรคต
พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร 

เพื่อปกปูอง
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
และน้อมร าลึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพล 
อดุลยเดชฯ  
 
 
 
 
 

สนับสนนุการจัด
งานรัฐพิธีเนื่องใน
วันคล้ายวันเสด็จ
สวรรคตฯ 

- - 10,000 10,000 10,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

ประชาชน
ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ
และเกิดความ
สมัครสมาน
สามัคค ี

ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอสิชล 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๑๕ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  ๓.๔ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

215 โครงการจัดงาน 
วันปิยมหาราช 

เพื่อปกปูอง
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
และน้อมร าลึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลา้
เจ้าอยู่หัว  
 

สนับสนนุการจัด
งานวนัปิยมหาราช 

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

ประชาชน
ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ
และเกิดความ
สมัครสมาน
สามัคค ี

ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอสิชล 

216 โครงการจัดงานรัฐ
พิธีเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในมหา
มงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ พระ
บรมราชิน ี

เพื่อปกปูองและ
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
และส านึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรม
ราชิน ี
 

สนับสนนุการจัด
งานรัฐพิธีเฉลิม
พระเกียรติเนื่องใน
มหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรม
ราชิน ี

- - 10,000 10,000 10,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

ได้แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดีและ
ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 

ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอสิชล 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๑๖ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  ๓.๔ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

217 โครงการจัดงานรัฐ
พิธีเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในมหา
มงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบด ี
ศรีสินทรมหาวชิรา 
ลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและ
ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ
แห่งองค์
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศร ี
สินทรมหาวชิรา
ลงกรณฯ 

สนับสนนุงานรัฐ
พิธีเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องใน
มหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบด ี
ศรีสินทรมหา 
วชิราลงกรณฯ 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

ได้แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดีและ
ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 

ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอสิชล 

218 โครงการจัดงานรัฐ
พิธีเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในมหา
มงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิติ์ 
พระบรม 
ราชินนีาถ พระ
บรมราชชนนพีันปี
หลวง 

เพื่อปกปูองและ
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
และส านึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรม
ราชิน ี

สนับสนนุงานรัฐ
พิธีเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องใน
มหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ฯ 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเงินที่
อุดหนุน 

ได้แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดีและ
ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 

ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอสิชล 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๑๗ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  ๓.๔ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

219 โครงการบริหาร
จัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอสิชล 

อ านวยการและ
บริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนฯตาม
อ านาจหนา้ที ่

จัดหา บ ารุงรักษา 
ปรับปรุงซ่อมแซม
วัสดุครุภัณฑ์และ
อาคารสถานที่ให้
เหมาะสม, จัดหา
บุคคลปฏิบตัิงาน
ตามที่มอบหมาย 

- 300,000 320,000 320,000 320,000 จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือตาม
ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมด าเนินไป
ด้วยความ
เรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ ,
อาคารสถานที่
เหมาะสมและ
ทันสมัย 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม     11     โครงการ   - 723,000 ๑,๒๖๓,๐๐๐ 
 

๔,๓๖๓,๐๐๐ 
 

๑,๒๖๓,๐๐๐ 
 

   

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๑๘ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

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

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  ๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

220 ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  

เพื่อให้เยาวชนรู้
ถึงโทษของยา
เสพติด ร่วมเป็น
แกนน าต่อต้าน
ยาเสพติด  

จัดอบรม/จัด
กิจกรรมบ าบัด 
ฟื้นฟู รณรงค์
ปูองกัน 
และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด และ
อาชญากรรม 

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

ปัญหา 
ยาเสพติด  
และ
อาชญากรรม 
ลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 

221 ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความมั่นใจใน
มาตรการรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวน
กล้องวงจร
ปิด 

ประชาชนมี
ความมั่นใจใน
การใช้
เทคโนโลยทีี่
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
ในการรักษา
ความปลอดภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

222 โครงการส่งเสริม
ชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลทุ่งปรัง 

เล็งให้การ
ด าเนินงานของ
ชมรมผู้สูงอายุมี
ความต่อเนื่อง
และยั่งยนื 

จัดซื้ออุปกรณ์ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่
จ าเป็นของชมรม 

  50,000 50,000 50,000 จ านวนเงิน
ที่อุดหนุน 

ท าให้ชมรม
ผู้สูงอายไุด้มี
การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

ชมรม
ผู้สูงอายุ

ต าบลทุ่งปรัง 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๑๙ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  ๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

223 โครงการส่งเสริม
ชมรมผู้สูงอายวุัด
ถ้ าเทียนถวาย 

เล็งให้การ
ด าเนินงานของ
ชมรมผู้สูงอายุมี
ความต่อเนื่อง
และยั่งยนื 

จัดซื้ออุปกรณ์ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่
จ าเป็นของชมรม 

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวนเงิน
ที่อุดหนุน 

ท าให้ชมรม
ผู้สูงอายไุด้มี
การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

ชมรม
ผู้สูงอายุวัด
ถ้ าเทียน
ถวาย 

224 ส่งเสริมกิจกรรม
สตรี 

เพื่อสนับสนุน
การจัดกิจกรรม
กลุ่ม/ชมรม/
สมาคมสตร ี

สนับสนนุการจัด
กิจกรรม/
โครงการ 

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

ประชาชนใช้
เวลาว่างท า
กิจกรรมให้
เป็นประโยชน ์

ส านักงาน
ปลัด 

225 โครงการ
ขับเคลื่อนความ
ปลอดภัยทางถนน
โดยอาศัยชุมชน
เป็นฐาน 

เพื่อให้การ
ด าเนินงาน
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนของ อปท. 

ชุมชนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้ถนน 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม 

อุบัติเหตุลดลง
และชุมชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้ถนน
ยิ่งขึ้น 

 ส านักงาน
ปลัด 

รวม   6   โครงการ   - ๑,๐65,๐๐๐ ๑,235,๐๐๐ ๑,235,๐๐๐ ๑,235,๐๐๐    



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๒๐ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

226 โครงการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเป็นการ
เตรียมความ
พร้อมในการ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

- จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ 
เครื่องมือสื่อสาร 
และเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
- จัดหาวัสดุ
เครื่องแต่งกาย
ส าหรับการ
ปฏิบัติงานดา้น
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
- จัดท าแผน
ปูองกันและ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - จ านวน
วัสดุอุปกรณ์
ที่จัดซื้อ 
 

ประชาชนใน
ต าบลทุ่งปรัง
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
อย่างทัน 
ท่วงทีที่เกิด
เหตุสาธารณ
ภัยต่างๆ 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๒๑ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  ๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

227 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อให้ความรู้
และทักษะใน
เร่ืองงานปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 
เพื่อสร้างความ
ร่วมมือภาค
ประชาชนและมี
ส่วนร่วมในงาน
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

จัดฝึกอบรม
ทบทวน
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน 

- 120,000 120,000 120,000 120,000 - ร้อยละ
ของจ านวน  
อปพร. ต่อ
จ านวน
ประชาชน 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้
ความสามารถ
และมีความ
พร้อมเผชิญ
เหตุสาธารณ
ภัย สามารถ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
ได้อย่าง
ถูกต้อง
รวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 

228 โครงการขับขี่
ปลอดภัยปูองกัน
อุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อลดอุบัติเหตุ
และอ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 

ตั้งจุดตรวจช่วง
เทศกาลปีใหม่
และสงกรานต ์

- ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จุดตรวจ ๑ 
จุด 

ช่วยลด
อุบัติเหตุใน
การใช้รถใช้
ถนน 
 

ส านักงานปลัด 

229 โครงการปูองกันแก้ไข
ปัญหาไฟปุาและ
หมอกควัน 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหาไฟปุา
และหมอกควัน 

- จัดอบรม
อาสาสมัคร
ปูองกันไฟปุา 
- จัดซื้อวัสดุ

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
และจ านวน

การเกิดไฟปุา
ในพื้นที่ต าบล
ทุ่งปรังลดลง 

ส านักงานปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๒๒ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  ๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

อุปกรณ์เกี่ยวกับ
การปูองกันและ
ดับไฟปุา 

วัสดุอุปกรณ์
ที่จัดซื้อ 

รวม     4     โครงการ - - - 430,000 430,000 430,000 430,000 - - - 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๒๓ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

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

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  ๓.7 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

230 โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสนุัขบ้า 

เพื่อควบคุม
ปูองกันการ
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า,สร้าง
ความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบ
ในการเลี้ยงสัตว ์

- ฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบา้แก่สุนัข
และแมว 
- ส ารวจและขึน้
ทะเบียนสุนัข
และแมว 

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

สัตว์เลี้ยง
ได้รับการฉีด
วัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
อย่างถูกต้อง
และทั่วถึง 
สามารถ
ควบคุมการ
แพร่ระบาด
ของโรคพิษ
สุนัขบา้ 

ส านักงานปลัด 

231 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธ ิ

- เพื่อลดอัตราโรค
หนอนพยาธิ  
- เพื่อให้
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจโรคหนอ
พยาธิและมี
พฤติกรรมการ
บริโภคที่ปลอดภัย 

ตรวจและบ าบัด
โรคหนอนพยาธ ิ

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

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจโรค
หนอนพยาธิ
และปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมการ
ปูองกันโรค 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๒๔ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  ๓.7 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

232 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน) 

- เพื่อสร้างกระแส
ค่านิยมและ
เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจในกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด 
- เพื่อสร้างความ
เข้าใจและยอมรับ
ผู้มีปัญหายาเสพติด 
- เพื่อเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับ
การปูองกันและ
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

จัดอบรมให้
ความรู ้

- 24,130 24,130 - - จ านวนผู้
เข้ารับการ
อบรม 

เยาวชนและ
ประชาชนมี
ความรู้และ
ตระหนักใน
พิษภัยยาเสพ
ติด , 
เครือข่าย TO 
BE NUMBER 
ONE มีองค์
ความรู้ในการ
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 

233 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค ์

เพื่อให้ชาวบ้านมี
ความรู้ความ
เข้าใจด้านสุขภาพ
ที่จ าเป็นต่อการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

จัดอบรมให้
ความรู ้

- 24,130 24,130 - - จ านวนผู้
เข้ารับการ
อบรม 

ชาวบ้านมี
ความรู้ความ
เข้าใจด้าน
สุขภาพที่
จ าเป็นต่อการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ส านักงานปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๒๕ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  ๓.7 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

234 จัดซื้อเวชภัณฑ์ปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อ
สัตว ์

เพื่อปูองกันการ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อในสัตว ์

จัดหาเวชภัณฑ์
และอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้องในการ
ปูองกันโรคติดต่อ
สัตว์ เช่น โค 
กระบือ แพะ 
แมว สุนัข 

- ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๖ 
หมู่บ้าน 

พื้นที่ต าบล 
ทุ่งปรังปลอด
จากโรคติดต่อ
จากสัตว ์

ส านักงานปลัด 

235 ปูองกันโรคไข้เลือดออก เพื่อปูองกันโรค
ไข้เลือดออกและ
โรคอื่นๆที่มียุง
เป็นพาหะน าโรค 

จัดหาเวชภัณฑ์/
และวัสดุอื่นที่
จ าเป็นในการฉีด
พ่นก าจัดลูกน้ า
และยุงลาย 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 ๑๖ 
หมู่บ้าน 

ลดการแพร่
ระบาดของ
โรคที่เกิดจาก
ยุง 

ส านักงานปลัด 

รวม     6    โครงการ   - 208,830 208,830 136,440 136,440    



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๒๖ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

236 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้คนชรา
ได้รับการดูแล 
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุใน
ต าบลทุ่งปรัง 

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

ประชาชน
ได้รับการดูแล
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

237 เบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการ 

เพื่อให้คนคน
พิการได้รับ
การดูแล มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

จ่ายเบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการใน
ต าบลทุ่งปรัง 

- ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละคน 
พิการที่
ได้รับการ
ดูแล 

ประชาชน
ได้รับการดูแล
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

238 เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ 

เพื่อให้ผู้ปุวย
เอดส์ได้รับการ
ดูแล มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ใน
ต าบลทุ่งปรัง 
 

- ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ร้อยละ
ผู้ปุวยเอดส์
ที่ได้รับการ
ดูแล 

ประชาชน
ได้รับการดูแล
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

239 เงินสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
ทุ่งปรัง  

เพื่อส่งเสริม / 
สนับสนนุด้าน
สุขภาพของ
ประชาชน 
 

สมทบ
งบประมาณ
ในการ
ด าเนินงาน
ของ สปสช. 
 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
งบประมาณ
ที่สมทบ 

หน่วยบริการ/
กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการดูแล
ด้านสุขภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๒๗ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  ๓.8 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

240 สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลทุ่งปรัง 

เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงาน
ของกองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน 

สมทบ
งบประมาณ
สนับสนนุ
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
งบประมาณ
ที่สมทบ 

สมาชิก
กองทุนได้รับ
การช่วยเหลือ 
ดูแล 

กองทุน
สวัสดิการ

ชุมชนต าบล
ทุ่งปรัง 

รวม    5    โครงการ   - 19,940,000 19,940,000 19,940,000 19,940,000    
  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๒๘ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

241 โครงการ “รักน้ า รักปุา 
รักษาแผ่นดิน 
(โครงการปลูกปุาตาม
แนวพระราชด าริ) 

เพ่ือสร้าง
จิตส านึกและ
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม้
และแหล่งน้ า 

- เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้
และสิ่งแวดล้อม
ที่ด ี

- 20,000 20,000 20,000 20,000 พ้ืนที่ปาุไม้
เพ่ิมข้ึนและ
มีความ
อุดม
สมบูรณ์ 

ประชาชนมี
จิตส านึก
และ
ความส าคัญ
ในการดูแล
รักษา
ธรรมชาติ 

ส านักงาน
ปลัด 

242 โครงการปล่อยพันธุ์
สัตว์น้ า 

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์พันธ์สัตว์
น้ าในแหล่งน้ า
ตามธรรมชาติ 

- ฟ้ืนฟูพันธุ์ปลา
และปูในแหล่งน้ า
สาธารณะ 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ความ
หลากหลาย
ของพันธุ์
สัตว์น้ าและ
ความอุดม
สมบูรณ์
ของแหล่ง
น้ า 

พันธ์สัตว์น้ า
มีความ
หลากหลาย
มากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม   2   โครงการ   - 40,000 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 40,000    
 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๒๙ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

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

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

243 โครงการรณรงค์
และส่งเสริมการ
ลดปริมาณขยะ 

เพ่ือให้ความรู้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับขยะ
และการลดปริมาณ
ขยะในชุมชน 

- แก้ปัญหาขยะ ลด
ปริมาณขยะในชุมชน
และก าจัดขยะอย่างถูก
วิธ ี

 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ ขยะใน
ชุมชนมี
ปริมาณ
ลดลง 

ประชาชนใน
ต าบลทุ่งปรังรู้
วิธีการคัดแยก
ขยะและลด
ปริมาณขยะ 

ส านักงาน
ปลัด 

244 ปรับปรุงภูมิทัศน์
พรุจระเข้ไข่ 

เพ่ือฟ้ืนฟูให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ปลาน้ าจืด  
และปรับปรุงพ้ืนที่
รองรับการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว 
 

- ก่อสร้างถนนรอบพรุ
จระเขไ้ข่ 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
พ้ืนที่รอบพรุจระเข้ไข่ 

 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

พรุจระเข้ไข่
ได้รับการ
ปรับปรุง เพื่อ
สภาพ 
แวดล้อมที่ดี 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม   ๒   โครงการ   - 800,000 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 800,000    

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๓๐ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

245 ก่อสร้างระบบบ่อแก๊ส
ชีวภาพ หมู่ที่ ๑๔ 

เพ่ือส่งเสริมการ
ใช้พลังงาน
ทดแทน 

ก่อสร้างระบบ
บ่อแก๊ส
ชีวภาพ 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน
ครัวเรือนที่
ใช้บริการ 

ประชาชนได้
ใช้แก๊สที่มี
ราคาถูก  

กองช่าง 

246 ปรับปรุงบ่อแก๊ส
ชีวภาพ  
หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือส่งเสริมการ
ใช้พลังงาน
ทดแทน 

ปรับปรุงบ่อ
แก๊สชีวภาพ 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน
ครัวเรือนที่
ใช้บริการ 

ประชาชนได้
ใช้แก๊สที่มี
ราคาถูก  

กองช่าง 

รวม   2   โครงการ   - ๒๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐    
 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๓๑ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
      ๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
  ๕.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

247 อบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้กับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ด้าน
กฎหมายและ
ระเบียบในการ
ปฏิบัติงานมาก
ขึ้น 

ส่งเจ้าหน้าที่ไป
ฝึกอบรม     
ส่งเข้ารับ
การศึกษาต่อ 
ตลอดจนการ
จัดการ
ฝึกอบรมต่างๆ 

- 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม
หรือศึกษา
ต่อ 

- เจ้าหน้าที่มี
ทักษะ 
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน
มากขึ้น 
- เจ้าหน้าที่มี
คุณธรรม
จริยธรรม 

ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษาฯ 

248 ติดตามประเมินผล 
อบต. ด้านการ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพ
การให้บริการแก่
ประชาชนใน
ด้านต่างๆ 

ประเมินความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการที่มี
ต่อผลการ
ด าเนินงานของ 
อบต.ทุ่งปรัง 
 
 
 

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

น าผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
การ
ปฏิบัติงาน 
 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๓๒ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

      ๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
  ๕.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

249 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

เพ่ือให้การ
ปฏิบัติหน้าที่มี
ประสิทธิภาพ 
เกิดความสะดวก
รวดเร็ว 

จัดซื้อจัดหา
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
เครื่องมือ
เครื่องใช้
อุปกรณ์
ส านักงานตาม
ความจ าเป็น
และเหมาะสม 

- 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ จ านวน 
และ
ประเภท
ของวัสดุ
ครุภัณฑท์ี่
ใช้
ปฏิบัติงาน  

มีความพร้อม
ในการ
ปฏิบัติงาน
และมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด / 
ทุกกอง 

250 ซ่อมรถบรรทุกน้ า 
 
 
 
 

เพ่ือให้ครุภัณฑ์มี
ความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน 

ซ่อมแซม
รถบรรทุกน้ าที่
ช ารุดเสียหาย 

- - 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ที่ใช้บริการ 

ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็ว 

ส านักงาน
ปลัด 

251 โครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือเป็นการเพ่ิม
รายได้และการ
จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม
ต่างๆและเป็น
เครื่องมือในการ
ควบคุม

ด าเนินการออก
ส ารวจ
ภาคสนาม 
ข้อมูลปูาย 
ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 รายได้ที่
เพ่ิมข้ึนจาก
การเก็บค่า
ธรรม เนียม
ต่างๆ 

อบต.ทุ่งปรัง
มีรายได้
เพ่ิมข้ึน มี
ฐานข้อมูล
ด้านการคลัง
ท้องถิ่นมี
ระบบการ

กองคลัง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๓๓ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

      ๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
  ๕.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

ตรวจสอบอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 

จัดเก็บภาษี
อย่างถูกต้อง 

252 โครงการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากร ได้มี
การเรียนรู้ความ
เขา้ใจเสริมสร้าง
จิตส านึกท่ีดีใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 

ส่งบุคลากรไป
ฝึกอบรม   
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

บุคลากรมี
จิตส านึก 
ค่านิยม
ทางด้าน
ทัศนคติที่ดี
และเกิด
วิสัยทัศน์ใน
การร่วมแก้ไข
ปัญหา 

ส านักงาน
ปลัด 

253 โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 

เพ่ือพัฒนา
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ปฏิบัติงานได้
ตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 
และมี
ประสิทธิภาพใน

จัดสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดู
งาน 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ผู้เข้าร่วม
โครงการได้
น าความรู้
จาก
การศึกษาดู
งานมา
ประยุกต์ใช้
ในการ

ส านักงาน
ปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๓๔ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

      ๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
  ๕.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

การบริการ
สาธารณะ 
 
 

ปฏิบัติงาน 

254 โครงการฝึกอบรม
ความรู้ด้านกฎหมาย 
 
 
 
 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายเพื่อใช้
ใน
ชีวิตประจ าวัน 

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้ 

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

เจ้าหน้าที่
และ
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
เกี่ยวกับ
กฎหมาย 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม   8   โครงการ   - 1,7๒๕,๐๐๐ 2,1๒๕,๐๐๐ 2,1๒๕,๐๐๐ 2,1๒๕,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๓๕ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 

      ๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
  ๕.2 แผนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

255 โครงการปรับ
พ้ืนที่ (ถมดิน)
บริเวณส านักงาน 
อบต.ทุ่งปรัง หลัง
ใหม่ 
 

เพ่ือก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานหลัง
ใหม่ 

ถมดินปรับพื้นท่ี
ขนาดกว้าง 45
ม. ยาว 50ม. 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขนาดพ้ืนที่ที่
ได้ถมดิน 

มีพ้ืนที่เพ่ือ
ก่อสร้างอาคาร
ส านักงานหลัง
ใหม่ 

ส านักงานปลัด 

256 ก่อสร้างเสาธง
หน้าส านักงาน 
อบต.ทุ่งปรัง หลัง
ใหม่ 

เพ่ือก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานหลัง
ใหม่ 
 

เสาธงขนาดสูง 
12 ม. 

- - 165,000 165,000 165,000 เสาธงชาติ 1 
ต้น 

ส านักงาน อบต.
ทุ่งปรัง หลังใหม่
มีเสาธงชาติ 

ส านักงานปลัด 

257 ก่อสร้างถนน 
คสล. เข้า
ส านักงาน อบต.
ทุ่งปรัง หลังใหม่ 

เพ่ือก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานหลัง
ใหม่ 
  
 
 

ถนน คสล. กว้าง 
๕ ม. ยาว ๒๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม.  

- - 680,000 680,000 680,000 ระยะทางถนน
ที่เพิ่มขึ้น 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๓๖ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

      ๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
  ๕.2 แผนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

258 ก่อสร้างโรงจอด
รถ 
 

เพ่ือก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานหลัง
ใหม่ 
 

โรงจอดรถ
ขนาดกว้าง 8ม.
ยาว50 ม. 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนพื้นที่
ส าหรับจอดรถ 

มีที่จอดรถ
เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 

259 โครงการตกแต่ง
ปรับปรุงภายใน
อาคารส านักงาน 
อบต.ทุ่งปรัง หลัง
ใหม่ 

เพ่ือก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานหลัง
ใหม่ 
 

ติดตั้งผ้าม่าน
ภายในอาคาร 

- - 300,000 300,000 300,000 การตกแต่ง
ภายในอาคาร
ทุกห้อง 

อาคาร
ส านักงาน อบต.
ทุ่งปรัง หลังใหม่
ได้รับการ
ตกแต่งสวยงาม 

ส านักงานปลัด 

260 โครงการขยาย
เขตไฟฟูาเข้า
ส านักงาน อบต.
ทุ่งปรัง หลังใหม่ 

เพ่ือก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานหลัง
ใหม่ 
 
 
 
 

ติดตั้งหม้อแปลง
พร้อมขนาดเขต
แรงต่ า 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ไฟฟูาใช้ใน
อาคาร 

มีไฟฟูาใช้ใน
อาคารเพียงพอ 

ส านักงานปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๓๗ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

      ๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
  ๕.2 แผนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

261 ก่อสร้างระบบ
ประปาส านักงาน
อบต.ทุ่งปรัง หลัง
ใหม่ 

เพ่ือก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานหลัง
ใหม่ 

หอถังมีขนาดสูง 
20 ลบ.ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 น้ าประปาใช้
ในอาคาร 

มีน้ าประปาใช้
ในอาคาร
เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 

262 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 

เพ่ือก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานหลัง
ใหม่ 

อาคาร
อเนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง 30 
ม.ยาว40ม. 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อาคาร
เอนกประสงค์
1 หลัง 

มีพ้ืนที่ในการใช้
ท ากิจกรรม
ต่างๆ 

ส านักงานปลัด 

263 ก่อสร้างรั้ว
ส านักงาน 
 

เพ่ือก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานหลัง
ใหม่ 

รั้วขนาดสูง 2ม.
ยาว 200ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 รั้วได้มาตรฐาน
รอบส านักงาน 

มีความ
ปลอดภัยและ
ขอบเขตของ
ส านักงานที่
ชัดเจน 

ส านักงานปลัด 

264 จัดภูมิทัศน์
บริเวณส านักงาน 

เพ่ือก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานหลัง
ใหม่ 
 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณ
ส านักงาน 

- - 100,000 100,000 100,000 สภาพแวดล้อม
ที่น่าอยู่อาศัย 

ส านักงานมี
บรรยากาศใน
การท างานที่ดี 

ส านักงานปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๓๘ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

      ๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
  ๕.2 แผนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

265 ก่อสร้างคูระบาย
น้ ารอบอาคาร
ส านักงาน 

เพ่ือก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานหลัง
ใหม่ 
 

คูระบายน้ ามี
ขนาด 
0.60x0.60ม. 
ยาว100ม. 

- - 100,000 100,000 100,000 ช่องทาง
ระบายน้ าที่
สะดวก 

มีคูระบายน้ า
ส าหรับ
ส านักงาน 

ส านักงานปลัด 

266 จัดท าซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ 
รัชกาลที่10  

เพ่ือเป็นการ
แสดงความ
จงรักภักดีและ
ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศร ี
สินทรมหาวชิรา
ลงกรณฯ 
 

ซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ รัชกาลที่
10 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนซุ้ม
เฉลิมพระ
เกียรติ 

ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
และส านึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรี 
สินทรมหาวชิรา
ลงกรณฯ 

ส านักงานปลัด 

267 ก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ 

เพ่ือให้บริการ
ประชาชนที่มา
ติดต่อข่าวสาร 
 

ห้องน้ ากว้าง5 
ม. ยาว 8 ม. 

- - 1,000,000 1,000,000 - ห้องน้ า 1 หลัง ประชาชนมี
ห้องน้ าใช้ 

ส านักงานปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๓๙ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

      ๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
  ๕.2 แผนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

268 ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานหลัง
เก่า 

เพ่ือใช้เป็น
สถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆ  

ปรับปรุงต่อเติม 
ซ่อมแซม 
อาคารหลังเก่า 

- - 500,000 500,000 - มีสถานที่จัด
กิจกรรม
เพ่ิมข้ึน 

มีอาคารส าหรับ
จัดกิจกรรม 1 
หลัง 

ส านักงานปลัด 

รวม     14    โครงการ   - 2,000,000 12,345,000 12,345,000 10,845,000    
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๔๐ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

 
 

  ๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
  ๕.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

269 การส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชน / 
การจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน
และประชาคมต าบล 

เพ่ือให้ประชาชน
เข้ามามีบทบาท
ในการก าหนด
ทิศทางการ
พัฒนาท้องถิ่น
ด้วยตนเอง 

จัดประชุม
ประชาคม
หมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล 

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

ได้รับฟัง
ข้อเสนอแนะ
และน า
ปัญหาความ
ต้องการมา
จัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

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



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๔๑ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๔๒ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

  2.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
สายหลังโรงงาน 
ปลาปุน หมู่ที่ ๑๓ 
ต าบลทุ่งปรัง 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ถนนอย่างสะดวก 
และปลอดภัยในการ
ขับข่ี 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
สายหลังโรงงานปลาปุน 
หมู่ที่ ๑๓ ต าบลทุ่งปรัง 
– ต าบลสิชล ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 1,820 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือมีปรมิาณพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 10,920 
ตารางเมตร  

- - 5,800,๐๐๐ 
 

5,800,๐๐๐ 
 

5,800,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น ประชาชนได้ใช้
ถนนอย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขับขี ่

อบต.ทุ่งปรัง 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๔๓ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  2.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการซ่อมสร้าง 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต สายตลาด
พุธ  - วัดชนาราม – 
คลองท่าน้อย 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ถนนอย่างสะดวก 
และปลอดภัยในการ
ขับข่ี 

ซ่อมสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
สายตลาดพุธ - วัดชนา
ราม – คลองท่าน้อย 
ม.9,8 ต าบลทุ่งปรัง 
ถึง ม.13 ต าบลเสาเภา 
ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร  หนา 0.05 
เมตร  หรือมีปรมิาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
12,000 ตารางเมตร   

- - 6,000,๐๐๐ 
 

6,000,๐๐๐ 
 

6,000,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ เส้น ประชาชนได้ใช้
ถนนอย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การขับขี ่

อบต.ทุ่งปรัง 

3 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.  
ข้ามคลองท่าน้อย  
หมู่ที ่8 – ต าบลเสาเภา 

เพื่อเชื่อมต่อถนนท่ี
ประชาชนใช้สัญจร
ไปมา รวมทั้งขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร  และเป็น
เส้นทางเชื่อมต่อไป
ยังหมู่บ้านและต าบล
ใกล้เคียง 

ก่อสร้างสะพาน คสล. 
ข้ามคลองท่าน้อย หมู่ที่ 
8 ต าบลทุ่งปรัง – 
ต าบลเสาเภา  ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 50 เมตร  หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 300 ตารางเมตร   

- - 5,974,000 5,974,000  สะพาน 1 
แห่ง 

ประชาชนใช้
สัญจรไปมา 
รวมทั้งขนส่ง
ผลผลติ
ทางการเกษตร  
และเป็น
เส้นทางเชื่อม
ต่อไปยัง
หมู่บ้านและ
ต าบลใกลเ้คียง
ได้สะดวก 

อบต.ทุ่งปรัง 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๔๔ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  2.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดคุมแป 

เพื่อให้มีความพร้อม
ที่จะรองรับเด็กเข้า
มาศึกษาพัฒนา
เรียนรู้ และปรับ
สภาพแวดล้อมให้ได้
ตามมาตรฐาน 
 

ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

- - 2,000,000 2,000,000  อาคาร 1 
หลัง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัย และ
มี
สภาพแวดล้อม
เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก 

อบต.ทุ่งปรัง 

5 โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยววัดถ้ า
เขาพรง (ฝั่ง
ตะวันออก)  
หมู่ที่ 15 
 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และเพื่อ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ก่อสร้างกระเช้าขึ้นถ้ า
เขาพรง 

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

ชาวบ้านมี
รายได้เพิ่มข้ึน
และแหล่ง
ท่องเที่ยว
ได้รับการ
พัฒนา 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น
ปากน้ าเทพา หมู่ที่
16 
 
 

เพื่อปูองกันการกัด
เซาะของ หาดทราย
และชายฝั่ง 

สร้างเขื่อนกั้นคลื่น
ปากน้ าเทพา 

- - 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ขนาดของ
เขื่อน 

การกัดเซาะ
ชายฝั่งลด
น้อยลง 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คลองท่าเช่ียว/คลอง
ท่าควาย 
 
 

เพื่อปูองกันการกัด
เซาะของ หาดทราย
และชายฝั่ง 

สร้างฝายน้ าล้นคลอง
ท่าเช่ียว 

- - 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ขนาดของ
ฝายน้ าล้น 

การกัดเซาะ
ชายฝั่งลด
น้อยลง 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๔๕ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  2.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ า
เขาพรง หมู่15 

เพื่อปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่งโบราณสถาน 

ก่อสร้าง ปรับปรุงทาง
ขึ้นถ้ าเขาพรง ระบบ
ไฟฟูา 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

แหล่ง
โบราณสถาน
ได้รับการ
ปรับปรุง และ
มีนักท่องเที่ยว
มาเที่ยวมาก
ยิ่งข้ึน 
 

กองช่าง 

9 ปรังปรุง ซ่อมแซม  
ต่อเติมสนามกีฬา
กลาง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีสนามกีฬาส าหรับ
ออกก าลังกายและ
เล่นกีฬา 

ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ต่อเติมสนามกีฬา,
อาคารกอง
อ านวยการและ
อัฒจันทร ์
 

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

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง และ
ใช้เวลาท า
กิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 

10 ติดตั้งไฟฟาูส่อง
สว่างด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวและ
มาตรฐานการรักษา
ความปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ติดตั้งระบบไฟฟาูส่อง
สว่างด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์

- - 19,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะเขต
ไฟฟูาส่อง
สว่างที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
และ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๔๖ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  2.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทุ่งคา – ตลาด
พุธ ม.6,8,9 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายทุ่งคา-ตลาดพุธ 
กว้าง ๖ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร ยาว 
๓,๖๐๐ เมตร ไหล่
ทางข้างละ ๑ เมตร 

- - 
 

๙,๑๒๑,๐๐๐ ๙,๑๒๑,๐๐๐ ๙,๑๒๑,๐๐๐ ระยะทาง
ถนนที่ได้
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
มากขึ้น  

กองช่าง 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขุดลอกคลองห้วย
เรง หมู่ที่ 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อการเก็บกักน้ า
ในคลอง 
- ลดปัญหาน้ าทว่ม
พื้นที่การเกษตรริม
คลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขุดลอกคลองห้วยเรง 
ขนาดปากคลองกว้าง
เฉลี่ย 10.00 เมตร 
ขนาดท้องคลองกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
3,080 เมตร ความ
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุด 
66,528.00 
ลูกบาศก์เมตร 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,362,5๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,362,5๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,362,5๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่ใชน้้ า
ในการ 

เกษตรที่
เพิ่มข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากน้ า ลด
ปัญหาน้ าท่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๔๗ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

  2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  2.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 
 
 
 
 
 

ขุดลอกคลองปุาสน
สร้อย หมู่ที่ 13 

- เพื่อแก้ปัญหาล า
คลองตื้นเขิน 
- เพื่อการเก็บกักน้ า
ในคลอง 

ขุดลอกคลองปุาสน
สร้อย ขนาดปาก
คลองกว้างเฉลี่ย 
9.00 เมตร ขนาด
ท้องคลองกว้าง 
7.50 เมตร ยาว 
1,200 เมตร ความ
ลึกเฉลี่ย 3.00 – 
4.00 เมตร ปริมาตร
ดินขุด 12,096.0 
ลูกบาศก์เมตร 
 

- - 422,800 422,800 422,800 พื้นที่ใชน้้ า
ในการ 

เกษตรที่
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากน้ า ลด
ปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่งและ
น้ าท่วม 
 
 
 

กองช่าง 

รวม   13   โครงการ   - - 123,680,300 105,680,300 97,706,300    



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๔๘ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 
บัญชีครุภัณฑ ์



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๔๙ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงาน
ทั่วไป , 
เคหะและ
ชุมชน, 
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน เช่น โต๊ะ
ท างาน เก้าอ้ี ตู้เก็บเอกสาร ตู้
เก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ ฯลฯ 

- 500,000 
 

500,000 500,000 500,000 ส านักงานปลัด 
/ ทุกกอง 

2 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
พร้อมติดตั้งภายในอาคาร
ส านักงานหลังใหม่ 

- - 646,200 - - ส านักงานปลัด 

3 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่าน
และอุปกรณ์  พร้อมติดตั้ง  
ส าหรับติดผ้าม่านหน้าต่าง/
ประตู ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งปรังหลัง
ใหม่  

- - 197,000 - - ส านักงานปลัด 

4 แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังบรรจุ
น้ าพลาสติก (ถังน็อกกลม) 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
500 ลิตร จ านวน 8 ถัง 
 

- - 31,200 - - ส านักงานปลัด 

แบบ ผ.03 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๕๐ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน ชุดโต๊ะนั่งรับประทานอาหาร
พร้อมม้านั่งส าหรับเด็กเล็ก 
จ านวน 4 ชุด 

- - 30,400 - - กองการศึกษาฯ 

6 แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะวาง
อาหารส าหรับเด็กเล็ก 
จ านวน 1 ตัว 

- - 5,180 - - กองการศึกษา 

7 แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม
โคจรพร้อมวัสดุอุปกรณ์ใน
การติดตั้ง จ านวน 3 ตัว 

- - 6,000 - - กองการศึกษา 

8 บริหารงาน
ทั่วไป , 
เคหะและ
ชุมชน, 
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน  
และเครื่องส ารองไฟฟูา  
ขนาด 800 VA 

- 300,000 
 

300,000 300,000 300,000 ส านักงานปลัด 
/ ทุกกอง 

9 บริหารงาน
ทั่วไป , 
เคหะและ
ชุมชน, 
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction  
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวด า 

- 300,000 
 

300,000 300,000 300,000 ส านักงานปลัด 
/ ทุกกอง 

10 แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์
อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

- - 4,200 - - กองการศึกษาฯ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๕๑ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ส าหรับใช้งานในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ปรัง จ านวน 6 เครื่อง 

11 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน
ออกแบบและงานกราฟิก 
และเครื่องส ารองไฟฟูา 
ขนาด 800 VA 

- - 50,000 50,000 - กองช่าง 

12 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  ส าหรับ
งานออกแบบ และงาน
กราฟฟิก 

- - 50,000 50,000 - กองช่าง 

13 แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ       
กล้องถ่ายภาพ 

- - 50,000 
50,000 

50,000 
50,000 

- กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

14 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัด
ระยะทาง 100 เมตร 
จ านวน 1 อัน 

- - 4,500 - - กองช่าง 

15 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัด
ระยะทาง 50 เมตร จ านวน 
1 อัน 

- - 2,500 - - กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๕๒ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัด
ระยะทาง จ านวน 1 อัน 

- - 7,000 - - กองช่าง 

17 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันได
อลูมิเนียม จ านวน 9x4 ขั้น
จ านวน 1 อัน 

- - 11,640 - - กองช่าง 

18 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันได
อลูมิเนียม จ านวน 13x2 ขั้น
จ านวน 1 อัน 

- - 9,480 - - กองช่าง 

19 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
รถบรรทุก (ดีเซลล์) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแคบ 

- - - 896,000 - กองช่าง 

20 แผนงาน
สาธารณสุข 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
พ่นหมอกควัน จ านวน 1 
เครื่อง 

- - 59,000 - - ส านักงานปลัด 

21 แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สายส่ง
น้ าดับเพลิงชนิดผ้าใบ 

- - 30,000 - - ส านักงานปลัด 

22 แผนงาน
รักษาความ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกรวย
จราจร จ านวน 12 อัน 

- - 11,000 - - ส านักงานปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๕๓ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

สงบภายใน  
23 แผนงานการ

รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง 
ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 
เส้น 
ขนาด 2.5 นิ้ว จ านวน 1 
เส้น 

- - 30,000 - - ส านักงานปลัด 

24 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส  
ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 3 
ตัว 

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

25 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส  
ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 2 ตัว 

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

 รวม   25   
แผนงาน 

   - 1,231,000 2,516,300 2,327,000 1,231,000  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๕๓ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ส่วนที่ส่วนที่  ๔๔  
 
 
 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกรทะรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นแบบที่
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ประกอบด้วย 
 ๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน 
 ๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ คะแนน 
 ๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย 
 (๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน 
 (๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
 (๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน 
 (๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน 
 (๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน 
 (๖) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 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 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 
 ๒.๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน 
 ๒.๔ ยุทธศาสตร์และแผนงาน ๑๐ คะแนน 
 ๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย 
 (๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน 
 (๒) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน 

 

การติดตามและประเมินผล 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๕๔ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

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

  (๓) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐  
 ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
 ๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
 ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
 ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
 ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 
 ๓.๕ กลยุทธ์ (๕) 
 ๓.๖ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
 ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
 ๓.๘ แผนงาน (๕) 
 ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
 ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕)  รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและ
ประเมินผลโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  และจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๕๕ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

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



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๕๖ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

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

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

 ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน  
  ๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  ๓. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และด าเนินการให้ทันตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๕๗ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๕๘ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

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

ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินงาน 
ไม่มีการ

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

  

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

แบบที่ ๑  แบบช่วยก ากบัการจดัท าแผนยุทธศาสตรข์องท้องถิน่โดยตนเอง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๕๙ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

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

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

แบบที่ ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในภาพรวม 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๖๐ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

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

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

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

๖. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

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

แบบที่ ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในภาพรวม 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๖๑ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

๗. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

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

๘. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา ด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

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

๙. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

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



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๖๒ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

๑๐. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

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

๑๑. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา ด้าน
กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

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


