
หลักการและเหตุผล 
---------------------------------------- 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 “แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป” หมายความวา 
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมี
ลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมี
ความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาและใหความหมายรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป  องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ขึ้น เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นและการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป ซึ่งแผนดังกลาวไดประกาศใชแลว เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2559 

ปจจุบันสภาพแวดลอมของชุมชน ไดมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดปญหา
และความตองการของประชาชนเพ่ิมขึ้น ซึ่งปญหาและความตองการดังกลาวน้ัน มีความเรงดวนจึงตอง
ไดรับการแกไขและพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดดําเนินการ
ปรับปรุงและจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ขึ้น ดวย
เหตุผลและความจําเปน จําแนกตามแผนงาน/โครงการ และตามยุทธศาสตรรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบทายน้ี  

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว จึงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561- 
2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  

 
 

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

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1 

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาเพ่ือสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่  ๓  ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
    แผนงานการศึกษา 

 
1 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมจัดการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเลก็ 

1.คาอาหาร
กลางวันคนละ 
20 บาท 
2.คาจัดการ
เรียนการสอน/
รายหัว 1,700 
บาท 
3.คาหนังสือ
เรียนคนละ
200 บาท 
4.คาอุปกรณ
การเรียนคนละ
200 บาท 
5.คาเครื่อง 
แบบนักเรียน
คนละ300 
บาท 
6.คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
คนละ430บาท 
 

- 
 

231,900 
 

231,900 
 

231,900 จัดการเรียน
การสอนของ
ศูนยพัฒนา 
เด็กเลก็มี
ประสทิธิภาพ
มากขึ้น 

สงเสรมิ
สนับสนุนการ
จัดการเรียน
การสอน ศพด. 

สํานักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  การสรางความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเขมแข็ง   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่  ๕  ดานการเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 5 ดานพัฒนาการเมืองการบริหาร 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการจัดการเลอืกตั้งนายก 
องคการบริหารสวนตําบล 
และสมาชิกสภาองคการบริหาร 
สวนตาํบลทรายขาว 

เพื่อใหการดําเนินการ 
เลือกตัง้เปนไปตาม
พระราชบัญญัตกิาร 
เลือกตัง้สมาชิกสภา 
ทองถิ่น หรอืผูบรหิาร 
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ 
แกไขเพิ่มเติมถงึ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

- จัดการเลือกตั้ง 
นายก อบต. และ
สมาชิสภาฯ มี 13 
หนวยเลือกต้ัง ของ
ตําบลตําบล
ทรายขาว 

- 780,000 - - ไดมีหนวย
เลือกตั้ง
สําหรับ
ประชาชนได
ใชสิทธิ์มากขึ้น 

ประชาชนได
เลือกตัง้นายก 
องคการบริหาร
สวนตาํบล 
และสมาชิก 
สภาองคการ 
บรหิาร 
สวนตาํบล
ทรายขาว 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  การสรางความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเขมแข็ง   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่  ๕  ดานการเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 5 ดานพัฒนาการเมืองการบริหาร 
    แผนงานเคหะและชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการซ้ือถังขยะ เพ่ือใหประชาชน
บรรจุขยะมูลฝอยใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

- จัดซ้ือถังขยะ 
ขนาดความจุ  
200 ลิตร   
ป 61: 50 ใบ 
ป 62: 100 ใบ 

40,000 80,000 - - ขยะใน
ครัวเรือน
ลดลง 

ประชาชนไดมี
การจัดเก็บ
และนาํไป
ทําลายอยาง
ถูกวิธี 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1 

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สรางอาชีพและรายไดในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

 
2 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการปรับปรงุยกระดับ
ถนน สายบานนายเกษม- 
นายผาด หมูท่ี 7  
ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนน โดย
ใช วัสดุลูกรังผิว
จราจร กวาง 3 ม. 
ยาว 970 ม.  
หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 2,910 ตรม. 

250,260 
 

- - - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสง ท่ี
สะดวก 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรงุยกระดับ 
ถนนสายขางหอประชุม 
หมูท่ี 11  ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนน โดย
ใช วัสดุลูกรังผิว
จราจร กวาง 3 ม. 
ยาว 970 ม.  
หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 2,910 ตรม 

250,260 - - - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสง ท่ี
สะดวก 

กองชาง 

3 โครงการปรับปรงุยกระดับ 
ถนนสายดอนรัก หมูท่ี 2,6  
ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนน โดย
ใช วัสดุลูกรังผิว
จราจร กวาง 4 ม. 
ยาว 825 ม.  
หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 3,300 ตรม 

283,800 
 

- - - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสง ท่ี
สะดวก 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1 

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สรางอาชีพและรายไดในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

3 
   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการปรับปรงุยกระดับ 
ถนนสายบานนายชอง 
หมูท่ี 8  ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนน โดย
ใช วัสดุลูกรังผิว
จราจร กวาง 4 ม. 
ยาว 1,250 ม.  
หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 5,000 ตรม 

430,000 - - - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสง ท่ี
สะดวก 

กองชาง 

5 โครงการปรับปรงุยกระดับ 
ถนนสายดอนโอง 
หมูท่ี 8  ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนน โดย
ใช วัสดุลูกรังผิว
จราจร กวาง 
3.50 ม. ยาว 
640 ม. หรือ 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
2,240 ตรม 

192,640 - - - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสง ท่ี
สะดวก 

กองชาง 

6 โครงการปรับปรงุยกระดับ
ถนนสายบานนายนิคม-ถนน
นายฤกษ  หมูท่ี 4 
ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนน โดย
ใช วัสดุลูกรังผิว
จราจร กวาง 
3.50 ม. ยาว 
1,110 ม. หรือ 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
3,885 ตรม 

334,110 
 

- - - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสง ท่ี
สะดวก 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1 

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สรางอาชีพและรายไดในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

4   
   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

7 โครงการปรับปรงุยกระดับ 
ถนนสายบานนายฤกษ  
หมูท่ี 4 ตําบลทรายขาว
(บริเวณ ทรบ.จุดท่ี 10)   

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนน โดย
ใช วัสดุลูกรังผิว
จราจร กวาง 
3.50 ม. ยาว 
1,610 ม. หรือ 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
5,635 ตรม. 

484,610 
 

- - - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสง ท่ี
สะดวก 

กองชาง 

8 โครงการปรับปรงุถนน 
แอสฟลตติก คสล. 
สายหนา โรงเรียนทรายขาว
วิทยา หมูท่ี 1  
ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนนคสล. 
โดยใช ยางพารา
แอสฟลตติกคอน 
กรีตปูทับผิวจราจร 
กวาง 4 ม. 
ยาว 200 ม.  
หนา 0.05 ม. 

736,000 
 

   มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสง ท่ี
สะดวก 

กองชาง 

9 โครงการซอมแซมถนนสาย
หลังโรงเรียนทรายขาว  
หมูท่ี 6 - บานนายเคลา  
หมูท่ี 9  ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

ซอมแซมถนนโดย
วัสดุลูกรัง จํานวน 
300 ลบม. โดยใช
ไมปกกันดินพัง 
ยาว 4 ม.จํานวน 
1,000ทอน 

238,000 - - - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสง ท่ี
สะดวก 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1 

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สรางอาชีพและรายไดในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

 
5 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

10 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายบานนายรินทร – ถนน 
ทอมวง (เชื่อมตอถนนสายขาง 
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร) 
หมูท่ี 2  ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

กอสรางถนนคสล.
กวาง 4.00 ม. 
ยาว 475.00 ม.  
หนา 0.15 ม.
หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 1,900 ตร.ม 

- 1,514,300 - - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสง ท่ี
สะดวก 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายสามแยกศาลา
อเนกประสงค-บานนางชุม  
หมูท่ี 3  ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

กอสรางถนน 
คสล. กวาง 3 ม. 
ยาว 200 ม.  
หนา 0.15 ม.
หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 600 ตร.ม 

- 478,200 
 

- - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสง ท่ี
สะดวก 

กองชาง 

12 โครงการปรับปรงุถนนสาย
บานนางพิน-หัวสะพานบาน
นายบุญมี   หมูท่ี 6 
ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 

- ปรับปรุงถนน
โดยใชวัสดุลูกรัง
กวาง 3  ม.  
ยาว 1,040  ม. 
หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 3,120 ตรม. 

- 268,320 
 

- - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสง ท่ี
สะดวก 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1 

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สรางอาชีพและรายไดในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
6 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

13 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายโรงเรียนโคกทราย 
หมูท่ี 6  ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

กอสรางถนนคสล. 
กวาง 4 ม. 
ยาว 178 ม.  
หนา 0.15 ม.
หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 712 ตร.ม 

- 567,464 - - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสง ท่ี
สะดวก 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายบานปาอ้ัน หมูท่ี 5 
ตําบลทรายขาว - หมูท่ี 6  
ตําบลหัวไทร 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

กอสรางถนน 
คสล. กวาง 4 ม. 
ยาว 110 ม.  
หนา 0.15 ม.
หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 440 ตร.ม 

- 350,680 
 

- - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสง ท่ี
สะดวก 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายสายบานนายเด็จ-บาน
นายบุญลาภ พูลจันทรนา  
หมูท่ี 8 ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

กอสรางถนน 
คสล. กวาง 4 ม. 
ยาว 124 ม.  
หนา 0.15 ม.
หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 496 ตร.ม. 
 
 

- 395,312 
 

- - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสง ท่ี
สะดวก 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1 

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สรางอาชีพและรายไดในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
7 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

16 โครงการจางเหมาเคร่ืองจักร
บุกเบิกถนน สายบานนายหวล 
– บานนางปลอด พรอมขุด-
ขนวัสดุลูกรังเสริมผิว หมูท่ี 1  
ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

จางเหมา
เครื่องจักรบุกเบิก
ถนน พรอมขุด-ขน
วัสดุลูกรังเสริมผิว 
จํานวน 500 
ลบม.กวาง 4  ม. 
ยาว 1,255 ม. 

- 350,000 
 

- - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสงท่ีสะดวก 

กองชาง 

17 กอสรางลานกิจกรรม คสล. 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโคกยาง 
หมูท่ี 7 

เพื่อสงเสริมสนับสนุน
การเรียนการสอนของ 
ศพด. 

กอสรางลาน
กิจกรรม คสล. 
ขนาดกวาง 18 ม. 
ยาว 36 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
684 ตรม. 

- 397,700 - - ลานกิจกรรม
สําหรับศพด.
สงเสริมการ
เรียนการสอน
มากขึ้น 

เด็กเลก็มีลาน
กิจกรรม
สนับสนุนการ
เรียนการสอนมี
ประสทิธิภาพ 

สํานักปลัด 

18 ปรับปรุงยกระดับถนนสายวัด
หัวชาง หมูท่ี 4  
ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

ปรับปรุงยกระดับ
ถนน.กวาง 4  ม. 
ยาว 2,010 ม. 

- 691,440 
 

- - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสงท่ีสะดวก 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1 

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สรางอาชีพและรายไดในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

8 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

19 โครงการบุกเบิกถนน สายนา
นายเรือง-ถนนดวน (นานาย
บุญธรรม จันทรทองออน)  
หมูท่ี 3  ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

บุกเบิกถนนใชวัสดุ
ลูกรัง กวาง 3 ม. 

ยาว 640 ม. 
พรอมวางทอ

ระบายน้ํา 1.x1ม. 
จํานวน 1 จุด  
หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 1,920 ตรม. 

- 178,426 
 

- - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสงท่ีสะดวก 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายบานนางสี หมูท่ี 1 
ตําบลทรายขาว  

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

กอสรางถนนคสล. 
กวาง 3 ม.ยาว 
400 ม.หนา 

0.15 ม.หรือพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 
1,200 ตรม. วัสดุ
ลูกรังถมไหลทาง 
60 ลบม. 

- 956,400 
 

- - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสงท่ีสะดวก 

กองชาง 

21 ปรับปรุงยกระดับถนน 
บานปาจุก หมูท่ี 4  
ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

ปรับปรุงยกระดับ
ถนน.กวาง 4  ม. 
ยาว 2,150 ม. 

- 739,600 
 

- - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสงท่ีสะดวก 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1 

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สรางอาชีพและรายไดในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

22 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายโคกลูกปด - บานนาย
เจริญ หมูท่ี 11 
ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

กอสรางถนนคสล. 
กวาง 3 ม. ยาว 

1,070 ม. หนา 

0.15 ม .หรือ
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
3,210 ตรม. วัสดุ
ลูกรังถมไหลทาง 
180 ลบม. 

- 2,558,370 
 

- - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสงท่ีสะดวก 

กองชาง 

23 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายนางปราณี  หมูท่ี 8  
ตําบลทรายขาว – หมูท่ี 6 
ตําบลหัวไทร 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

กอสรางถนนคสล. 
กวาง 3 ม. ยาว 

510 ม. หนา 
0.15 ม หรือ
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
1,530 ตรม. วัสดุ
ลูกรังถมไหลทาง 
80 ลบม. 

- 1,219,410 
 

- - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสงท่ีสะดวก 

กองชาง 

24 ปรับปรุงยกระดับถนนสาย
หมอนเลเมา หมูท่ี 4  
ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

ปรับปรุงยกระดับ
ถนน  
กวาง 3.50 ม. 
ยาว 2,010 ม. 

- 620,060 
 

- - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสงท่ีสะดวก 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1 

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สรางอาชีพและรายไดในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

25 โครงการปรับปรงุถนน สาย
สวนนายเผื่อน หมูท่ี 9 
ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

เสริมผิวถนนเดิม
เปนดินเหนียว  
กวาง 3 ม. ยาว 

500 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
1,500 ตรม. 

- 114,000 
 

- - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสงท่ีสะดวก 

กองชาง 

26 โครงการปรับปรงุถนน  
สายนายลอง – ถนนสายนาย
นิคม ไพรัช  หมูท่ี 4  
ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนน โดย 
ใชวัสดุลูกรัง  
กวาง 3.50 ม. 
ยาว 430 ม. หรือ 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
3,270 ตรม. 

- 114,380 
 

- - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสงท่ีสะดวก 

กองชาง 

27 โครงการซอมแซม ถนนสาย 
บานนายเซ๊ียะ – นานายจ่ํา  
หมูท่ี 4  ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนน โดย
ใช วัสดุลูกรังผิว
จราจร กวาง 
3.50 ม. ยาว 
1,000 ม.  
หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 3,500 ตรม 

- 310,000 
 
 

 - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสง ท่ี
สะดวก 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1 

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สรางอาชีพและรายไดในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

28 โครงการปรับปรงุยกระดับ
ถนนสายบานนายประสิทธ์ิ  
หมูท่ี 7 ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

ปรับปรุงยกระดับ
ถนน  
กวาง 4 ม.  
ยาว 830 ม.  

- 398,400 
 

- - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสงท่ีสะดวก 

กองชาง 

29 โครงการปรับปรงุยกระดับ
ถนนสายวัดโคกพิกุล-บานนาย
ประสิทธิ์   หมูท่ี 8 
ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

ปรับปรุงยกระดับ
ถนน  
กวาง 4 ม.  
ยาว 1,800 ม. 

- 619,200 
 

- - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสงท่ีสะดวก 

กองชาง 

30 โครงการปรับปรงุยกระดับ
ถนนเซ๊ียะเฒา  หมูท่ี 10 

ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

ปรับปรงุยกระดับ
ถนน  
กวาง 3.5 ม.  
ยาว 2,220 ม. 

- 668,220 
 
 

 - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสง ท่ี
สะดวก 

กองชาง 

31 โครงการปรับปรงุถนน  
สายนานายเกษม – รพช. 
หมูท่ี 7  ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนน โดย 
ใชวัสดุลูกรัง  
กวาง 3.50 ม. 
ยาว 1,090 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 3,815 ตรม. 

- 328,090 
 

- - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสงท่ีสะดวก 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1 

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สรางอาชีพและรายไดในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ สายดอนรัก  
หมูท่ี 2 ตําบลทรายขาว 
 
 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย  

ระยะทาง 500 ม. - 150,000 - - ประชาชน 
ไดรับความ
สะดวกในการ
ใชถนนเพ่ิมขึ้น 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก 
ปลอดภัย  

กองชาง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ สายบานนางถอง-
วิทยาลัยการอาชีพ  
หมูท่ี 2 ตําบลทรายขาว 
 
 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย 

ระยะทาง 310 ม. - 60,000 - - ประชาชน 
ไดรับความ
สะดวกในการ
ใชถนนเพ่ิมขึ้น 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก 
ปลอดภัย  

กองชาง 

3 โครงการติดต้ังหมอแปลง
ไฟฟา เพ่ือรองรับกิจการ
ประปา (วัดอูแกว) หมูท่ี 9  
ตําบลทรายขาว 
 
 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย  

ระยะทาง 100 ม. - 220,000 
 

  ประชาชน 
ไดรับความ
สะดวกในการ
ใชถนนเพ่ิมขึ้น 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก 
ปลอดภัย  

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1 

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สรางอาชีพและรายไดในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานการพาณิชย 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการปรับปรงุทอสงน้ําเขา
ระบบประปา หมูท่ี 10  
ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค 
 

ปรับปรุงทอสงโดย

ใชทอ PVCØ 
10” ยาว 70 ม.
พรอมอุปกรณ(ชั้น
8.5) 

- 104,000 
 

- - ประชาชน มี
น้ําใชเพ่ิมขึ้น  

ประชาชนมีน้ํา
เพียงพอใน
การอุปโภค-
บริโภค 

กองชาง 

2 โครงการขุดเจาะบอบาดาล 
หมูท่ี  6 ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค 
 

ขุดเจาะบอบาดาล

โดยใชทอ PVCØ 
6” ลึกประมาณ 
130 เมตร  
(รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.) 

- 390,000 - - ประชาชน มี
น้ําใชเพ่ิมขึ้น  

ประชาชนมีน้ํา
เพียงพอใน
การอุปโภค-
บริโภค 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางระบบประปา
พรอมขยายเขตระบบประปา 
บานวังอายควาย หมูท่ี 9 
ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหมีน้ําใชสําหรับ
อุปโภค บริโภค 
แกปญหาน้ําไม
เพียงพอ 

กอสรางหอถัง
ระบบประปาและ
ทอเมนประปา
200  ม. 

- 480,000 
 

- 
 

- ประชาชน ได
ใชน้ําเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
เพียงพอใน
การอุปโภค-
บริโภค 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1 

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การสรางความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเขมแข็ง   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรที่  3  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ ๔ ดานสาธารณสุข 
    แผนงานสาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการสัตวปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษ 
สุนัขบา ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย  
ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ  
เจาฟาจฬุาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี 

เพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรคพิษ 
สุนัขบา 

-จัดซ้ือวัคซีน
เวชภัณฑ 
ตัวละ 30 บาท  
ป 61 :1,500 ตัว 
ป 62:2,000 ตัว 
-สํารวจและขึ้น
ทะเบียนสุนัขและ
แมว ตัวละ 3 บาท 
ป 61 : 1,500 ตัว 
ป 62: 2,000 ตัว 
 

49,500 
 

66,000 
 

- - สามารถ
ปองกัน
ควบคุมโรค
พิษสุนัขบาได 

สัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย 
จากโรคพิษ
สุนัขบา 

สํานักปลัด 
 

2 โครงการหมูบานตนแบบคัด
แยกขยะ 

เพ่ือสงเสริมหมูบาน
ตนแบบลดปญหา
ปริมาณขยะและ
ขยะสะสม 

12 หมูบาน 
ในระดับครัวเรือน
ตําบลทรายขาว 

- 50,000 
 

- - ปริมาณขยะ
สะสมลดลง 

ประชาชนไดมี
สวนรวมการ
จัดการขยะ
อยางย่ังยืน 
 
 

สํานักปลัด 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาเพ่ือสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตรที่ 3  ดานการสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 1  ดานพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 อุดหนุนโครงการบริหาร
จัดการศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอําเภอหัวไทร 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ืออํานวยการ
และบริหารจัดการ
ศูนยปฏิบัติการ
รวมในการ
ชวยเหลือ
ประชาชน  

อุดหนุนองคการ
บริหารสวนตําบล
หัวไทรรวมกับ
ทองถิ่นอําเภอ 
หัวไทร 

- 20,0๐๐ 
 

20,000 20,000 มีศูนยปฏิบัติ 
การรวมในการ
ชวยเหลือ
ประชาชน
เพ่ิมขึ้น 

ชวยเหลือ
ประชาชนได
ตามอํานาจ
หนาท่ี 

สํานักปลัด องคการ
บริหารสวน
ตําบลหัวไทร

รวมกับ
ทองถิ่น
อําเภอ 
หัวไทร 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาเพ่ือสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตรที่ 3  ดานการสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 1  ดานพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
      แผนงานสาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนงาน
สาธารณสุข ใหกับ
ประชาชน 

อุดหนุนหมูบาน
หมูบานละ 
20,000 บาท  
จํานวน  12 
หมูบาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

240,000 240,000 240,000 240,000 มีการดําเนิน
ตามโครงการ
พระพระราช 
ดําริดาน
สาธารณสุข 
เพ่ิมขึ้น 

ดําเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชดําริ
ดานสาธารณสุข
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด หมูท่ี 1-12 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาเพ่ือสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตรที่ 3  ดานการสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 1  ดานพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
      แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 อุดหนุนโครงการเขารวม
กิจกรรมวันสตรีสากล 

เพ่ือการ
ดําเนินงาน 
พัฒนาสตรีใน
ชนบท 
 

อุดหนุน 
จัดกิจกรรมกลุม

สตรี 
 
 

- ๑3,5๐๐ 
 

๑3,5๐๐ 
 

๑3,5๐๐ 
 

ไดพัฒนา
คุณภาพชีวิต
กลุมสตรีมาก
ขึ้น 

สงเสริมบทบาท
สตรีใหมีความ
เขมแข็งมากขึ้น 

สํานักปลัด กลุมสตรี
ตําบล

ทรายขาว 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาเพ่ือสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตรที่ 3  ดานการสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 1  ดานพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
      แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 

20 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 67 พรรษา 
28 กรกฏาคม 2562 

เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ 
บดินทรเทพ 
วรางกูร 

อุดหนุนท่ีทําการ
อําเภอหัวไทร 
จัดกิจกรรม 

 
 

- ๑5,0๐๐ 
 

15,000 15,000 ทุกภาคสวน
รวมถวาย
ความ
จงรักภักดีมาก
ขึ้น 

รวมปกปอง
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

สํานักปลัด อําเภอ 
หัวไทร 

 

2 อุดหนุนโครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจาพระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลท่ี 9  

เพ่ือรวมเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระ
นางเจาพระบรม 
ราชินีนาถ ใน
รัชกาลท่ี 9 

อุดหนุนท่ีทําการ
อําเภอหัวไทร 
จัดกิจกรรม 

- ๑5,0๐๐ 
 

15,000 15,000 ทุกภาคสวน
รวมถวาย
ความ
จงรักภักดีมาก
ขึ้น 

รวมปกปอง
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

สํานักปลัด อําเภอ 
หัวไทร 

 

3 อุดหนุนโครงการเรียนรูทาง
วัฒนธรรมโดยกระบวนการ
มีสวนรวมในกิจกรรมงาน
ประเพณีแหผาขึ้นธาตุ 
(วันมาฆบูชา) 

เพ่ืออนุรักษ
ประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น 

อุดหนุนท่ีทําการ
อําเภอหัวไทร 
จัดกิจกรรม 

- 2,5๐๐ 
 

2,500 2,500 ทุกภาคสวน
รวมกิจกรรม
มากขึ้น 

ประชาชน
ตระหนักเห็น 
คุณคา
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

สํานักปลัด อําเภอ 
หัวไทร 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาเพ่ือสรางคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตรที่ 3  ดานการสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 1  ดานพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
      แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 อุดหนุนโครงการเรียนรูทาง
วัฒนธรรมโดยกระบวนการ
มีสวนรวมในการจัด
ขบวนการแหหมรับงาน
ประเพณีบุญเดือนสิบ 

เพ่ืออนุรักษ
ประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น 

อุดหนุนท่ีทําการ
อําเภอหัวไทร 
จัดกิจกรรม 

- 10,0๐๐ 
 

10,000 10,000 ทุกภาคสวน
รวมกิจกรรม
มากขึ้น 

ประชาชน
ตระหนักเห็น 
คุณคา
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

สํานักปลัด อําเภอ 
หัวไทร 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

 
 
 
 
 
 



3ายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐3 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สรางอาชีพและรายไดในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีต  สายโรงเรียนวัด
หัวคาย-ถนนทอมวง  
หมูท่ี 2  ตําบลทรายขาว
เชื่อมตอ ตําบลบานราม 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

กอสรางถนนคอนกรีต    
กวาง 4.00  ม.  
ยาว 900 ม.  
หนา 0.15  ม.หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
3,600 ตรม. 
 

- 2,869,200 
อบจ. 

 

- 
 

- 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

กองชาง 

2. โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายหัวเขาสามแกว 
– สี่แยกอูแกว หมูท่ี 9 
ตําบลทรายขาว  
 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

กอสรางถนนคอนกรีต  
กวาง 4.00  ม. ยาว 
1,330.00 ม.  
หนา 0.15  ม.หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
5,320 ตรม. 
 

- 4,240,040 
อบจ. 

 

- - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสงท่ีสะดวก 

กองชาง 



3ายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐3 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สรางอาชีพและรายไดในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3 โครงการกอสรางถนน 
แอสฟลตติก  สายบาน
นายเขียว หมูท่ี 1  ตําบล
ทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

กอสรางถนน 
แอสฟลตติก     
กวาง 5  ม.  
ยาว 265 ม.  
หนา 0.15  ม.หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
1,325 ตรม. 
 

- 689,000 
อบจ. 

 

- 
 

- 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

กองชาง 

4. โครงการกอสรางทอ 
ลอดถนน หมูท่ี 10 
ตําบลทรายขาว  
 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

กอสรางทอลอดถนน 
(ทอสําเร็จ)  
กวาง 2  ม. 
ยาว 20 ม. บริเวณ
เหมืองน้ําสายเซ๊ียะเฒา) 
 

- 420,000 
อบจ. 

 

- - มีทางระบาย
น้ําไดอยาง
สะดวกเพ่ิมขึ้น   

ปองกันน้ํา
ทวมบานเรือน
ประชาชน 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐5 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สรางอาชีพและรายไดในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานการพาณิชย 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการสถานีสบูน้ําพรอม
อาคารประกอบบานเกาะสุด  
หมูท่ี 10 ตําบลทรายขาว 

เพ่ือเพ่ือใหมีน้ําใช
สําหรับอุปโภค บริโภค 
แกปญหาน้ําไม
เพียงพอ 

กอสรางสถานีสบู
น้ําดวยไฟฟาขนาด
อัตราการสูบ0.35 
ลบม.ตอวินาที 1 
แหงกอสราง
อาคารบังคับน้าํ 
14 แหงปรับปรุง
ผิวจราจรทาง
ลําเลียงเปนหิน
คลุก 10.280กม. 

60,000,000 
กรมชลประทาน 

 
 

- - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

กองชาง 

2 โครงการสถานีสบูน้ําพรอม
อาคารประกอบคลองอิมอญ  
หมูท่ี 11 ตําบลทรายขาว 

เพ่ือเพ่ือใหมีน้ําใช
สําหรับอุปโภค บริโภค 
แกปญหาน้ําไม
เพียงพอ 

กอสรางสถานีสบู
น้ําดวยไฟฟาขนาด
อัตราการสูบ0.35 
ลบม.ตอวินาที 1 
แหงกอสราง
อาคารบังคับน้าํ 
19 แหงปรับปรุง
ผิวจราจรทาง
ลําเลียงเปนหิน
คลุก 6.985 กม. 

60,000,000 
กรมชลประทาน 

 

- - - ประชาชน ได
ใชน้ําเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
เพียงพอใน
การอุปโภค-
บริโภค 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐5 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สรางอาชีพและรายไดในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานการพาณิชย 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3 โครงการสถานีสบูน้ําพรอม
อาคารประกอบ สายบานนาง
เอ้ือม หนาวัดโคกยาง คลอง
ปาขวาง พรอมอาคาร
ประกอบ และปรับปรุงถนน 
หมูท่ี 2,3,4,6,9   
ตําบลทรายขาว 
 
 

เพ่ือเพ่ือใหมีน้ําใช
สําหรับอุปโภค บริโภค 
แกปญหาน้ําไม
เพียงพอ 

กอสรางสถานีสบู
น้ําดวยไฟฟา 
(รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ
กรมชลฯ) 

- 120,000,000 
กรมชลประทาน 

- - ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

กองชาง 

4 โครงการขุดลอกสระประปา
พรอมอาคารประกอบ 
หมูท่ี  10  ตําบลทรายขาว 

เพ่ือเพ่ือใหมีน้ําใช
สําหรับอุปโภค บริโภค 
แกปญหาน้ําไม
เพียงพอ 

ขุดลอกสระ
ประปาพรอม
อาคารประกอบ
และเรียงหินพรอม
ติดตั้งปมสูบน้ํา
แบบโซลาเซลล 
 
 
 

- 2,000,000 
จังหวัด/กรมชลฯ/

กรมทรัพยฯ 
 

- - ประชาชน ได
ใชน้ําเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
เพียงพอใน
การอุปโภค-
บริโภค 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐5 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สรางอาชีพและรายไดในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานการพาณิชย 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

5 โครงการกอสรางระบบประปา
พรอมขยายเขตระบบประปา 
บานลําคลอง หมูท่ี 11  
ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหมีน้ําใชสําหรับ
อุปโภค บริโภค 
แกปญหาน้ําไม
เพียงพอ 

ขุดเจาะบอบาดาล
กอสรางหอถัง
ระบบประปา 
และทอเมน
ประปาพรอม
ขยายทอเมนไฟฟา
และติดตั้งหมอ
แปลงไฟฟา 

- 1,450,000 
จังหวัด/ 

กรมชลฯ/ 
กรมทรัพยฯ 

 
 

- - ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางหอถังประปา 
พรอมขยายทอเมน           
หมูท่ี  6 ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค 
 

โดยใชทอ PVC 
ชิ้น 8.5 Øขนาด 
3” ยาว 800 ม.
และขนาด Ø 2”
ยาว 1,000 ม.
พรอมอุปกรณ  

- - 800,000 
จังหวัด/ 

กรมชลฯ/ 
กรมทรัพยฯ 

 

- ประชาชน มี
น้ําใชเพ่ิมขึ้น  

ประชาชนมีน้ํา
เพียงพอใน
การอุปโภค-
บริโภค 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางระบบประปา
พรอมขยายเขตระบบประปา 
(วัดอูแกว) หมูท่ี 9 
ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหมีน้ําใชสําหรับ
อุปโภค บริโภค 
แกปญหาน้ําไม
เพียงพอ 

กอสรางหอถัง
ระบบประปาและ
ทอเมนประปา
200  ม. 

- 480,000 
จังหวัด/ 

กรมชลฯ/ 
กรมทรัพยฯ 

 

480,000 
จังหวัด/ 

กรมชลฯ/ 
กรมทรัพยฯ 

 

- ประชาชน ได
ใชน้ําเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
เพียงพอใน
การอุปโภค-
บริโภค 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐5 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สรางอาชีพและรายไดในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

8 โครงการซอมแซม ถนนสาย 
408 หมูท่ี 1 – สะพาน
หนองหยาง หมูท่ี 6 
ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนน โดย
ใช วัสดุลูกรังผิว
จราจร กวาง 
4.00 ม. ยาว 
3,000 ม. หรือ 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
12,000 ตรม 
 

 3,288,000 
จังหวัด/

ชลประทาน 
 

- - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสง ท่ี
สะดวก 

กองชาง 

9 โครงการซอมแซม ถนนสาย 
สะพานอูแกว – คลองพระราช 
ดําริ  หมูท่ี 9  ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนน โดย
ใช วัสดุลูกรังผิว
จราจร กวาง 
4.00 ม. ยาว 
1,400 ม. หรือ 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
5,600 ตรม. 
 

- 481,600 
ชลประทาน 

 

- - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสง ท่ี
สะดวก 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐5 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สรางอาชีพและรายไดในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

10 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีต สายบานนายสวัสด์ิ 
-สี่แยกโคกโพธ – อิมอญ 
หมูท่ี 10,11  
ตําบลทรายขาว 
 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

กอสรางถนนคสล.  
กวาง 4. ม. 
 ยาว 2,620 ม.  
หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 10,480 
ตรม. 

- - 8,352,560 
กรม

ชลประทาน/
กรมสงเสริมฯ/

จังหวัด 

- มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสงท่ีสะดวก 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีต  สายแยกวังอาย
ควาย-เขาหัวหิน  
หมูท่ี 12 - หมูท่ี 6  
ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

กอสรางถนน
คอนกรีต    
กวาง 4  ม.  
ยาว 1,090 ม.  
หนา 0.15  ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 4,360 ตรม 
. 

- 3,474,920 
กรมสงเสริมฯ 

 

3,474,920 
กรมสงเสริมฯ 

 

- มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสงท่ีสะดวก 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐5 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สรางอาชีพและรายไดในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

12 โครงการซอมแซม ถนนสาย 
คลองทานฝงออก หมูท่ี 12  
ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนน โดย
ใช วัสดุลูกรังผิว
จราจร กวาง 
4.00 ม. ยาว 
1,800 ม.  
หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 7,200 ตรม 
 

- 1,972,800 
จังหวัด/ 

กรมสงเสริมฯ/
ชลประทานฯ 

 

- - มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสง ท่ี
สะดวก 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีต  สาย 408 หมูท่ี 5 
– สี่แยกโคกโพธิ์   หมูท่ี 11  
ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

กอสรางถนน
คอนกรีต    
กวาง 4.00  ม.  
ยาว 2,055 ม.  
หนา 0.15  ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 8,220 ตรม. 
 

- 6,551,340 
จังหวัด/กรม

สงเสริม 

6,551,340 
จังหวัด/กรม

สงเสริม 

- มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสงท่ีสะดวก 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐5 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สรางอาชีพและรายไดในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

14 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายหัวเขาสามแกว – สี่แยกอู
แกว หมูท่ี 9 ตําบลทรายขาว 

เพ่ือใหราษฎรมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก 
 

กอสรางถนน
คอนกรีต  กวาง 
4.00  ม. ยาว 
1,330.00 ม.  
หนา 0.15  ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 5,320 ตรม. 
 

- - 4,240,040 
จังหวัด/กรม
สงเสริมฯ 

 

- มีถนนสําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคม
ขนสงท่ีสะดวก 

กองชาง 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๗ 
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ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสังคมและเศรษฐกิจ 
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
1.2 แผนงานสาธารณสุข 
1.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

 
- 
1 
- 

 
- 

240,000 
- 

 
1 
- 
1 

 
14,500 

- 
13,500 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
1 
1 
1 

 
14,500 

240,000 
13,500 

รวม 1 240,000 2 28,000 - - - - 3 268,000 
2. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน           
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
2.2 แผนงานพาณิชย 
 

1 
- 

736,000 
- 

10 
1 

7,571,000 
1,450,000 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

11 
1 

8,307,000 
1,450,000 

รวม 1 736,000 11 9,021,000 - - - - 12 9,757,000 
3. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 
3.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
1 

 
42,900 

 
1 

 
49,500 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
92,400 

รวม 1 42,900 1 49,500     2 92,400 
4.ยุทธศาสตรดานพัฒนาการเมืองการบริหาร 
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
102,100 
80,000 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
102,100 
80,000 

รวม - - 2 182,100 - - - - 2 182,100 
รวมทั้งสิ้น 3 1,018,900 17 9,280,600 - - - - 19 10,299,500 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 
 

แบบ ผ. ๐๘ 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหลก็เก็บ
เอกสาร  

-ตู้เหลก็เก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500 
บาท 
- ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จ านวน 4 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท 
- ตู้เหล็กบานเลื่อน จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท 

- 44,000 - - กองช่าง 

๒ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 
 

เพื่อจัดหาเครื่องสูบน้ า 
แบบหอยโข่ง 
เครื่องยนต์เบนซิน 
ส าหรับสูบน้ าในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

- เครื่องสบูน้ า แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน 
จ านวน 3 เครื่อง ๆละ 13,500 บาท  
 

- 40,500 - - กองช่าง 

3 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 
 

เพื่อจัดหาเครื่องสูบน้ า 
แบบซัมเมิส้ซิเบิ้ล 
ส าหรับสูบน้ าในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

- เครื่องสบูน้ า แบบซัมเมิสซิเบิล้ จ านวน 3 เครื่อง ๆ
ละ 13,500 บาท  
- 

- 40,500 - - กองช่าง 

4 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ   
 

เพื่อจัดหาชุดโคมไฟ 
สาธารณะ ส าหรับส่อง
สว่างการคมนาคมให้กบั
ประชาชน 

- ชุดโคมไฟสาธารณะ จ านวน 30 ชุดๆละ 3,200 - 96,000 - - กองช่าง 

5 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์
ส าหรับส านักงาน 

-เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VAจ านวน 4 ตวัๆละ 
2,800 บาท 
-เครื่องพิมพแ์บบฉดีหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3  จ านวน 1 เครือ่งๆละ  
 7,900 บาท 
 

 - 19,100 - - กองคลัง 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 
 

แบบ ผ. ๐๘ 

 
 
 
 
 
 
 

33 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

6 แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหลก็เก็บ
เอกสาร 2 บาน 

-ตู้เหลก็เก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 2 ตู้ๆละ  
5,500 บาท 
- โต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตัวๆละ 
 5,900 บาท 

- 11,000 - - กองคลัง 

7 แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาเก้าอี้ท างาน 
และโต๊ะท างาน 
ส านักงาน 

-เก้าอี้ท างาน ส านกังาน  จ านวน 8  ตัวๆละ  
2,500 บาท  
-โต๊ะท างาน ขนาด 7  ฟุต จ านวน 1  ตัวๆละ 
 8,000 บาท 

- 28,000 - - ส านักปลัด 

8 แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพื่อจัดหาเครื่องพมิพ์
ชนิดเลเซอร์หรอืชนิด
LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 2 
(๓3 หน้า/นาที)
ส าหรับงานส านักงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 2  (๓3 หน้า/นาที)  ราคา 
15,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร   
 

- 15,๐๐๐ - - ส านักปลัด 
 
 

 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 
 

แบบ ผ. ๐๘ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๒ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพื่อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน 

เครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๘.๕ นิว้)  จ านวน ๑ เครือ่ง    
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

๑๖,๐๐๐ - - - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

 

๑๓ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพื่อจัดหาเครื่อง
ส ารองไฟฟา้ส าหรบั
งานส านักงาน 

เครื่องส ารองไฟฟา้ ขนาด ๑ KVA   
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร   
(ปี ๖๑ จ านวน ๑ เครื่อง) 
(ปี ๖๔ จ านวน ๒ เครื่อง)  

๖,๑๐๐ - - ๑๔,๐๐๐ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

 

๑๔ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 
 

เพื่อจัดหาเครื่องสูบน้ า 
แบบหอยโข่ง 
เครื่องยนต์เบนซิน 
ส าหรับสูบน้ าในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

- เครื่องสบูน้ า แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ า
ได้ ๑,๑๐๐ ลิตรตอ่นาที ขนาด ๕ แรงม้า 
โดยมีคุณลักษณะ 
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านกั
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านกังานงบประมาณ 

- - - ๒๐,๐๐๐ ส านัก
ปลัดเทศบาล 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 
 

แบบ ผ. ๐๘ 

 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๕ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

คุรภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ   
 

- เพื่อจดัหาสญัญาณ
ไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์ตาม
โครงการตดิตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย์
บอกทางแยกบริเวณ
ถนนทางแยกรว่ม 
และในบริเวณชุมชน 
ชุมชนบ้านดอนทอง 
หมู่ที ่๕ ต าบลบ้าน
เหลื่อม  
- เพื่อการลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน  
(เสนอโดยชุมชนบ้าน
ดอนทอง)  
(จากแผนชุมชน  
ปี ๖๐)    
 

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์บอก
ทางแยกบริเวณถนนทางแยกรว่ม และในบริเวณชุมชน 
ชุมชนบ้านดอนทอง หมู่ที ่๕ ต าบลบ้านเหลื่อม 
จ านวน ๓ จุด  ดังนี้  
จุดที่ ๑ สี่แยกบ้านนางเย็น เทศนอก และ 
นางลดัคนา ประพาน  
จุดที่ ๒ จุดบ้านนายวิเศษ ทานอก  
จุดที่ ๓ นางศุภิศรา หาญนอก บริเวณสี่แยก 
บ้านนางสมจิตร ขนันอก 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
๑) มีดวงโคมไฟกระพริบเตือน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกวา่ ๓๐๐ มิลลิเมตร 
๒) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ วตัต ์
๓) โคมผลิตจากโพลีคาร์บอกเนตคณุภาพดี แข็งแรง
ทนทาน 
๔) บรรจุหลอดไฟชนิด LED จ านวนไม่น้อยกวา่ ๑๗๐ 
LED สีเหลือง 
๕) เสาขนาดสูง ๓ เมตร เส้นผา่นศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า ๓ นิ้ว ท าจากเหล็กพ่นกันสนมิ 
๖) ไฟกระพริบเปน็ระบบไฟพลงังานแสงอาทิตย์ 
(Solar sell) ไม่ตอ้งเดินสายไฟ 

๑๐๐,๐๐๐ - - - ส านัก
ปลัดเทศบาล 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 
 

แบบ ผ. ๐๘ 

 
  

 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๖ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

คุรภัณฑ ์ ครุภัณฑไ์ฟฟ้า
และวิทยุ   
 

- เพื่อจดัหาและตดิตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย์
คามโครงการตดิตัง้
สัญญาณไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย์
บอกทางแยกบริเวณ
ถนนทางแยกรว่ม 
และในบริเวณชุมชน   
- เพื่อการลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน  
(เสนอโดยชุมชน 
ที่ ๑-๖ )  
(จากแผนชุมชน  
ปี ๖๐) 
 
 

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์บอก
ทางแยกบริเวณถนนทางแยกรว่มและในบริเวณชุมชน  
จ านวน ๓ จุด  ดังนี้  
จุดที่ ๑ .......................................................ชุมชน
เหลื่อมพัฒนาที่ ๑ หมู่ที่ ๑ 
จุดที่ ๒ .......................................................ชุมชน
เหลื่อมนคร ๒ หมู่ที่ ๑ 
จุดที่ ๓ .......................................................ชุมชนร่วม
คิดร่วมท า  หมู่ที่ ๒ 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
๑) มีดวงโคมไฟกระพริบเตือน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกวา่ ๓๐๐ มิลลิเมตร 
๒) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ วตัต ์
๓) โคมผลิตจากโพลีคาร์บอกเนตคณุภาพดี แข็งแรง
ทนทาน 
๔) บรรจุหลอดไฟชนิด LED จ านวนไม่น้อยกวา่ ๑๗๐ 
LED สีเหลือง 
๕) เสาขนาดสูง ๓ เมตร เส้นผา่นศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า ๓ นิ้ว ท าจากเหล็กพ่นกันสนมิ 
๖) ไฟกระพริบเปน็ระบบไฟพลงังานแสงอาทิตย์ 
(Solar sell) ไม่ตอ้งเดินสายไฟ 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - ส านัก
ปลัดเทศบาล 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 
 

แบบ ผ. ๐๘ 

 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๗ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

คุรภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ   
 

- เพื่อจดัหาและตดิตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดไอพี แบบมุม
กล้องคงที ่ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร 
(Outdoor Fixed 
Network Camera) 
ส าหรับใช้ป้องกันชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนให้อยูใ่น
ความปลอดภัย   
(เสนอโดยชุมชน 
ที่ ๑-๖ )  
(จากแผนชุมชน  
ปี ๖๐) 

Uครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
- กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดไอพี แบบมุมกล้องคงที ่
ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed 
Network Camera) 
โดยมีคุณลักษณะ 
ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(ปี ๖๑ จ านวน ๔ ตัว) 
(ปี ๖๒ จ านวน ๕ ตัว) 
(ปี ๖๓ จ านวน ๖ ตัว) 
(ปี ๖๔ จ านวน ๗ ตัว 
 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๔๕,๐๐๐ ส านัก
ปลัดเทศบาล 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 
 

แบบ ผ. ๐๘ 

 
  

 
 
 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๘ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

คุรภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ดับเพลิง  
 

เพื่อจัดหาชุดดบัเพลิง
ส าหรับใช้ในการ
ดับเพลิงเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน 

ชุดดับเพลิง จ านวน  ๕ ชุด     
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
๑) เป็นชุดดับเพลงิ 
๒) ชุดดับเพลิงแบง่ออกเป็น ชั้นนอก ชั้นกันน้ าระบาย
อากาศและฉนวนกันความร้อน ซับในสามารถถอด
ออกจากกันได้  ประกอบด้วยตวัเสื้อ และกางเกง ติด
แถบสะท้อนแสง มีกระเป่าด้านหน้าที่ตัวเสื้อ 
๓) มีถึงมือกันความร้อน  
๔) มีหมวกที่มีกระจกหนา้  มาพร้อมผ้าคลมุต้นคอ
ด้านหลัง 
๕) มีรองเท้าที่มีลกัษณะดังนี ้
   -  ผิวนอกเป็นยางสงัเคราะห ์ 
   -  แผ่นฉนวนกนัความร้อน   
   - พื้นเสริมเหลก็ทั้งแผ่น  
   - พื้นส้นชนิดกนัลื่น  
   - มีหูจบั 
   - แผ่นยางกันกระแทก     
๖) มีผ้าคลมุศีรษะตลอดถึงส่วนคอ ผ้าคลมุศีรษะหนา
สองชั้น เย็บติดเปน็ชั้นเดียว 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - ส านัก 
ปลัดเทศบาล 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 
 

แบบ ผ. ๐๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ท่ี 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๙ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

คุรภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน  
 

เพื่อจัดซื้อถังเก็บ
น้ าฝนเพื่อช่วยเหลอื
ประชาชนในการขาด
แคลนน้ าในการ
อุปโภค-บริโภค (เสนอ
โดยชุมชนเหลื่อมนคร 
๒)  
(จากแผนชุมชน  
ปี ๖๐) 
(จากแผนเศรษฐกจิ ปี 
๖๐) 

โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ าฝนเพื่อช่วยเหลือประชาชนใน
การขาดแคลนน้ าในการอปุโภค-บริโภค จ านวน ๕ ถัง   
โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
- เป็นถังไฟบอร์กลาดขนาดบรรจ ุ๒,๐๐๐ ลิตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - ๕๐,๐๐๐ - ส านัก
ปลัดเทศบาล 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 
 

แบบ ผ. ๐๘ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต     

 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒๗ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหลก็เก็บ
แฟ้มเอกสาร ๔๐ ช่อง 
ส าหรับงานส านักงาน 

ตู้เหลก็เก็บแฟ้มเอกสาร ๔๐ ช่อง  
โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
๑) เป็นตู้เหลก็ ๔ ชั้นๆ ๑๐ ช่อง 
๒) มีล้อเลื่อน  
๓) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๖๑ : จ านวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๒ : จ านวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๑ : จ านวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๒ : จ านวน ๒ หลัง) 

๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๖,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ กอง 
การศึกษา 

๒๘ 
 
 
‘ 
 

แผนงานการศึกษา 
 
 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่อจัดหาโต๊ะขาว
อเนกประสงค ์ 

โต๊ะขาวอเนกประสงค์  
โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
๑) หน้าโต๊ะผิวเคลอืบโพเมกา้ 
๒) หน้าโต๊ธท าจากไม้อัด 
๓) ปิดขอบหนา้โตะ๊ด้วยแผ่นความรอ้น หนา ๑ มม. 
๔) มีเหล็กคาดรบัน้ าหนักหน้าโต๊ะ 
๕) ขาโต๊ะชุบโครเมี่ยม 
๖) ขาโต๊ะพับได้และมีปุ่มปรับระดับ 
๗) ขนาด X   X   เซนติเมตร  
    (กวา้ง X ยาว X สูง) 
(ปี ๖๑ : จ านวน ๕ ตัว) 
(ปี ๖๓ : จ านวน ๕ ตัว) 

๑๐,๐๐๐ - ๑๒,๕๐๐ - กอง 
การศึกษา 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 
 

แบบ ผ. ๐๘ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต     

 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต     

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓๑ แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องพมิพ์
ดีไฟฟ้า เพื่อให้ในงาน
ส านักงาน  

เครื่องพิพมด์ีดไฟฟ้า จ านวน ๑ เครือ่ง 
โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
๑) เป็นเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 
๒) .................................... 
๓) .................................... 
 

๒๕,๐๐๐ - - - กอง 
สาธารณสุขฯ 

๓๒ แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหลก็เก็บ
แฟ้มเอกสาร ๓๒ ช่อง 
เพื่อใช้ในงาน
ส านักงาน   

ตู้เหลก็เก็บแฟ้มเอกสาร ๓๒ ช่อง  
โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
๑) เป็นตู้เหลก็ ๔ ชั้นๆ ๘ ช่อง 
๒) มีล้อเลื่อน  
๓) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๖๑ : จ านวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๒ : จ านวน ๒ หลัง) 
(ปี ๖๓ : จ านวน ๒ หลัง) 
(ปี ๖๔ : จ านวน ๓ หลัง) 

๔,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ กอง 
สาธารณสุขฯ 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 
 

แบบ ผ. ๐๘ 

 
 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓๓ 
 
 
‘ 
 

แผนงาน
สาธารณสุข 
 
 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่อจัดหาโต๊ะขาว
อเนกประสงค ์เพือ่ใช้
ส าหรับงานของ
เทศบาล 

โต๊ะขาวอเนกประสงค์  
โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
๑) หน้าโต๊ะผิวเคลอืบโพเมกา้ 
๒) หน้าโต๊ะท าจากไม้อัด 
๓) ปิดขอบหนา้โตะ๊ด้วยแผ่นความรอ้น หนา ๑ มม. 
๔) มีเหล็กคาดรบัน้ าหนักหน้าโต๊ะ 
๕) ขาโตธะชุบโครเมี่ยม 
๖) ขาโต๊ะพับได้และมีปุ่มปรับระดับ 
๗) ขนาด X   X   เซนติเมตร  
   (กว้าง X ยาว X สูง) 
(ปี ๖๑ : จ านวน ๕ ตัว) 
(ปี ๖๓ : จ านวน ๕ ตัว) 

๑๐,๐๐๐ - ๑๒,๕๐๐ - กอง 
สาธารณสุขฯ 


