
 

 

 

 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทรายขาว 

เรื่อง  การประกาศใช้แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

................................................... 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ในการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 
พ.ศ.2562 ประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาดังกล่าว 
เรียบร้อยแล้ว 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565)   

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

  

      (ลงชื่อ)  

       (นายสุรินทร ์   สงหนู) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 

 

    

 





 

   
 

ค ำน ำ 
 

  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. ๒๕52  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทาง
พัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทาง
วิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น า
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
  เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖5) ขึ้น  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถ
ใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท า
ให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

 

        องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  

 

 

   



 

   
 

สำรบัญ 

 
เรื่อง                หน้ำ 

 
                     

 ส่วนที่  ๑  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน   ๑  –  12 
 
 ส่วนที่  2  ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำองค์ปกครองส่วนท้องถิน่  13  –  20 
  
 ส่วนที่  3  กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏบิตั ิ  21  -  164 
 
 ส่วนที่  4  กำรตดิตำมและประเมนิผลสรปุผล 165  – 166  
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ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ดา้นกายภาพ  

 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ต าบลทรายขาวก่อตั้งเมื่อ  ปี 2475  แต่การต้ังชุมชนได้เกิดขึ้นในปีใดไม่มีใครทราบเนื่องจากไม่มีการ
บันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจน ต าบลทรายขาวมีภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ดว้ยพืชพันธ์ุธัญญาหารและสัตว์นานาชนิด
ลักษณะพื้นที่มแีนวภูเขาไปจนถึงต าบลแหลม  ในสมัยโบราณต าบลทรายขาวมีการปกครอง จ านวน 8 หมู่บ้าน 
โดยมีชุมชนอยู่ห่างไกลกัน   อาศัยอยู่กันเป็นกลุ่ม   มีการติดต่อและการเดินทางด้วยทางเท้า ทางน้ า และทางเรือ 
โดยมีตลาดเป็นศูนย์กลาง อยู่ทีต่ลาดลุงอ๋อง บ้านโคกพิกุล โดยมีพืชเศรษฐกิจ เช่น พันธ์ุข้าวเขียววง ข้าวสีรัก  
สะตอ และมะม่วงพิมพ์เสน  มีเรื่องเล่า ต่อ ๆ กันมาว่า ต าบลทรายขาว มีบ่อทราย กว้างประมาณ 4 เมตร ลึก
ประมาณ 5 เมตร ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 1 (ปัจจุบัน) ประชาชนและสัตว์ป่าได้ใช้น้ าในบ่อดงักล่าวในการอุปโภค-
บริโภคและสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้โดยจุดเด่นของน้ าในบ่อดังกล่าวไม่เคยแห้ง สามารถใช้ได้ตลอด
ปี จากนั้นประชาชนได้น าน้ าจากบ่อมาตั้งเป็นชื่อต าบลทรายขาวอีกทีหนึ่ง นับแต่นั้นมาต าบลนี้จึงได้ชื่อว่าต าบล
ทรายขาวจนถึงปัจจุบัน 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ได้ยกฐานะจากสภาต าบล เป็น
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามนัยมาตรา 40 และ มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ซึ่งมีการก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ครั้งแรก
เมื่อ วันที่  28 เมษายน 2539 และเลือกตั้งสมาชิกสภา  องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านราม 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท อ าเภอเชียรใหญ่                                                             
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1.2 เนื้อที่  

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  มีเนื้อที่ประมาณ  53.356  ตารางกิโลเมตร หรอื    
33,347.50 ไร ่
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินเหนียว เหมาะแก่การประกอบอาชีพ    เกษตรกรรม 
เช่น การท านา ไร่นาสวนผสม การเลี้ยงปลาน้ าจืดในบ่อดิน เป็นต้น และยงัมีพื้นที ่บางส่วน อยู่ติดกับภูเขา  

๑.4  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชืน้ อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู 

๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม ้
  ในเขตมีป่าไม้มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ขนาดพื้นที่ (ไร)่ 

1 บ้านทรายขาว 2,929.00 

2 บ้านดอนแค 2,817.00 

3 บ้านไทรงด 3,077.00 

4 บ้านห้วยน้ าเย็น 2,617.00 

5 บ้านอ่าวบ่อ 2,637.00 

6 บ้านโคกทราย 2,681.00 

7 บ้านโคกยาง 2,582.00 

8 บ้านโคกพิกุล 2,942.00 

9 บ้านเกาะส าโรง 3,117.00 

10 บ้านโคกทอง 2,191.00 

11 บ้านอิมอญ 4,417.00 

12 บ้านวังอ้ายควาย 1,340.50 
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๒. ด้านการเมอืง/การปกครอง  

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว มี 12 หมู่บ้าน โดยแยกเป็น  

 2.1) จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จ านวน 12  หมูบ่้าน ได้แก่  

  หมู่ที่ 1 บา้นทรายขาว   

  หมู่ที่ 2 บา้นดอนแค  

  หมู่ที่ 3 บา้นไทรงด   

  หมู่ที่ 4 บา้นห้วยน้ าเย็น  

  หมู่ที่ 5 บา้นอ่าวบ่อ       
  หมู่ที่ 6 บา้นโคกทราย 

                 หมู่ที่ 7 บา้นโคกยาง  

หมู่ที่ 8 บา้นโคกพิกุล 

หมู่ที่ 9 บา้นเกาะส าโรง 

หมู่ที่ 10 บ้านโคกทอง 

หมู่ที่ 11 บ้านอิมอญ 

 หมูท่ี่ 12 บ้านวังอ้ายควาย 

  2.2) คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว    
(1)    นายสุรินทร์  สงหน ู     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  

      2)    นายวิลาศ    มีฮิ่น            รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว     
  (3)    นายส าราญ   นวลปาน    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว    
  (4)    นายสมโชค    ย้อยยางทอง   เลขานกุารนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

2.3) บุคลากรส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว    
  - ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        9  คน 
  - ต าแหน่งในกองคลัง                7  คน 
  - ต าแหน่งในกองช่าง               4  คน 
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แยกดังน้ี         

 
ที ่ ชื่อสายงาน ชื่อ - สกุล ระดับต าแหน่ง 

1 นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.) นางจันทนา  คงเกตุ กลาง 
 ส านักงานปลดัอบต.   
 พนักงานส่วนต าบล   

2 นักบริหารงานท่ัวไป (หน.ส านักปลัด อบต.) นายคนอง  พังแพร ่ ต้น 

3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายสุรินทร์  ชูสิงห์แค ช านาญการ 
4 นักจัดการงานทั่วไป นางสมศรี  มีทอง ช านาญการ 
5 นักทรัพยากรบุคคล นายสมพร  นุน่นุ่ม ช านาญการ 
6 นักพัฒนาชุมชน นางสาวปิยะพันธ์  กรุงไกรจกัร ช านาญการ 
7 นิติกร นายกฤตวิทย์  ศรีสุข ปฏิบัติการ 
๘ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ น.ส.จุฑารัตน์ เดชสุวรรณ ปฏิบัติการ 
๙ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายนัฐพงศ์  แก้วกุล ปฏิบัติงาน 
 ลูกจ้างประจ า   

๑๐ นักจัดการงานทั่วไป นางจารุวรรณ  ชัยศรีอริยกุล - 
 พนักงานจ้าง   

๑๑ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน น.ส.สุภัสสร  สงัข์ทอง - 
๑๒ ครูผู้ดูแลเด็ก นางอุษา  จันทร์ทองอ่อน คร ู(คศ.1) 
๑๓ พนักงานตกแต่งสวน นายฉกาจ    ด าด้วงโรม - 
1๔ พนักงานขับรถยนต ์ นายไพโรจน์  แก้วจันทร์ทอง - 
1๕ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง นายวิวัฒต์   รักษ์เมือง - 

 ส่วนกองคลัง   
 พนักงานส่วนต าบล   

1 นักบริหารงานการคลัง 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 

นางกัลยา    ชมุทอง ต้น 

2 เจ้าพนักงานพัสดุ นางสาวศิรัญญา  เปาะทองค า ช านาญงาน 
3 นักวิชาการเงินและบัญช ี นางประภารัตน์  รัตนกระจ่าง ช านาญการ 
4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางธนัยพร  สัจจวิเศษ ช านาญงาน 
๕ เจ้าพนักงานพัสดุ นางสาวพิมพาภรณ ์ปัจฉิมศิร ิ ปฏบิัติงาน 

 ลูกจ้างประจ า   
๖ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางโสภา  คงศรีทอง - 
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ที ่ ชื่อสายงาน ชื่อ - สกุล ระดับต าแหน่ง 

 พนักงานจ้าง   

๗ ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ นางสาวจิราภรณ์  ชูบัวแก้ว - 

๘ ลูกจ้างจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน นางสุรัตนา  อนุเชษฐรักษ ์ - 

 กองช่าง   
 พนักงานส่วนต าบล   

1 นักบริหารงานช่าง 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 

นายเริงชัย   ขจรวัฒนากุล ต้น 

2 นายช่างโยธา นายอุทิตย์  ขาวผ่อง ช านาญงาน 
 พนักงานจ้าง   

3 ผู้ช่วยนายช่างโยธา นายสมชาย    สิงห์แก้ว - 
4 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า นายยงยุทธ  ล้านเพ็ชร - 
5 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางอภัสตรี นวลสีทอง  

2.4) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
(1) นายสันติ     สุวรรณบุร ี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
(2) นายสุนทร    รักษ์เมือง              รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
(3) นางจันทนา  คงเกตุ          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลทรายขาว 
(1) นายปรีชา   สงเสน   ส.อบต.หมู่ที่ 1   
(2) นายอรุณ  มีลาย             ส.อบต.หมู่ที่ 1 
(๓) นายประนอม  เพ็ชรทอง         ส.อบต.หมู่ที่ 2 
(๔) นายสุนทร  รักษ์เมือง   ส.อบต.หมู่ที่ 3 
(๕) นายสวย  นุ่นนุ่ม           ส.อบต.หมู่ที่ 3 
(๖) นายธีระพันธ์  รอดนวล   ส.อบต.หมู่ที่ 4 
(๗) นายธนวัฒน์   สุดการงาน   ส.อบต.หมู่ที่ 4 
(๘) นายธีระพงค์  ลิ่มสกุล            ส.อบต.หมู่ที่ 5 
(๙)นายพีระยศ  แก้วฉมิ              ส.อบต.หมู่ที่ 5 
(1๐) นายสันติ     สุวรรณบุร ี    ส.อบต.หมู่ที่ 6 
(1๑) นายมนญู  สังด้วง    ส.อบต.หมู่ที่ 6 
(1๒) นายสาธิต  เพชรรัตน ์    ส.อบต.หมู่ที่ 7 
(1๓) นายศุภกฤต  จันทร์ทองอ่อน    ส.อบต.หมู่ที่ 7 
(1๔) นายจิตร  จันทร์เรือง    ส.อบต.หมู่ที่ 8 
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(1๕) นายสมพร   เจมิพงศ ์            ส.อบต.หมู่ที่ 8 
(1๖) นายเสนอ   หนูยิ้มซ้าย    ส.อบต.หมู่ที่ 9 
(1๗) นายเจรญิ    ไกรคุ้ม      ส.อบต.หมู่ที่ 9 
(1๘) นายปรีดา  สังสง                   ส.อบต.หมู่ที่ 10 
(๑๙) นายสัมพนัธ์  เรืองสังข ์            ส.อบต.หมู่ที่ 10 
(2๐) นายชะรวย  รักจุฬ                ส.อบต.หมู่ที่ 12 
(2๑) นายสายชล  เอียดด า              ส.อบต.หมู่ที่ 12 

 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมลูเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ปี พ.ศ.2562  มีจ านวนครัวเรือน 2,643 ครวัเรือน และมีประชากร 7,763 คน แยกเป็นชาย 
3,859 คน หญิง 3,904 คน  แยกแตล่ะหมู่บ้าน ดังนี ้

 

หมูท่ี ่ จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญงิ รวม 
1 491 692 693 1,385 
2 317 367 399 766 
3 284 522 517 1,039 
4 296 425 426 851 
5 165 224 211 435 
6 265 393 420 813 
7 150 191 194 385 
8 189 276 273 549 
9 135 221 175 396 

10 135 194 222 416 
11 116 171 178 349 
12 100 183 196 379 
รวม 2,643 3,859 3,904 7,763 

 * ข้อมูลอ้างอิงจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ.เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 
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๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา   
- โรงเรียนประถมศึกษา                  6    แห่ง 

  - โรงเรียนมัธยมศึกษา                       2   แห่ง 
  - โรงเรียนอนุบาลเอกชน                            1     แห่ง 
     - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ ์               1 แห่ง 

-  สถาบันอาชีวศึกษา                         1     แห่ง   
        -  วิทยาลัยชุมชน               1      แห่ง 
        -  ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน            12   หมู่บ้าน 
              -  หอกระจายข่าว                                           12     แห่ง 
 4.2)  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

4.2.1)  วัด , ส านักสงฆ์      6    แห่ง   
      4.3)  สาธารณสุข 

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   1     แห่ง 
               -  สถานพยาบาลเอกชน                         2    แห่ง   
                    -   ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                3    แห่ง 

-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า                ร้อยละ 100 
 ประชากรต าบลทรายขาว มอีัตราพึ่งพิง ร้อยละ 52.65 ท าให้ต้องมีภาระดูแลประชากรในวัยพ่ึงพิงมาก 
(อ้างอิง จากรายงานประจ าปี 2559 ร.พ. สต.บ้านดอนแค) 

จ านวนและอัตราป่วยของประชากรที่มารับบริการที่สถานีอนามัย  10  ล าดับแรก   
รพ.สต.บ้านดอนแค  ต าบลทรายขาว  อ าเภอหัวไทร  จังหวดันครศรธีรรมราช 

 

ล าดับ โรค / อาการ จ านวน อัตรา / แสนประชากร 

1 โรคระบบไหลเวียนเลือด 3,511 36,772.10 

2 โรคระบบหายใจ 2,972 31,126.94 

3 โรคระบบย่อยอาหาร  รวมโรคในช่องปาก 1,322 13,845.83 

4 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ  โภชนาการและเมตะบอลิซึม 1,089 11,405.53 

5 โรคระบบกล้ามเนื้อ  รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม 1,078 11,290.32 

6 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 771 8,074.99 

7 โรคหูและปุ่มกกห ู 419 4,388.35 

8 โรคติดเชื้อและปรสิต 284 2,974.44 

9 โรคตารวมส่วนประกอบของตา 215 2,251.78 

10 โรคระบบประสาท 148 1,550.06 
ทีม่า : โปรแกรมฐานข้อมลูสถานีอนามัย 
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จ านวนและอตัราป่วยของประชากรด้วยโรคเรื้อรัง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนแค  ต าบลทรายขาว  อ าเภอหัวไทร  จังหวดันครศรีธรรมราช  

พ.ศ. 2557 – 2559 
  
                      ปี 
พ.ศ. 
โรค             

2557 2558 2559 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

1.ความดันโลหิตสูง 482 5,233.44 504 5,360.56 462 4,838.71 

2. เบาหวาน 149 1,617.81 111 1,180.60 156 1,633.85 

3.อัมพาต 49 532.03 50 531.80 50 523.67 

4. ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 25 271.44 23 244.63 25 261.83 

5. วัณโรคปอด 20 217.16 16 170.18 16 167.57 

6.โรคจิต 11 119.44 12 127.63 12 125.68 

7.โรคหัวใจ 10 108.58 10 106.36 10 104.73 

8.โรคลมชัก 5 54.29 4 42.54 4 41.89 

9.หลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง 4 43.43 5 53.18 5 52.37 

10. มะเรง็ 2 21.72 3 31.91 2 20.95 

ที่มา : ทะเบียนผู้ป่วยโรคเรือ้รัง    
 
๕. ระบบบรกิารพืน้ฐาน 

5.1) การคมนาคมอาศัยทางบกเป็นหลัก    ใช้สัญจรไปมาได้ทั้งปีส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก
ท าผิวจราจร มีถนนสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 (นครศรีธรรมราช – สงขลา) ตัดผ่าน   พื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว  ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ใช้ตดิต่อระหว่างจังหวัด อ าเภอ และต าบล     ได้ตลอดทั้งป ี

5.1.1)  ถนนลาดยาง                                           6    สาย  
5.1.2)  ถนนคอนกรีต                                         10    สาย 
5.1.3)  ถนนลูกรังที่ใช้หินคลุกท าผิวจราจร            59   สาย 
5.1.4)  ถนนลูกรัง               25 สาย 
5.1.5)  ถนนดินเหนียว                8 สาย 
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5.2) การโทรคมนาคม 
5.2.1)  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน      1    แห่ง 

                              5.2.2)  มีการศูนยบ์ริการอินเตอร์เน็ตชุมชน           1        แห่ง 
          5.2.3) มีระบบสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมเต็มพ้ืนที่ 
 5.2.4) มีสัญญาณ wifi free โดย ICT free wife ณ อาคารเอนกประสงค์  
 

5.3) การไฟฟ้า   
   เข้าถึงทุกหมู่บ้านและจ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ  99  
 
5.4) แหล่งน้ าธรรมชาติ  

                            5.4.1)  ล าคลอง,ล าห้วย                            8     แห่ง                      

           5.4.2) บึง,หนอง,และอื่น ๆ                      52    แห่ง 

5.5) แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  
5.5.1)  บ่อน้ าตื้น                                    2    แห่ง 
5.5.2)  บ่อโยก                                       5   แห่ง 
5.5.3)  เหมืองส่งน้ า                                58   แห่ง 
5.5.5)  ประปา                   12 แห่ง 
5.5.6)  คลองส่งน้ า                  1  แห่ง 

   5.5.7)  แหล่งน้ าขนาดใหญ ่                   2    แห่ง                                                    
                                         (คลองชะอวด-แพรกเมือง) 

 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑  อาชีพ   
          ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก พื้นทีท่ัง้หมดของต าบลทรายขาว ประมาณ 
33,385 ไร่ แตก่ารใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ กลับพบว่าได้ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ประกอบอาชีพ ประมาณ 28,385 ไร ่
เท่านั้น หรือประมาณ 85% ของพ้ืนที่ทั้งหมด นอกจากนั้นเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เป็นพื้นที่ครอบครองของ
ชุมชนภายนอก และอีกส่วนหนึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย และเปน็พื้นที่สาธารณะจากการส ารวจพบว่าประชากรที่มี
ทรัพย์สินทางการเกษตร หรือมีที่ดินในครอบครอง มีจ านวน ครัวเรือนทีม่ีที่ดิน 1-3 ไร ่จ านวน 186 ครัวเรือน  
และจ านวน 4-7 ไร ่ จ านวน 132 ครัวเรือน และครัวเรือนที่ไม่มีที่ดิน มีจ านวนถึง 204 ครัวเรือน ประชากร
เหล่านี้มีที่ดินในการประกอบชีพไม่เพียงพอ ในขณะเดียวกันจ านวนครัวเรือนเหล่านี้จะต้องเช่าที่ท ากินเพื่อ
ประกอบอาชีพ และท างานรบัจ้างหารายได้ให้กับครอบครวั เพื่อด ารงชีวิต เพื่อค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร 
และเพื่อค่าใช้จ่ายจัดหาปัจจัยการผลติ เป็นต้น 
         โดยจะกล่าวถึงอาชีพที่ต้องอาศัยทรัพยากรดินเป็นหลัก ซึ่งโดยปกติลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของต าบล
ทรายขาวเหมาะแก่การประกอบอาชีพการเกษตรกรรม ลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่ประกอบด้วย 
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- พื้นที่ทุ่งนา (ประมาณการโดยแผนที่กลุม่ชุดดิน) เหมาะแก่การท านาปี ท านาปรัง ไร่นาสวนผสม 
    บ่อเลี้ยงปลา  มีพื้นที่ประมาณ  23,509 ไร ่

-  พื้นทีท่ี่เป็นภูเขา และลาดเชิงเขา ป่าพรุ ในเขตพื้นที ่หมู่ที่ 3,1 และ หมู่ที่ 9 (ประมาณการโดยแผนที่
กลุ่มขุดดิน) เหมาะแก่การปลูกยางพารา และสวนผลไม้ ฯลฯ  มีพื้นที่ประมาณ 9,876 ไร ่

    ในจ านวนพื้นที่ทั้งหมดของต าบลทรายขาว จะมีพื้นที่สาธารณะเฉพาะถนนและแหล่งน้ า  
    มีพื้นที่ประมาณ 226 ไร ่        

  การใช้พ้ืนที่ประกอบอาชีพ ซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรมหลัก ๆ จ านวน  8  อาชีพ ดังนี้ 
 1. อาชีพท านา  จ านวน    12,379  ไร ่
 2. อาชีพสวนปาล์ม จ านวน    6,546  ไร ่

3. อาชีพไร่นาสวนผสม จ านวน    1,175  ไร ่
 4. อาชีพสวนยางพารา จ านวน    2,090  ไร ่
 5. อาชีพสวนไม้ผล จ านวน       659  ไร ่
 6. อาชีพการท าแปลงผัก  จ านวน       693  ไร ่
 7. อาชีพการเลี้ยงปลา จ านวน       348  ไร ่
 8. อาชีพการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัวควาย  จ านวน  2,076 ตัว  (โดยใชพ้ื้นที่ผสมกับพืน้ที่ประกอบอาชีพ    

เกษตรกรรม) 
ปริมาณผลผลิตจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชากรในพื้นที ่จากข้อมูลจะเห็นว่าการ 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชากรได้ใช้พื้นที่ส่วนมาก ใช้เพื่อการท านา           
 

6.2 รายได้ของประชากร 
          รายได้ของครอบครัวจากการประกอบอาชีพทางการเกษตรไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหนว่ย เมื่อดูจาก
ผลผลิตเฉลี่ย ซึ่งอาจมีหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุการประกอบอาชีพท าให้ผลผลิตต่ า เช่น สาเหตุมาจากปัจจัย
การตลาด สาเหตุมาจากภาวะขาดน้ าหรือน้ าท่วม เป็นต้น แต่สาเหตุเบ้ืองต้นที่ได้จากการพบเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ทุกปี ของเกษตรกรท านา คือ 
          -  สภาพการขาดน้ าในการท านาป ีและนาปรัง ด้วยสภาพของพ้ืนที่มีเหมืองน้ าไม่เพียงพอเพื่อใช้
ประกอบอาชีพท านา และอีกประการหนึ่ง เหมืองน้ าเหล่านี้ไม่สามารถเกบ็กักน้ าใช้ได้ตลอดป ีเพราะปริมาณการ
เพาะปลูกกับปริมาณน้ าในเหมืองน้ าไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นจะต้องผันน้ าจากคลองพระราชด าริมาหลอ่เลี้ยงโดย
ระบายน้ าลงสู่เหมืองน้ าต่าง ๆ เพื่อกระจายน้ าให้เกษตรกรใช้ในการเพาะปลูก ดังนั้นการประกอบอาชีพท านา 
จะต้องลงทุนมากกว่าเดิม จะต้องมีค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงในการดูกชักน้ า 
          -  สาเหตุมาจาก การท านาขาดระบบการจัดการโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเอง โดยต่างคน
ต่างท า แล้วแต่ความพร้อมในเรื่องของปัจจัยการผลิต หรือทุนของเกษตรกร ซึ่งหน่วยงานชลประทาน และ
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว พยายามจัดหาเครื่องสูบน้ า พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงดูดชักน้ าจากคลองราชด าริ
มาหล่อเลี้ยง แต่ก็ยังไม่เพียงพอในฤดูที่ฝนทิ้งช่วง สาเหตุจากไม่สามารถจัดสรรการใชน้้ าได้ เนื่องจากเกษตรกร 
มีสภาพต่างคนต่างท า จึงท าให้น้ าส่วนหนึ่งได้หายไปโดยมิได้ใช้ประโยชน์ใด ๆ 
          -  ส่วนสาเหตุอ่ืน ๆ ทีเ่กษตรกรมีรายได้ต่ า เนื่องจากผลผลิตที่ได้มาน้ัน ด้วยสภาวะตลาดเป็น
ตัวก าหนดราคา ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่จะต้องขาดรายได้ของส่วนแบ่งตลาด ตามฤดูกาล หรือฤดูการผลิต 
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          จากการส ารวจ จ านวน  1,380 ครวัเรือน  จะเห็นว่ารายได ้จากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นด้านหลัก โดยหลายสาขาอาชีพ โดยใช้พื้นที่หรือทรัพยากรดินมากที่สดุ จะพบว่าอาชีพที่ท า
รายได้มากที่สุดจากจ านวน 1,380 ครัวเรือน กลับไม่ใชอ้าชีพเกษตรกรรม แต่เป็นอาชีพการรับจ้าง  สร้าง
รายได้มากที่สุด จ านวน ปีละ 20 ล้านบาท และอาชีพการค้าขาย ปีละ 13 ล้านบาท ส่วนอาชีพเกษตรกรรม 
การท านาปีสร้างรายได้ปีละ 10 ล้านบาท และท านาปรังปีละ 7 ล้านบาท 
         
  6.3 รายจ่ายของประชากร 
          จากการส ารวจแบบสอบถาม จ านวนครัวเรือน 1,380 ครัวเรือน  ในจ านวนน 11 หมู่บ้านของ
ต าบลทรายขาว จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นหลัก ๆ จะมคี่าใช้จ่ายในอัตราที่สูง เมื่อรวบรวมจาก 1,380 
ครัวเรือน  จ านวน 8 รายการ ดังนี ้
 1. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา    เป็นเงิน   20,874,641  บาท/ปี 
 2. ค่าใช้จ่ายบริโภคเนื้อหม ู   เป็นเงิน     8,594,080  บาท/ปี 
 3. ค่าใช้จ่ายบริโภคในครัวเรือน   เป็นเงิน     7,486,692  บาท/ปี 
 4. ค่าใช้จ่ายบริโภคเนื้อปลา   เป็นเงิน     5,803,964  บาท/ปี 
 5. ค่าใช้จ่ายคา่น้ า – ค่าไฟฟ้า   เป็นเงิน     5,158,164  บาท/ปี 
 6. ค่าใช้จ่ายน้ ามันเช้ือเพลิง   เป็นเงิน     4,311,659  บาท/ปี 
 7. ค่าใช้จ่าย คา่ปุ๋ย     เป็นเงิน     4,018,382  บาท/ปี 
 8. ค่าใช้จ่ายบริโภคข้าวสาร   เป็นเงิน      4,006,518 บาท/ปี           

 6.4) หน่วยธุรกิจในองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  
          -  โรงแรม /รีสอรท์    5    แห่ง 
      -  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ      3    แห่ง 

       -   โรงงานอุตสาหกรรม     3    แห่ง 
  -   โรงส ี     10  แห่ง 
  -  ฟาร์มปศสุัตว์                                     1        แห่ง        
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8. ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 
  ประเพณีลอยกระทง 
  ประเพณีงานเดอืนสบิ 
  ประเพณีส่งหาบส่งคอน 
  ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ   

 
9. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

ต าบลทรายขาว  มีทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าสงวนแห่งชาติและภูเขา  

10. อื่นๆ เชน่ มวลชนจัดตั้ง 
- ลูกเสือชาวบ้าน                                        2  รุ่น    400  คน 
- ไทยอาสาปอ้งกันชาติ                             1  รุ่น    150  คน 
- กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ              1  รุ่น    150  คน 
- อปพร.                                                      2  รุ่น    124  คน 
- อาสาสมัครป้องกันไฟป่า                                1  รุน่     30   คน 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

    ส่วนที ่2 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 
๑.  ความสัมพันธ์ระหวา่งแผนพฒันาระดบัมหภาค  

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

 
๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้ำหมำยทั้งในกำรสร้ำงเสถียรภำพภำยในประเทศและช่วยลดและ

ป้องกันภัยคุกคำมจำกภำยนอก รวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอำเซียนและประชำคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมส ำคัญ  

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถพัฒนำไปสู่กำร
เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภำพกำรผลิตและกำรใช้นวัตกรรมในกำรเพิ่มควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้งในสำขำอุตสำหกรรม เกษตรและบริกำร กำรสร้ำงควำมมั่นคงและ
ปลอดภัยด้ำนอำหำร กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรค้ำและกำรเป็นผู้ประกอบกำร  รวมทั้งกำรพัฒนำ
ฐำนเศรษฐกิจแห่งอนำคต ทั้งนี้ภำยใต้กรอบกำรปฏิรูปและพัฒนำปัจจัยเชิงยุทธศำสตร์ทุกด้ำน  อันได้แก่
โครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรพัฒนำทุนมนุษย์ และกำร
บริหำรจัดกำรทั้งในภำครัฐและภำคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมส ำคัญ  

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนำคนและสังคมไทยให้เป็นรำกฐำนที่
แข็งแกร่งของประเทศมีควำมพร้อมทำงกำย ใจ สติปัญญำ มีควำมเป็นสำกล มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่ำควำมเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง  

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจำยโอกำส
กำรพัฒนำและสร้ำงควำมมั่นคงให้ทั่วถึง ลดควำมเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภำคและเป็นธรรม  
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๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟู

และสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ และมีควำมมั่นคงด้ำนน้ำ รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวตอ่กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติธรรมชำติ และพัฒนำมุ่งสู่กำรเป็นสังคมสี
เขียว  

๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐ
มีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลกระจำยบทบำทภำรกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่ำงเหมำะสม มีธรรมำภิบำล 
 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ในช่วงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภำวะแวดล้อมและบริบทของกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงทั้งจำกภำยในและ
ภำยนอกประเทศ อำทิ กระแสกำรเปิดเศรษฐกิจเสรี ควำมท้ำทำยของเทคโนโลยีใหม่ๆ กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ 
กำรเกิดภัยธรรมชำติที่รุนแรง ประกอบกับ สภำวกำรณ์ด้ำนต่ำงๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหำในหลำยดำ้น เช่น ปัญหำผลิตภำพกำรผลิตควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน คุณภำพกำรศึกษำ ควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม กำรพัฒนำในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที ่๑๒  

1. กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
2. กำรเสริมควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
3. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขนัได้อย่ำงยั่งยืน 
4. กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
5. ด้ำนควำมมั่นคง 
6. กำรเพิ่มประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลในภำครัฐ 
7. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
8. ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและวัตกรรม 
9. กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
10. กำรต่ำงประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้ำน และภูมิภำค 
 
๑.๓ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 (1.3.1) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลำงกำรสร้ำงสรรค์เศรษฐกิจกำรเกษตรและกำรท่องเที่ยวระดับนำนำชำติ บนรำกฐำน
ของชุมชนที่เข้มแข็ง” 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ 1  กำรบริหำรจัดกำรเพื่อเพิ่มพูนค่ำพืชเศรษฐกิจยำงพำรำและปำล์มน้ ำมัน 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ 2  กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวนำนำชำติบนพื้นฐำนทรัพยำกรและเอกลักษณ์ของ
พื้นที ่
 ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรให้ปลอดภัยและมีศักยภำพในกำรส่งออก 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคมนำคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้รองรับ
กำรค้ำ กำรลงทุนกำรท่องเที่ยว กำรเกษตร และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
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 (1.3.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด         

วิสัยทัศน์  (vision) “นครแห่งอำรยธรรม  น่ำอยู่น่ำเที่ยว  กำรเกษตรและอุตสำหกรรมยั่งยืน” 

 ประเดน็ยทุธศาสตร์ (strategic lssue) 
     1. กำรบริหำรจัดกำรเกษตรและอุตสำหกรรมสู่มำตรฐำนครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2. กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวบนพ้ืนฐำนธรรมะ  ธรรมชำติ  และศิลปวัฒนธรรม 
3. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  
4. กำรพัฒนำคน ชุมชน และสังคมให้น่ำอยู่ เขม้แข็งตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
5. กำรรักษำควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อย 
6. กำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 (1.3.๓) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

          วิสัยทัศน์ “องค์กรหลักในกำรพัฒนำ ยึดหลกัธรรมำภิบำล และปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีง” 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและพลังงำน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสรำ้งธรรมำภิบำลและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 
2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

 2.1 วิสัยทัศน์ (vision) “เกษตรสมบูรณ์ เพิ่มพูนรำยได้ กระจำยกำรมีส่วนร่วม เรียนรู้เพิ่มขึ้น ครบ
ครันบริกำรสำธำรณะ” 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 

 2.2.1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคมและเศรษฐกิจ 
      2.2.2. ยุทธศำสตร์ พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน 
       2.2.3. ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
      2.2.4  ยทุธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุข 

2.2.5 ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเมืองกำรบริหำร 

2.3 เป้าประสงค์ 

- เพื่อพัฒนำยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน 
- เพื่อจัดระบบกำรจรำจร คมนำคมมีมำตรฐำน  
- เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
- เพื่อบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ดี และมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน 
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2.4 ตัวชี้วัด 

- ร้อยละของรำยได้ครัวเรือน และควำมสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น 
- ร้อยละของเส้นทำงคมนำคมมีมำตรฐำนเพิ่มขึ้น 
- จ ำนวนหมู่บ้ำนที่มีกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภำพ 
- ร้อยละของกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำงๆ 
 

 2.5 กลยุทธ์ 

 2.5.1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคมและเศรษฐกิจ 
- แนวทำงกำรพัฒนำ   ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ เช่น ปัจจัยกำรผลิต เงินทุน  
เครื่องจักรที่  ทันสมัย   ตลอดจนจัดระบบอื่น ๆ ที่เอื้อต่อกำรประกอบอำชีพ 
- แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสรมิกำรศึกษำสรำ้งแหล่งเรียนรู้และกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
อย่ำงมีคุณภำพ 
- แนวทำงกำรพัฒนำ   อนุรกัษ์และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
- แนวทำงกำรพฒันำ  เพิม่ประสิทธิภำพชุมชน 
- แนวทำงกำรพัฒนำ  พัฒนำกิจรรมกีฬำต่ำง ๆ ตลอดจนพัฒนำสถำนที่บริกำรด้ำน 
กีฬำ เพ่ือส่งเสริมสุขภำพ  และ กำรป้องกัน แก้ปัญหำยำเสพติด 
- แนวทำงกำรพัฒนำ  สวัสดกิำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 

      2.5.2.ยุทธศำสตร์ พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน 
- แนวทำงกำรพัฒนำ พัฒนำกำรคมนำคมขนส่ง จัดระบบเส้นทำงให้มีมำตรฐำนและครอบคลุม 
ทุกชุมชน 
- แนวทำงกำรพัฒนำ  จัดระบบและบริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ือกำรเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- แนวทำงกำรพัฒนำ พัฒนำสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร เพ่ืออ ำนวยควำม สะดวกสบำย 
ให้แก่ประชำชน 

       2.5.3. ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
- แนวทำงกำรพัฒนำ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรส่งเสริม อนรุักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม 

      2.5.4 .ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณะสุข 
- แนวทำงกำรพัฒนำ  พัฒนำกำรใหบ้ริกำรด้ำนสำธำรณะสุขและคุม้ครองผู้บริโภค 
ให้มีควำม ปลอดภัย  รวมทั้งกำรป้องกันและรักษำโรคทั้งในคน และสัตว์ 

2.5.5 ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเมืองกำรบริหำร 
- แนวทำงกำรพัฒนำ  พัฒนำบุคลำกร ระบบกำรท ำงำน สถำนที่ อุปกรณ์ สิ่งอ ำนวย 
ควำมสะดวก เพื่อให้  กำรท ำงำนและกำรใหบ้ริกำรประชำชนมีประสิทธิภำพ 
- แนวทำงกำรพัฒนำ พัฒนำประสิทธิภำพในกำรบริหำรโดยแนวทำงกำรมีส่วนร่วมของ     
ทุกภำคส่วน 
- แนวทำงกำรพัฒนำ  ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแกป่ระชำชน 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สาขาการพัฒนา  จุดแข็ง/โอกาส  จุดอ่อน/อปุสรรค 
1 ดา้นการพฒันาคน สังคม
และเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง 
-มีกำรจัดต้ังกลุ่มอำชีพหลำยสำขำ 
- มีกำรสืบสำนขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 
- มีวัดซึ่งเป็นองค์กรทำงศำสนำ
เป็นศูนย์รวมจิตใจและช่วยหล่อ
หลอมให้ชุมชนมีควำม   รักและ
สำมัคค ี
-ประชำชนส่วนใหญม่ีพื้นฐำน
ทำงด้ำนจิตใจดีมีคุณธรรม มคีวำม
รัก สำมัคคี ประกอบสัมมำอำชีพ 
- ประชำชนส่วนใหญ่มองเห็น
คุณค่ำของกำรศึกษำมำกขึ้น มกีำร
ส่งเสริมให้บุตรหลำนให้ได้รับ
กำรศึกษำมำกขึ้น 
กำรรวมกลุ่มทำงด้ำนอำชีพต่ำง ๆ 
ท ำให้กลุม่อำชีพมีควำมมั่นคงและ
เข้มแข็งขึ้น 
- มีกำรน ำเทคโนโลยีและ
เครื่องจักรที่ทันสมัยมำใช้เพิม่
ผลผลิต 
- สภำพพื้นที่สว่นใหญ่เหมำะสม
ส ำหรับท ำกำรเกษตร 
โอกำส 
- มีโครงกำรพระรำชด ำริช่วย
บรรเทำปัญหำด้ำนกำรใช้ดินและ
น้ ำ 
 
 

จุดอ่อน 
- กำรรวมกลุม่ของประชำชนยังขำด   
ควำมเข้มแข็ง  
- กระแสบริโภคนิยมและกำรใช้ชีวิต
ที่ฟุ้งเฟ้อท ำให้ประชำชนมีภำระ
หนี้สิน  เพิ่มขึน้ 
- ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ
ทำงด้ำนเกษตรกรรม ซึ่งรำคำ
ผลผลิต  มีควำมไม่แน่นอน 
- ประชำชนยังขำดควำมรู้ในกำรใช ้ 
ทรัพยำกรดินและน้ ำให้เกิด
ประโยชน ์ สูงสุด 
-  ปญัหำสำรพษิตกค้ำงในผลผลิต
ทำง  กำรเกษตร 
อุปสรรค 
- ปัญหำจำกสภำพดิน ฟ้ำ อำกำศที่
ไม่แน่นอนท ำให้เกิดภำวะฝนแล้ง  
หรือน้ ำท่วมสร้ำงควำมเสียหำยแก่
ผลผลิตทำงกำรเกษตร 
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สาขาการพัฒนา  จุดแข็ง/โอกาส  จุดอ่อน/อุปสรรค 
2. ด้านการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน 

จุดแข็ง 
- มีกำรปรับปรุงพัฒนำ,ระบบกำร
คมนำคมครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่ทั้ง
ต ำบล 
- มีระบบชลประทำนน ำน้ ำจำก
โครงกำรพระรำชด ำริชะอวด -
แ พ รก เมื อ ง  เพื่ อ น ำม ำ  ใช้ ใน
กำรเกษตร 
- มีระบบประปำให้บริกำรในเขต
ชุมชนใหญ่เกือบเต็มพื้นที่ 
 

จุดอ่อน 
- ถนนช ำรุดทรุดโทรม เนื่องจำกกำร
ใช ้  งำนเกินพิกัด 
อุปสรรค 
- สภำพภูมิอำกำศในช่วงฤดูฝนบำง
ปีมีฝนตกหนักท ำให้เกิดน้ ำท่วมท ำ
ให้กำรคมนำคมไม่สะดวกและท ำให้
ถนนเสียหำย 
- วัชพืชท ำให้เหมืองน้ ำตื้นเขิน ยำก
ต่อกำรล ำเลียงน้ ำ 
 

3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
- สภำพพื้นที่ส่วนใหญ่มี
สภำพแวดล้อมด ี
- มีกำรปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ให้
สวยงำมน่ำอยู่ 
 

จุดอ่อน 
- สภำพแวดล้อมบำงส่วนถูกท ำลำย
มีกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำสวงนและขุดดิน
ลูกรัง 
- กำรใช้ปุ๋ยเคมีและสำรเคมีที่ใช้ใน
กำรเกษตรอำจส่งผลกระทบต่อสิ่ง
แวด-ล้อมในระยะยำว 
อุปสรรค 
- ชำวบ้ำนบำงส่วนยังขำดพื้นที่ท ำ
กิน  และควำมยำกจนท ำให้ต้องบุก
รุกพื้นที่รำชกำรและป่ำสงวน 

4. ด้านสาธารณสุข จุดแข็ง 
- มีสถำนีส่งเสริมสุขภำพประจ ำ
ต ำบล ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
กำรบริกำรได้อย่ำงทั่วถึง 
 

จุดอ่อน 
- กำรป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ทั้ง
สัตว์และคน ไม่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ 
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สาขาการพัฒนา  จุดแข็ง/โอกาส  จุดอ่อน/อุปสรรค 
5. ดา้นการเมอืงและการ
บริหาร 

จุดแข็ง 
- ประชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
และมีควำมตื่ นตั วในสิทธิและ
ห น้ ำ ที่ ข อ ง ค น ใ น ร ะ บ อ บ
ประชำธิปไตยมำกขึ้น 
- มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และอุปกรณ์ที่ทันสมัยมำช่วยใน
กำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพ 
โอกำส 
- พรบ.กระจำยอ ำนำจแก่องค์กร
ปกครอง  ส่วนท้องถิ่น ท ำให้ อบต.
มีบทบำทและโอกำสในกำรพัฒนำ
มำกขึน้ 
- ประชำขนมี โอกำสรับรู้ข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำงๆมำกขึ้น 

จุดอ่อน 
- เนื่องจำกข้อก ำจัดด้ำนงบประมำณ 
-บุ ค ล ำก รมี น้ อ ย  ไม่ ค รบ ต ำม
โครงสร้ำงของส่วนรำชกำร  

 
 
3.2 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคมและเศรษฐกิจ 
   -  ส่งเสริมกำรกำรประกอบอำชีพ เช่น ด้ำนปัจจัยกำรผลิต เงินทุน เครื่องจักรที่ทันสมัย ตลอดจน
จัดระบบอื่นๆที่เอื้อต่อกำรประกอบอำชีพ 
 -  ส่งเสริมกำรศึกษำสร้ำงแหลง่เรียนรู้ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
 -  อนุรักษ์และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
           -  สำมำรถพัฒนำกิจกรรมกีฬำต่ำงๆตลอดจนพัฒนำสถำนที่ สง่เสริมด้ำนกีฬำ ส่งเสริมสุขภำพ กำร
ป้องกนั แก้ไขปัญหำยำเสพติด 

2. ยุทธศำสตรพ์ัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- พัฒนำกำรคมนำคมขนส่ง จัดระบบเส้นทำงให้มีมำตรฐำนและครอบคลุมทุกชุมชนอยู่ทั่วทุกพื้นที่

จ ำเป็นต้องสร้ำงถนนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ใช้ในกำรเกษตรกรรมจ ำเป็นต้องมีถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทำงกำร
เกษตร  

- จัดระบบและบริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ือกำรเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกำรพัฒนำด้ำนเหมืองน้ ำ
ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ปรับปรุง ขุดลอกเพื่อในกำรเกษตร  

- พัฒนำสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร เช่น กำรพัฒนำด้ำนน้ ำประปำและขยำยเขตไฟฟ้ำ           
เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตให้แก่ประชำชน 
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3. ยุทธศำสตรด์้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
- เพิ่มประสิทธภิำพในกำรส่งเสริมและรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในกำรร่วมกันอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติ 
4.ยุทธศำสตร ์ด้ำนสำธำรณสุข 
- พัฒนำกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขและคุ้มครองผู้บริโภคให้มีควำมปลอดภัย รวมทั้งกำรป้องกันและ

รักษำโรคทั้งในคน และสัตว์ซึง่สำมำรถแก้ไขปัญหำเบื้องต้นได้ทันท่วงที 
5.  ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเมืองกำรบริหำร 
- พัฒนำสถำนที่อุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรและพัฒนำบุคลำกรให้มีกำรน ำ

เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน ท ำให้กำรท ำงำนและกำรบริกำรประชำชนมี
ประสิทธิภำพและรวดเร็ว   

-  พัฒนำประสิทธิภำพในกำรบริหำรโดยแนวทำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน โดยเฉพำะภำค
ประชำชน  

- ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรให้ข้อมลูข่ำวสำรแก่ประชำชนมีกำรบริกำรอินเตอร์เน็ตต ำบล ท ำให้
ประชำชนมีโอกำสได้รับรู้ข่ำวสำรที่ทันสมัย รวมทั้งกำรจัดรำยกำรประชำสัมพันธ์อบต. และให้ควำมรูท้ำงสถำนี
วิทยุชุมชน มีกำรจัดท ำเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ รวมทั้งรับฟังปัญหำต่ำงๆจำกประชำชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



      

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบัต ิ

 
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน   

 
ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
พัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
กองช่าง 

อบต.
ทรายขาว รักษาความสงบภายใน 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา 
สร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
แผนงานการศาสนาวัฒนา 
ธรรมและนันทนาการ 

การด าเนินงานอืน่ๆ งบกลาง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 

โครงสร้างพื้นฐาน 
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา 

การพาณิชย์ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข ส านักปลัด 
กองช่าง สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

การเศรษฐกิจ การเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 

สาธารณสุข 
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข ส านักปลัด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

 

การรักษาความสงบภายใน 
บริการชุมชนและสังคม การศึกษา 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
เคหะและชุมชน 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 18 แผนงาน 1 ส านัก/ 
2 กอง 

 
 

 
 

 



 

 

บญัชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 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) 

1) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
คน สังคมและเศรษฐกิจ  

๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
๑.๒ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
๑.๓ แผนงานการศึกษา 
๑.๔ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชมุชน 
๑.๕ แผนงานศาสนาและ
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
๑.๖ แผนงานงบกลาง 

 

 
 

๕ 
๑ 
 

๑๑ 
๘ 
 

๑๑ 
 

๔ 

 
 
๑๐๕,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 
 
๔,๔๔๖,๐๐๐ 
๔๙๖,๐๐๐ 
 
๙๕๓,๕๐๐ 
 
๑๖,๕๙๓,๖๐๐ 

 
 

๔ 
๑ 
 

๑๑ 
๘ 
 

๙ 
 

๔ 

 
 
๖๒,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 
 
๓,๕๗๖,๙๐๐ 
๕๐๕,๕๐๐ 
 
๙๒๗,๕๐๐ 
 
๑๖,๕๙๓,๖๐๐ 

 
 

๕ 
๑ 
 

๑๒ 
๘ 
 

๑๐ 
 

๔ 
 

 
 
๑๕๗,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 
 
๕,๖๕๒,๙๐๐ 
๔๘๕,๕๐๐ 
 
๑,๐๑๗,๕๐๐ 
 
๑๖,๕๙๓,๖๐๐ 

 
 

๕ 
๑ 
 

๑๑ 
๘ 
 

๑๐ 
 

๔ 
 

 
 
๖๗,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 
 
๕,๑๕๒,๙๐๐ 
๔๘๕,๕๐๐ 
 
๑,๐๑๗,๕๐๐ 
 
๑๖,๕๙๓,๖๐๐ 

 
 

๔ 
๑ 
 

๑๑ 
๘ 
 

๙ 
 

๔ 

 
 
๕๕,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 
 
๕,๑๗๒,๙๐๐ 
๔๘๕,๐๐๐ 
 
๙๘๒,๕๐๐ 
 
๑๖,๕๙๓,๖๐๐ 

 
 

๒๓ 
๕ 
 

๕๖ 
๔๐ 

 
๔๙ 

 
๒๐ 

 
 
๒,๒๔๕,๐๐๐ 
๑,๘๖๐,๐๐๐ 
 
๒๙๓,๑๒๒,๕๐๐ 
๒๕,๗๐๗,๕๐๐ 
 
๗๓,๕๑๒,๕๐๐ 
 
๑,๒๓๑,๒๓๓,๖๐๐ 

รวม ๔๐ 22,654,100 ๔๒ 21,725,500 ๔๐ 23,966,500 ๓๙ 23,376,500 ๓๗ 23,349,500 ๑๙๓ ๑,๖๒๗,๖๘๑,๑๐๐ 
๒) ยุทธศาสตร์ด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
๒.๓ แผนงานการพาณิชย์ 
 

 
 

๒ 
๒๒ 

 
๑ 

 
 
๑,๓๐๐,๐๐๐ 
๑๐,๖๗๕,๕๗๐ 
 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

๔ 
๒๔ 

 
๑ 

 
 
๑,๔๓๐,๐๐๐ 
๒๑,๘๔๐,๔๒๖ 
 
๓๙๐,๐๐๐ 

 
 

๖ 
๒๒ 

 
๖ 

 
 
๑,๔๘๖,๙๐๐ 
๙,๕๗๙,๕๙๖ 
 
๒,๕๗๘,๑๐๐ 

 
 

๒ 
๑๖ 

 
๐ 

 
 
๑,๘๐๐,๐๐๐ 
๑๐,๑๔๒,๗๕๔ 
 

๐ 

 
 

๑ 
๑ 
 

๒ 

 
 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๕๐๐,๐๐๐ 
 
๑๔,๑๐๔,๐๐๐ 
 

 
 

๑๕ 
๘๔ 

 
๑๐ 

 
 
๖,๑๑๖,๙๐๐ 
๕๒,๗๓๘,๓๔๖ 
 
๑๘,,๐๗๒,๑๐๐ 

รวม ๒๕ 12,975,570 ๒๙ 23,660,426 ๓๔ 13,644,596 ๑๘ 11,942,754 ๔ 14,704,000 ๑๐๙ ๗๖,๙๒๗,๓๔๖ 
๓) ยุทธศาสตร์ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข 
๓.๒  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชมุชน 
 ๓.๓ แผนงานการเกษตร 

 
 
 

๒ 
๒ 
 

๒ 

 
 
 
๒๓๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
 
๓๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒ 
๒ 
 

๓๒ 

 
 
 
๒๓๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
 
๗,๓๕๒,๙๔๐ 

 
 
 

๒ 
๒ 
 

๓๒ 

 
 
 
๒๓๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
 
๗,๓๕๒,๙๔๐ 

 
 
 

๒ 
๒ 
 

๒ 
 

 
 
 
๒๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
 
๓๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑ 
๒ 
 

๒ 

 
 
 
๒๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
 
๓๐,๐๐๐ 

 
 
 

๙ 
๑๐ 

 
๗๐ 

 
 
 
๑,๑๓๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 
 
๑๔,๗๙๕,๘๘๐ 

รวม ๖ 310,000 ๓๖ 7,632,940 ๓๖ 7,632,940 ๖ 310,000 ๕ 290,000 ๘๙ ๑๖,๑7๕,๘๘๐ 
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บญัชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 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) 

๒) ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข 

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 
 

๔ 

 
 
๕๗๓,๕๐๐ 

 
 

๕ 

 
 
๖๔๐,๐๐๐ 

 
 

๕ 

 
 
๖๔๐,๐๐๐ 
 

 
 

๕ 

 
 
๖๔๐,๐๐๐ 
 

 
 

๕ 

 
 
๖๔๐,๐๐๐ 

 
 

๒๔ 

 
 
๓,๑๓๓,๕๐๐ 

รวม ๔ ๕๗๓,๕๐๐ ๕ ๖๔๐,๐๐๐ ๕ ๖๔๐,๐๐๐ ๕ ๖๔๐,๐๐๐ ๕ ๖๔๐,๐๐๐ ๒๔ ๓,๑๓๓,๕๐๐ 
๕) ยุทธศาสตร์ด้าน

พัฒนาการเมืองการบริหาร 
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
๕.๒ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
๕.๓ แผนงานการศึกษา 
๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 
๕.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

๘ 
๒ 
 

๑ 
๑ 
 

๖ 

 
 
๑,๑๒๕,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
๔๐๐๐๐ 
 
๑,๘๓๐,๐๐๐ 

 
 

๙ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
 

๐ 

 
 
๓,๖๒๕,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
๔๐๐๐๐ 
 

๐ 
 

 
 

๑๐ 
๒ 
 

๑ 
๑ 
 

๒ 

 
 
๔,๕๐๙,๐๐๐ 
๒,๕๕๐,๐๐๐ 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
๔๐๐๐๐ 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
 

๒ 

 
 

๔,๕๐๙,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

๔๐๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๙ 
๒ 
 

๑ 
๑ 
 

๑ 
 

 
 
๓,๗๘๐,๐๐๐ 
๒๕๐,๐๐๐ 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
๔๐๐๐๐ 
 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๔๖ 
๘ 
 

๕ 
๕ 
 

๑๑ 

 
 
๑๗,๕๔๘,๐๐๐ 
๓,๑๐๐,๐๐๐ 
 
๕๐๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 
 
๒,๐๕๐,๐๐๐ 
 

 ๑๘ 3,295,000 ๑๒ 3,815,000 ๑๖ 7,299,000 ๑๕ 4,799,000 ๑๔ 4,190,000 ๗๕ ๒๓,๓๙๘,๐๐๐ 
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บญัชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1  ด้านพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 

      ➢แผนงานบริหารทั่วไป 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง  

 เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 

อุดหนุนที่ท า
การอ าเภอ

หัวไทร 

๑2,๐๐๐ 
 

15,000 100,000 10,000 10,000 ทุกภาคส่วน ได้ร าลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระราชินีและ
พระคุณแม่  

ทุกภาคส่วนได้มี
โอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
สมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปี
หลวง 

ส านักปลัด 

2 อุดหนุนโครงการจัด
งานวันปิยมหาราช 
๒๓ ตุลาคม  

เพื่ออุดหนุน
โครงการจัดงาน
วันปิยมหาราช  
๒๓ ตุลาคม 
อ าเภอ 

อุดหนุนที่ท า
การปกครอง

อ าเภอ 

๑,๐๐๐ 
 

- - - - ทุกภาคส่วน ได้ร าลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของรัชกาลที่ ๕   

ทุกภาคส่วนมี
โอกาสได้ร าลึก
ถึงพระมหา
กรณุาธิคุณของ
รัชกาลที่ ๕   

ส านักปลัด 

3 อุดหนุนโครงการ  5 
ธันวาคม วันพระราช
สมภพในหลวงราชการ
ที่ 9 

เพื่ออุดหนุน
โครงการจัดงาน 
5 ธันวาคม  

อุดหนุนที่ท า
การปกครอง

อ าเภอ 

10,000 - - - - ทุกภาคส่วน ได้ร าลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของรัชกาลที่ 9   

ทุกภาคส่วนมี
โอกาสได้ร าลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
รัชกาลที่ 9   
 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1  ด้านพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 

      ➢แผนงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

4 อุดหนุนโครงการจัด
งานพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ของ
ประชาชนในส่วน
ภูมิภาค 

เพ่ือแสดงความ
จงรักภกัดีและตอบ
แทนพระมหา
กรุณาธิคุณ และ
พสกนิกรทุกหมู่
เหล่าได้เขา้ร่วมพิธ ี 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 

70,๐๐๐ 
 

- - - - ทุกภาคส่วน ได้
ร าลกึถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาท 
.สมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูิ
พลอดลุยเดช 

ทุกภาคส่วนได้
มีโอกาสแสดง
ความจงรกัภักดี
และตอบแทน
พระมหา
กรุณาธิคุณ 

ส านักปลัด 

5 โครงการสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร การจัดซื้อจัด
จ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอหัวไทร 

เพื่อสนับสนุนการ
ท างานศูนย์พัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
การจัดซือ้จัดจ้าง
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอหัว
ไทร 

- สนับสนุนการ
ด าเนินงาน 
ศูนย์พัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 
การจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 - ประชาชนได้ใช้
บริการศูนย์
เพิ่มขึ้น 

สนับสนุน 
ให้การด าเนิน 
งานมีประสิทธิ 
ภาพขึ้น 

ส านักปลัด 

6 อุดหนุนโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอหัว
ไทร 

เพื่ออ านวยการ
และบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวไทรร่วมกับ
ท้องถิ่นอ าเภอหัว
ไทร 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 มีศูนยป์ฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 

ช่วยเหลือ
ประชาชนได้
ตามอ านาจ
หน้าที่ 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1  ด้านพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 

      ➢แผนงานบริหารทั่วไป 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

7 โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ 
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

 เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาท 
สมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

- อุดหนุนที่ท า
การอ าเภอหัว
ไทร 

- 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 15,000 ทุกภาคส่วนร่วม
ถวายความ
จงรักภกัดีมากขึ้น 

 ร่วมปกป้อง
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 

8 โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี   

เพื่อเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินี   

- อุดหนุนที่ท า
การอ าเภอหัว
ไทร 
 

- - 10,000 
 

10,000 10,000 ทุกภาคส่วนร่วม
ถวายความ
จงรักภกัดีมากขึ้น 
 

 ร่วมปกป้อง
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกจิ 

    ➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑ โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญ 

เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
มีความระมดัระวัง 
 

-จัดอบรม 
ประชาสัมพันธ์ 
ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความระมดัระวัง
ขับขี่ปลอดภัย 
เปิดไฟ ใส่หมวก
กันน็อค 
- จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาลส าคัญ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ป้องกัน
อุบัติเหตุ
เพิ่มขึ้น 

ป้องกัน
อุบัติเหตุ
ลดการ
สูญเสีย 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพฒันาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 

    ➢ แผนงานการศึกษา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

*เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กใหเ้ป็นไปอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 
*เพื่อให้เด็กตระหนักใน
บทบาทและหน้าที่ของ
ตนเอง 

-จัดกิจกรรม
ให้เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
และเด็ก
ปฐมวัยในเขต
พื้นที่ อบต. 

130,000 
 

13๐,๐๐๐ 
 

 

 13๐,๐๐๐ 
 

13๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

1๕๐,๐๐๐ เด็กได้รว่ม
กิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

-เด็กได้รับ
การส่งเสริม
และ
พัฒนาการ
เรียนรู้อยา่ง
เต็มตาม
ศักยภาพ 

ส านักปลัด 

2 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ 

เพื่อส่งเสริมการบริหาร
จัดการและการจดั
การศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

25,000 
 

25,000 
 

 

25,000 
 

25,000 25,000 มีครุภัณฑ์
เพิ่มขึ้น 

-ส่งเสริม
การศึกษา 

ส านักปลัด 
 

3 โครงการอาหาร
เสริมนม 

เพื่อส่งเสริมจัดซื้อ
อาหารเสริมเด็กเล็ก 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
เพิ่มขึ้น 

เดก็เล็ก
ได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน 

ส านักปลัด 

4 โครงการอาหาร
กลางวัน 

เพื่อส่งเสริมโภชนาการ
อาหารกลางวันเด็กเล็ก 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
เพิ่มขึ้น 

เด็กเล็ก
ได้รับอาหาร
ครบถ้วน 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
   ➢ แผนงานการศกึษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๕ โครงการจัดอบรม 
คุณธรรมจริยธรรม  

เพื่อส่งเสริมให้สังคม มี
คุณธรรม จริยธรรม 
*เพื่อให้สังคมอยู่กัน
อย่างปกติสุข 
 

-ให้กับ
พนักงาน 
สมาชิกฯ 
ผู้บริหาร ผู้น า
ชุมชน เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน
ทั่วไป 

50,000 5๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ สร้างความรู ้
จริยธรรม 
คุณธรรม
เพิ่มขึ้น 

สร้าง
คุณธรรม
จริยธรรมที่ดี
ให้กบั
บุคลากร 
และ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

๖ โครงการสร้าง
จิตส านึกในการ
ด าเนินการตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจัดการ
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  

ประชาชน
ทั่วไป,และ
เยาวชน 

 

20,000 2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ เด็กเล็กมีความ
เข้าใจใน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มขึ้น 

สามารถน า
ความรูป้รับ
ใช้ในชีวิต 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
   ➢ แผนงานการศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๗ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมจัดการเรยีน
การสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1.ค่าอาหาร
กลางวันคนละ 
20 บาท 
2.ค่าจัดการเรียน
การสอน/รายหวั 
1,700 บาท 
3.ค่าหนังสือเรียน
คนละ200 บาท 
4.ค่าอุปกรณก์าร
เรียนคนละ200 
บาท 
5.ค่าเครื่อง 
แบบนักเรียนคน
ละ300 บาท 
6.ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน คน
ละ430บาท 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

231,900 
 

231,900 
 

231,900 231,900 จัดการ
เรียนการ
สอนของ
ศูนย์
พัฒนา 
เด็กเลก็มี
ประสิทธิ
ภาพมาก
ข้ึน 

ส่งเสรมิ
สนับสนุนการ
จดัการเรียน

การสอน 
ศพด. 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ท่ี ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ    

      ➢ แผนงานการศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

8 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน ส าหรับ
นักเรียน ในสังกัด สพฐ. 
ในเขต ต าบลทรายขาว 

*เพื่อให้เด็กนักเรียน
มีอาหารกลางวัน
รับประทาน 

- อุดหนุน
งบประมาณ
อาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียน 
ในสงักัด สปช. 
ในเขต ต.
ทรายขาว 
- สบทบเงินเพื่อ
ใช้เป็นอาหาร
กลางวันของเด็ก
นักเรียน มี
อาหารกลางวัน
รับประทาน
อย่างเพียงพอ  

2,300,000 
โรงเรียนสพฐ 

 

2,300,000 
โรงเรียนสพฐ 
 

2,300,000 
โรงเรียนสพฐ 

 

2,300,000 
โรงเรียนสพฐ 

2,300,000 
โรงเรียนสพฐ 

เด็ก
นักเรียน
ได้รับ
อาหาร
กลางวัน  

เด็กนักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
อยา่งทั่วถึง
และต่อเนื่อง 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยทุธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ    

      ➢ แผนงานการศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

9 โครงการอุดหนุน
กิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ ร.ร.
ประถมศึกษาใน 
ต.ทรายขาว 

เพื่อสนับสนุนให้
โรงเรียนจัด
กิจกรรมเข้าคา่ย
ลูกเสือร่วมกนั 

 - อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับกลุ่ม
โรงเรียน
ประถมศึกษา
ในต.ทรายขาว  
ในการจัด
กิจกรรม
ลูกเสือร่วมกัน 

40,000 
โรงเรียนต าบล

ทรายขาว 
 

40,000 
โรงเรียนต าบล

ทรายขาว 
 

40,000 
โรงเรียนต าบล

ทรายขาว 
  

40,000 
โรงเรียนต าบล

ทรายขาว 

40,000 
โรงเรียนต าบล

ทรายขาว 

ได้อุดหนุน
กิจกรรม
ลูกเสือ 

นักเรียนได้มี
ประสบการ
ณ์ในการท า
กิจกรรม
ร่วมกัน 

ส านักปลัด 

10 โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริมนม  

เพื่อจัดซื้อ
อาหารเสริมนม
ให้กับเด็กก่อน
ประถมวัย และ
เด็กประถมวัยใน 
ต.ทรายขาว 

 - จัดซื้อ
อาหารเสริม
นมให้กับเด็ก
ก่อนประถม
วัย และเด็ก
ประถมศึกษา 
- ศูนย์พัฒนา
เดก็เลก็ ,  

1,600,000 
สพฐ ในเขต 
ศพด. อบต. 

 

1,600,000 
สพฐ ในเขต 
ศพด. อบต. 

 

1,600,000 
สพฐ ในเขต 
ศพด. อบต. 

 

1,600,000 
สพฐ ในเขต 
ศพด. อบต. 

 

1,600,000 
สพฐ ในเขต 
ศพด. อบต. 

 

จัดซื้ออาหาร 
เสริมนม
เพิ่มขึ้น 

เด็กมี
สุขภาพ
แข็งแรง 
สมบูรณ์ มี
พัฒนาการ
สมวัย 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ    

      ➢ แผนงานการศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

11 โครงการจัดตั้งศนูย์
เด็กเล็ก วัดโคกพิกุล 

เพื่อเตรียม
ความพร้อม
เดก็ก่อนวัย
เรียน 

 - จัดตั้งศูนย์
เด็กเล็กโดย
ก่อสร้าง
อาคารพร้อม
ระบบ
สาธารณูปโภค
และสื่อการ
เรียนการสอน 

- - 500,000 
สพฐ ในเขต 

  

-  เด็กเล็กได้มี
สถานทีเ่รียนรู้
เพิ่มขึ้น 

 เด็กเล็กมี
พัฒนาการที่
สมวัย 
*ลดภาระ
ค่าใช้จ่าย
ของ
ผู้ปกครอง 

ส านักปลัด 

12 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการให้กับ
นักเรยีนชั้น
ประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ในโรงเรียน
เขตบริการต าบล
ทรายขาว 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมี 
ประสิทธิภาพ
ทางการเรียน
วิชาการ 

นักเรียน
จ านวน 140 
คน 

56,000 
สพฐ ในเขต 

56,000 
สพฐ ในเขต 

56,000 
สพฐ ในเขต 

56,000 
สพฐ ในเขต 

56,000 
สพฐ ในเขต 

นักเรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

นักเรียน
สามารถน า
ความรู้ที่
ได้มาพัฒนา
ตนเอง 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 

    ➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 โครงการฝีกอาชีพ
ระยะสั้น , ระยะ
ยาวให้กับผู้
ว่างงาน 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ 
ระยะสั้น  เพิ่ม
รายได้ 
 

-สนับสนุน
งบประมาณหรือ
อุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรมอาชีพ 

30,000 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ประกอบ
อาชีพเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการสนับสนุน
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตรฯ 
 

เพื่อสนับสนุนการ
ท างานของศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรฯ 

-สนับสนุน
งบประมาณหรือ
อุปกรณ์เพื่อให้
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตรฯ 

40,000 
 

40,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 ๒0,000 ได้สนับสนุน
งานศูนย์ให้มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความรู้
ด้าน
เทคโนโลยีการ
เกษตร 

ส านักปลัด 

3 โครงการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ต าบล
ทรายขาว 

เพื่อพัฒนาอาชีพ
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ผลิตให้กับประชาชน 

-สนับสนุน
กองทุน
สวัสดิการชุมชน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนมี
สวัสดิการและ
ทุนในการ
ประกอบ
อาชีพ 

ส านักปลัด 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 

    ➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๔ โครงการส่งเสริม
อาชีพการเลี้ยง
สัตว์ 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมความรู้ 
ทักษะอาชีพการ
เลี้ยงสัตว์ สร้าง
รายได้  

-สนับสนุน
งบประมาณใน
การฝึกอบรม
อาชีพ 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 90,000 ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
รายได้มี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

ส านักปลัด 

๕  โครงการ อบต.
ยิ้มเคลื่อนที่ 
 

เพื่อบริการ
ประชาชนให้ได้รับ
บริการจากรัฐ 

บริการ
ประชาชน  
ออกหน่วย 
อบต.เคลื่อนที่ 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 บริการ
ประชาชนได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
อย่าทั่วถึง 

ส านักปลัด 

๖ โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
 

เพื่อส่งเสริมความรู้ 
รณรงค์พิษภัยยาเสพ
ติด 

- ประชาชน 
และเยาวชน 

78,000. 
 

78,000. 
 

78,000 78,๐๐๐ 78,๐๐๐ ลดปัญหายา
เสพติดได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้มี
ความรู้และ
เข้าใจปัญหา 
ยาเสพติด 
 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ    

      ➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

7 โครงการ
อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
12 หมู่บ้าน 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนา 

-อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้าน 
12 หมู่บ้าน 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 180,000 อุดหนุนหมู่บา้น
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา 

ส านักปลัด 

8 อุดหนุน
โครงการเข้าร่วม
กิจกรรมวันสตรี
สากล 

เพื่อการ
ด าเนินงานพัฒนา
สตรีในชนบท 

อุดหนุนจัด
กิจกรรมสตรี 

- 13,500 
 
 
 
 
 
 

13,500 13,500 13,500 ได้พัฒนา
คุณภาพชีวิต
กลุ่มสตรีมาก
ข้ึน 

ส่งเสริม
บทบาทสตรี
ให้มีความ
เข้มแข็งมาก
ข้ึน 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
   ➢ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อสืบสานประเพณีอัน
ดีงามให้อยู่คู่ท้องถิ่น
ตลอดไป 

1 ครั้ง/ป ี 350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 350,000 ประชาชนได้
สืบสาน
ประเพณี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ร่วมกันสืบ
สานประเพณี
อันดีงาม 

ส านักปลัด 

2 โครงการจัดงาน
วันกตัญญู 

เพื่อสืบสานประเพณีอัน
ดีงามให้อยู่คู่ท้องถิ่น
ตลอดไป 

1 ครั้ง/ป ี 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 ประชาชนได้
สืบสาน
ประเพณี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ร่วมกันสืบ
สานประเพณี
อันดงีาม 

ส านักปลัด 

๓ โครงการปลูกฝัง
ค่านิยม 
อุดมการณ์ 
ความจงรักภักดี 
การปกป้องและ
เทิดทูนสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่
เหล่ามีความจงรักภักดี 
ร่วมมือ ร่วมใจ
เสริมสรา้งความมั่นคง
แก่ประเทศชาติ และ
ด าเนินชีวิตในหลักธรรม
ทางศาสนา ตาม
แนวทางในพระบรม
ราโชวาท 

-ผู้น าท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชน 
กลุ่มพลัง
มวลชน 
นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน
ทั่วไป  

- 
 

- 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้
ปกป้องสถาบัน
ส าคัญชาติ
เพิ่มขึ้น 

ร่วมแสดง
ความ
จงรักภักดี 
ร่วมมือ ร่วมใจ
เสริมสร้าง
ความมั่นคงแก่
ประเทศชาติ 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
   ➢ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๔ โครงการ
แข่งขันกีฬา
ทรายขาว
เกมส์ 

เพื่อสนับสนุน
นักกีฬาสู่ความเป็น
เลิศ ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันปัญหายา
เสพติด 

-จัดการแข่งขันกฬีา
ภายในต าบลเพื่อ
คัดเลือกตัวแทน
นักกีฬาเข้าแข่งขัน
กีฬาระดับอ าเภอ 
จังหวัด 

120,000 
 

120,000 
 

1๖0,000 
 

1๖0,000 1๖0,000 ประชาชนได้
ร่วมแขง่ขัน
กีฬามากขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

๕ โครงการ
แข่งขัน
ฟุตบอล
ทรายขาวคัพ 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันปัญหายา
เสพติด 

 จัดการแข่งขัน
ฟุตบอลทรายขาวคัพ
โดยมีตัวแทนนักกีฬา
จาก หมู่บ้านเข้าร่วม
แข่งขัน 

150,000 
 

150,000 
 

1๘0,000 
 

1๘0,000 1๘0,000 ประชาชนได้
ร่วมแขง่ขัน
กีฬาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

ส านักปลัด 

๖ โครงการ
ส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬา  

เพือ่จัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
เกิดความรักสามัคคี 
ในระดับต่างๆ  
ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันปัญหายา
เสพติด 

-ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 ส่งเสริม
สุขภาพ 
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมให้เกิด
ความรัก
สามัคคี ใน 
อปท. ด้วยกัน 
และประชาชน
ในต าบล 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ    

      ➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

7 โครงการจัด
งานประเพณี 
เดือนสิบ 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
อุดหนุนให้กับ อ.หัว
ไทรเข้าร่วมกิจกรรม
วันสาร์ท เดือนสิบ 

-สนบัสนุน
งบประมาณให้
อ าเภอหัวไทรเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ประเพณีวันสาร์ท 
เดือนสิบของจังหวัด 

10,000 
 

- - - - ได้อนุรักษ ์
ประเพณี
เพิ่มขึ้น 

 อ าเภอ 
หัวไทรได้เข้าร่วม
กิจกรรมประเพณี
วันสาร์ท เดือนสิบ 

8 โครงการ
สนับสนุน
งบประมาณ
ประเพณีส่ง
หาบส่งคอน 
ประเพณี
ท้องถิ่นประจ า
หมู่ท่ี 3 
 

เพื่อสืบสานส่งเสริม 
ประเพณีอันดีงาม 
ให้อยู่คู่ท้องถิ่น
ตลอดไป 

-สนับสนุน
งบประมาณ เพ่ือจัด
งานประเพณีส่งหาบ
ส่งคอน ให้กับหมู่ที่ 
3 

15,000 
 
 
 
 
 
 

- - - - ได้อนุรักษ ์
ประเพณี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ร่วมกัน 
สืบสานประเพณี
อันดีงาม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแขง็ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ    

      ➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

9 โครงการเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมโดย
กระบวนการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมงาน
ประเพณีแห่ผ้าขึ้น
ธาตุ(วันมาฆบูชา) 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีแห่
ผ้าขึ้นธาตุ 

-สนับสนุน
งบประมาณให้
อ าเภอหัวไทร
เข้าร่วม
กิจกรรม 
ประเพณีแห่
ผ้าขึ้นธาตุของ
จังหวัด 

3,500  
อ าเภอหัวไทร 

 

2,500 
อ าเภอหวัไทร 

 

2,500 
อ าเภอหวัไทร 

 

2,500 
อ าเภอหัวไทร 

2,500 
อ าเภอหัวไทร 

ได้อนุรักษ ์
ประเพณี
เพิ่มขึ้น 

 อ าเภอ 
หัวไทรได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
ประเพณีแห่
ผ้าขึ้นธาตุ 

ส านักปลัด 

10 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและงาน
ปนระเพณี ของดี
อ าเภอหัวไทร 

อุดหนุนให้กับ
อ าเภอหัวไทร 
ในการจัดงาน
โครงการ 
120ปี ของดี
เมืองหัวไทร 
 
 
 

-สนบัสนุน
งบประมาณให้
อ าเภอหัวไทร
จัดกิจกรรม 
ตามโครงการ 
120 ปี ของดี
เมืองหัวไทร 
 

60,000 
อ าเภอหัวไทร 

60,000 
อ าเภอหัวไทร 

 40,000 
อ าเภอหัวไทร 

40,000 
อ าเภอหัวไทร 

40,000 
อ าเภอหัวไทร 

ได้อนุรักษ ์
ประเพณี
เพิ่มขึ้น 

อ าเภอ 
หัวไทร
สามารถจัด
งานโครงการ 
119 ปี ของดี
เมืองหัวไทร 
โดยบรรลุ 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เขม้แข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ    

      ➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

11 โครงการเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมโดย
กระบวนการมีสว่น
ร่วมในการจัด
กระบวนแห่หมรับ 
รับประเพณีบุญ
เดือนสิบ 

เพื่อสนับสนุน
นโยบายของ
จังหวัด 
เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัด 
เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

-สนับสนุน
งบประมาณให้
อ าเภอหัวไทร
เข้ารว่ม
กิจกรรมแห่
หมรับใน
เทศกาลเดือน
สิบของจ.นคร
ศรีฯ 
 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 ได้อนุรักษ ์
ประเพณี
เพิ่มขึ้น 

 อ าเภอ 
หัวไทรได้
เขา้ร่วม
กิจกรรมแห่
หมรับ งาน
ประเพณี
เทศกาล
เดือนสิบ 

ส านักปลัด 

12 โครงการส่งเสริม
และอุดหนุนการ
แข่งขันกีฬาอ.หัว
ไทร 

 ส่งเสริมสุขภาพ 
ปอ้งกันปัญหายา
เสพติด 

- เข้าร่วม
กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา
อ าเภอหัวไทร 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 - ประชาชนได้
ร่วมกจิกรรม
เพิ่มขึ้น 

 อ าเภอหัว
ไทรได้
จัดการ
แข่งขันกีฬา
เพื่อเชื่อม
ความ
สามัคค ี

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
   ➢ แผนงานงบกลาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 โครงการ
เสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้
พิการหรือ
ทุพพลภาพ 

เพื่อ
สงเคราะห์
ช่วยเหลือ
เบีย้ความผู้
พิการ 

 ผู้พิการ
หรือ
ทุพพล
ภาพ 

3,321,600 
 

3,321,600 3,321,600 3,321,600 3,321,600 ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีเพิ่มขึ้น 

ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึน 

ส านักปลัด 
 

 

2 โครงการ
หลกัประกัน
ด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 

เพือ่
สงเคราะห์
ช่วยเหลือ
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ 12,810,000 
 

12,810,000 
 

12,810,000 
 

12,810,000 
 

12,810,000 
 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีเพิ่มขึ้น 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

3 โครงการ
สนับสนุนการ
จัดสวัสดิการ
ทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมแก่
ผู้ป่วยเอสด์ 

เพ่ือ
สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ป่วย
เอดส์ 

162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 ผู้ป่วยเอสด์มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีเพิ่มข้ึน 

ผู้ป่วยเอสด์มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีเพิ่มข้ึน 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชมุชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
   ➢ แผนงานงบกลาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

4 โครงการ
หลักประกัน
สุขภาพ 

เพือ่ส่งเสริม
การท างาน
ของกองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ
ต าบล
ทรายขาว 

สนับสนุน
งบประมา
ณสมทบ
กองทุน
หลักประกั
นสุขภาพ
ต าบล
ทรายขาว 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 สมทบกองทุน
เพิม่ขึ้น 

สามารถ
ด าเนินงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ➢ แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ก
.  
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑ โครงการตดิตั้งไฟฟ้าส่องสวา่ง 
สายโคกยาง -สามแยกดอนโรง 
-สายสามแยกหนองฆ้อ- 
ถนน รพช. หมู่ที่ 7   

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย  

1 แห่ง 30๐,๐๐๐ - - -  ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกใน
การใช้บริการ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัย  

กองช่าง 

๒ โครงการตดิตั้งไฟฟ้าส่องสวา่ง 
สายหมู่ที ่11- หมู่ท่ี 7 ต.หัว
ไทร  

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย  

ระยะทาง 
1,080 ม. 

- - 167,900 - - ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกใน
การใช้บริการ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัย  

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ สายดอนรัก  
หมู่ท่ี 2 ต าบลทรายขาว 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย  

ระยะทาง 500 ม. - 150,000 - - - ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกใน
การใช้ถนน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 
ปลอดภัย  

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายไดใ้นพ้ืนที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ➢ แผนงานเคหะและชุมชน 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ สายบ้านนางถ่อง-
วิทยาลัยการอาชีพ  
หมู่ท่ี 2 ต าบลทรายขาว 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 

ระยะทาง 310 ม. - 60,000 - - - ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกใน
การใช้ถนน
เพิม่ขึ้น 

ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 
ปลอดภัย  

กองช่าง 

5 โครงการติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้า เพื่อรองรับกิจการ
ประปา (วัดอู่แก้ว) หมู่ที่ 9  
ต าบลทรายขาว 
  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย  

ระยะทาง 100 ม. - 220,000 
 

  
- ประชาชน 

ได้รับความ
สะดวกใน
การใช้ถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 
ปลอดภัย  

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาม
แยกบ้านนายวาส  สุขช่วย – 
สามแยกหนองฆ้อ รพช.  
หมู่ท่ี ๗ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย  

ระยะทาง 170 ม. - - 39,200 - - ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกใน
การใช้
บริการ 

ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 
ปลอดภัย  

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ➢ แผนงานเคหะและชุมชน 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

7 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสาย
บ้านนายเด็จ – บ้านนาย
ประสิทธิ์ หมู่ท่ี ๘ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัย 

ระยะทาง  
760 ม. 

- - 126,300 - - ประชาชน 
ได้รับ
ความ
สะดวกใน
การใช้
บริการ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัย  

กองช่าง 

8 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สายบ้านนายช่อง – บ้านนาย
ซ้วน หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัย 

ระยะทาง  
400 ม. 

- - 71,000 - - ประชาชน 
ได้รับ
ความ
สะดวกใน
การใช้
บริการ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัย  

กองช่าง 

9 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
สายบ้านนางปราณี - บ้านครู
ยุทธ หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัย  

ระยะทาง  
500 ม.    

- - 82,500 - - - ประชาชน 
ได้รับ
ความ
สะดวกใน
การใช้
บริการ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัย  

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ➢ แผนงานเคหะและชุมชน 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑0 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งหม้อแปลง 
เพื่อรองรับกิจการประปา  
หมู่ท่ี 11 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัย 

จ านวน 1 แห่ง    - - - 800,000 - ประชาชน 
ได้รับ
ความ
สะดวกใน
การใช้
บริการ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัย  

กองช่าง 

11 โครงการติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้า   

เพื่อบริการ
ประชาชนให้ได้รับ
บริการจากรัฐอย่าง
ทั่วถึง 
 

สนับสนุนงาน
รองรับกิจการ
ประปา 

1,000,000 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 

1,000,000 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 

1,000,000 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 

1,000,000 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 

1,000,000 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 

รองรับการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 

ได้จัดโครงการ
อ าเภอและ
จังหวัด
เคลื่อนที่
ส าเร็จ 
  

ส านักปลัด 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้าน
นางเล็ก-บ้านนางส ี
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก  

- ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
500 ม.   

- - - - 500,000 มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สามแยก
บา้นนายเสวียน-สาม
แยกบา้นนายสวัสดิ์ 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก  

- ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,200 ม.  

750,000 750,000 750,000 750,000 - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ่อ
มงคล หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ท าการก่อสร้าง
ถนน คสล. กว้าง 
4.00 ม. ยาว  
540 ม.  

500,000 500,000 - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

4 โครงการก่อสร้าง
ทางระบายน้ า  
คสล. สาย อบต.
ทรายขาว- ถนน 
408  หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้เส้นทาง
ระบายน้ าที่
สะดวก 
 

ก่อสร้างทางระบาย
น้ า คสล. กว้าง 
4.00 ม. ยาว 506 
ม.  
 

- 500,000 - - - มีทางระบาย
น้ าเพิ่มขึ้น   

ป้องกันน้ า
ท่วมขัง
พื้นที่ท า
การเกษตร
ของ
ประชาชน 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง
บล็อค สายสวนนาย
ประยูร / สวนนาย
ม่วง หมู่ที ่1 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ก่อสร้างบล๊อค  - 640,000 - - - มีการก่อสร้าง
ท่อบล๊อค
เพิ่มขึ้น   

ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการบุกเบิก
ถนนดินลูกรังสาย
สวนนายเจิรญ ขุน
บุญจันทร์ หมู่ที่ 1 – 
บ้านนายเรือง เรือง
รักษ์ หมู่ที่ 3 

เพือ่ใหร้าษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

บุกเบิกถนนดิน
ลูกรัง. กว้าง 6.00 
ม. ยาว 1,500 ม.  

- - 540,000 - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

7 โครงการบุกเบิก ถนน
ดินลูกรังสายบ้านนาย
โสภา-ถนน 408 
บ้านวาสนา หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก  

บุกเบิกถนน ดิน
ลูกรัง. กว้าง 
6.00 ม. ยาว 
450 ม.  

- - - 400,000 - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรงุถนน
หินคลุก สายบ้านนาย
ประมูล-บ้านดอนไม้ไผ่ -
โรงเรียนทรายขาว  
หมูท่ี่ 2 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก  

ปรับปรุงถนนหิน
คลุก กว้าง ๓.๕0 
ม. ยาว ๙๐0 ม.   

- - ๓๐๓,๓๔๕ - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

9 โครงการขยายผิวจราจร 
ถนนหินคลุก สายบ้าน
นายวิชิต กุดแก้ว – ถนน
ท่อม่วง (นายริน-ท่อ
ม่วง) หมู่ที ่2 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ขยายถนนหิน
คลุก. กว้าง 4.00 
ม. ยาว ๔๒0 ม.  

- - ๑๙๓,๒๐๐ - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

10 โครงการปรับปรงุ
ถนนดินลูกรัง  สาย
สวนนางเจียร- สวน
นายก้าย หมูท่ี่ 3  

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก  

ปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง กว้าง 4.00 
ม. ยาว 1,700 ม. 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 

500,000 - - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสรา้งถนน 
คสล.สามแยกศาลา
อเนกประสงค ์
-บ้านนางชุม หมู่ที ่3 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ท าการก่อสร้าง
ถนน คสล. กว้าง 
3.00 ม. ยาว 
200 ม. พร้อม
วางท่อระบายน้ า 

- 350,000 - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการบกุเบกิถนน 
ดินลูกรงั สายนาย
สวย-ถนนสายโคก
หมนั หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนถม
ดินลูกรัง กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
600 ม.  

- - 150,000 - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

13 โครงการปรับปรงุถนน
ดินลูกรงั (บา้นป้าจุก) 
หมู่ที่ 3 – เขตต าบล
บ้านราม 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนถม
ดินลูกรัง กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
1,000 ม.  

- - - 240,000 - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรงุถนน
ดินลูกรงั  บ้านนาย
ประยูร-ถนนด้วน หมู่
ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนถม
ดินลูกรัง กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
800 ม.  

- - - 200,000 - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรงุถนน
ดินลูกรงั สายบ้าน
นายล่อง-ถนนสาย
นายนิคม ไพรัช หมู่ที่ 
4 

เพื่อให้ราษฎรมี
เสน้ทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนถม
ดินลูกรัง กว้าง 
4.00 ม.  
ยาว 1,000 ม.  

- 240,000 - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

53 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

16 โครงการปรับปรงุถนน
หินลูกรัง สายบา้น
นายไพรัช-เหมืองนาย
พฤกษ์  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนถม
ดินลูกรัง กว้าง 
4.00 ม.  
ยาว 200 ม.  

- 48,000 - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

17 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าถนนสาย 
408-คลองชล 
ประทาน หมู่ที่ 4 

เพื่อใหเ้ส้นทาง
ระบายน้ าที่
สะดวก 
 

- วางท่อระบายน้ า 
ระยะทาง 1,000 
เมตร  

- - 200,000 - - มีท่อระบาย
น้ าสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสรา้ง
ประตูระบายน้ า บา้น
นายฤกษ์ หมู่ที่ 4  

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางระบายน้ า
ที่สะดวก 
 

- ก่อสร้างประตู
ระบายน้ าและวาง
ท่อบล๊อค  

- 300,000 - - - มีประตู
ระบายน้ า
สะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

19 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก สาย
บ้านป้าจุก- หมู่ที่ 
5 ต.บ้านราม 
 

เพือ่ให้ราษฎรมี
เสน้ทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนหินคลุก
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 2,000 ม.  

480,000 - - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง 
ที่สะดวก 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสรา้ง
ถนน คสล.ซอยลุง
ลอย หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 60 ม.  

120,000 - - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง 
ที่สะดวก 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก สาย
บ้านป้าอั้น หมู่ที่ 
5 - หมู่ที่ 6 ต.หัว
ไทร 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนหินคลุก 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 350 ม.  

84,000 - - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง 
ทีส่ะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 
 

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

22 ก่อสรา้งประตู
ระบายน้ า  
หมู่ที่ 5 

เพื่อใหเ้ก็บน้ าใช้
ในการเกษตร 
 

- ก่อสร้างประตู 
ระบายน้ า  

- 80,000 - - - มีประตูระบาย
น้ าได้อย่าง
สะดวกเพิม่ขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง 
ที่สะดวก 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสรา้ง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
5 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 300 ม.  

- - - 700,000 - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อยา่งสะดวก
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง 
ที่สะดวก 

กองช่าง 

24 โครงการบกุเบกิ
ถนนหินลูกรัง 
สายคลองอ้าย
เต่า-สายบา้นนาย
ผาด หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
 

- บุกเบิกถนนหินลูกรัง
กว้าง 6.00 ม.  
ยาว 800 ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า 

1,400,000 - - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง 
ที่สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

25 โครงการก่อสรา้ง
ศาลา
อเนกประสงค ์
สระหลวงหน้า
บ้านนายพันธ์ สง
หนู หมู่ที่ 6 

เพื่อเป็นที่จัด
กจิกรรมของ
หมู่บา้น 

1 แห่ง 500,000 - - - - มีศาลา
อเนกประสงค์
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้มี
สถานที่จดั
กจิกรรม 

กองช่าง 

26 โครงการบกุเบกิ
ถนนดินลูกรงั 
สาย รพช. – บ้าน
นางพิน-นายไสว 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
 

- บุกเบิกถนนดินลูกรัง
กวา้ง 6.00 ม.  
ยาว 1,700 ม. พร้อม
วางท่อระบายน้ า 

620,000 - - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง 
ที่สะดวก 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุง 
ถนนดินลูกรังสาย 
รพช.-บ้านดอนรัก 
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนน ดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 1,100 ม.  

- - 270,000 - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง 
ที่สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที ่4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

28 โครงการบกุเบกิ
ถนนดินลูกรัง 
สายนานายสวน- 
นานายหัสชัย หมู่
ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
 

- บุกเบิกถนน ดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 800 ม.  

- - - 200,000 - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง 
ทีส่ะดวก 

กองช่าง 

29. โครงการปรับปรุง
ถนนดินลูกรัง 
สายชายพรุ-บ้าน 
นายจรัล หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนน ถมดิน
ลูกรัง กวา้ง 4.00 ม.  
ยาว 1,200 ม.  

- - - 290,000 - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง 
ที่สะดวก 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสรา้ง
ประตูระบายน้ า 
บริเวณขา้งวัด 
โคกยาง หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
 

- ก่อสร้างประตูระบาย
น้ า  
 

- 500,000 - - - มีประตูระบาย
น้ าได้อย่าง
สะดวกเพิม่ขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง 
ที่สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลทีส่ร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

31 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
สายโคกยาง –
ถนน 408 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 4,000 ม.  

- 9,280,000 - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง 
ที่สะดวก 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสรา้ง
ถนน คสล.สาย
บ้านนายเกษม-
นานายผาด หมู่ที่ 
7 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 1,100 ม.  

- 2,600,000 - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง 
ที่สะดวก 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสรา้ง
ถนน คสล.สาย
บ้านนายเดจ็ –
บ้านนายบตุร – 
นางบุญลาภ พูล
จันทร์นา หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 400 ม.  

1,000,000 - - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพ่ิมข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง 
ที่สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

34 โครงการก่อสรา้งประตู
ระบายน้ า บริเวณบ้าน
นายประเสรฐิ หมูท่ี่ 7 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางระบายน้ า
ที่สะดวก 
 

- ก่อสร้างประตู
ระบายน้ า 
  

- - 500,000 - - มีประตู
ระบายน้ าได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
เส้นทาง
ระบายน้ า ที่
สะดวก 

กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุงถนน  
หินคลุก สายก าแพงวัด
โคกพิกุลหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 
2  
ต.บ้านราม 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนหิน
คลุก กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 1,993 ม.  

480,000 - - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

36 โครงการปรับปรงุถนน  
หนิคลุก สายบา้นดอน
โอ่งหมู่ที่ 8 –โคกหรั่ง 
หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนหิน
คลุกกว้าง 4.00 ม.  
ยาว 1,991 ม.  

- - - 500,000 - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

37 โครงการปรับปรุง ถนนหิน
คลุก สายปราณี หมู่ที่ 8- 
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อใหร้าษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนหิน
คลุก กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 500 ม.  

- - - 120,000 - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

38 โครงการปรับปรุงขุดลอก
คูระบายน้ า ทางหลวง
ชนบท รพช.ฝั่งตะวันออก 
–คลองระบายน้ าชะอวด-
แพรกเมอืง หมู่ที่ 9 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

ขุดลอกคูระบายน้ า 
และวางท่อน้ า 
ระยะทาง  
2,000 ม. 

500,000 - - - - มีการขุดลอก
คูระบายน้ า
ได้เพิ่มขึ้น   

มีทาง
ระบายน้ า 

กองช่าง 

 39 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง สายหัวเขาสามแก้ว 
– วัดอู่แก้ว หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรมี
เสน้ทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 2,000 ม.  

480,000 - - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

40 โครงการปรับปรุงถนน
หนิลูกรัง สายหลัง
โรงเรียนวัดโคกยาง-
สวนนายเกษม  
ชุมแก้ว หมู่ที่ 9 

เพือ่ให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 2,000 ม.  

- 480,000 - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวกเพิม่ขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

41 โครงการปรับปรุงถนน 
หนิลูกรัง สายบา้น
นายเติม นายดิเรก –
บ้านนายปรีดี  หมู่ท่ี 
10 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 2,500 ม.  

400,000 - - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวกเพิม่ขึ้น   

ประชาชนมี
เสน้ทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

42 โครงการปรับปรุง 
ถนนหินคลุก สายตา
แก้ว โคกโพธ ์คลอง
ราชด าริ  หมู่ท่ี 5 – 
หมู่ที่ 11   

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ถนนหินคลุก 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 4,200 ม. 
(ด าเนินการจาก
บ้านตาแก้ว-โคก
โพธิ์ ระยะทาง 
๒,๐๕๕ ม.) 

- - ๑,068,๖๐๐ - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวกเพิม่ขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที ่4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

43 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรงั สายคลอง
แพรกเมอืง ชะอวด –
คลองชลประทานสาย
ที่ 1 หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง 
กว้าง ๓.00 ม.  
ยาว ๘๒0 ม.  

- - - ๒๓๖,๘๙๘ - มีถนนส าหรับ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวกเพ่ิมขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสรา้ง
ถนนลาดยาง หมูท่ี่ 7 
บ้านนายเจริญ 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
กว้าง 6.00 ม.  
ยาว 1,160 ม.  

- - - 3,500,000 - มีถนนส าหรับ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

45 โครงการปรับปรุงถนน
ดนิลูกรัง สายบ้าน
สมบูรณ-์บา้นนาง
เพียร หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนน ถม
ดินลูกรัง กว้าง 
4.00 ม.  
ยาว 700 ม.  

170,000 - - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวกเพิม่ขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

46 โครงการซ่อมแซม
หลุมบ่อผวิถนน ใน
พื้นที่ต าบลทรายขาว 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
 

- ซ่อมแซมผิวถนน  
ทั้งต าบล 
 

800,000 - - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

47 โครงการปรับปรงุ
ยกระดับถนน สาย
บ้านนายเกษม- 
นายผาด หมู่ที่ 7  
ต าบลทรายขาว 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนน โดยใช้ 
วัสดุลูกรังผิวจราจร 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 970 ม.  
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
2,910 ตรม. 

250,260 
 

- - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

48 โครงการปรับปรงุ
ยกระดบั 
ถนนสายข้าง
หอประชุม 
หมู่ท่ี 11  ต าบล
ทรายขาว 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนน โดยใช้ 
วัสดุลูกรังผิวจราจร 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 970 ม.  
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
2,910 ตรม 

250,260 - - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิม่ขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

49 โครงการปรับปรงุ
ยกระดับ ถนนสาย
ดอนรัก หมู่ท่ี 2,6  
ต าบลทรายขาว 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนน โดยใช้ 
วัสดุลูกรังผิวจราจร 
กว้าง 4 ม. ยาว 825 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,300 ตรม 

283,800 
 

- - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

50 โครงการปรับปรงุ
ยกระดับ ถนนสาย
บ้านนายช่อง 
หมู่ท่ี 8  ต าบล
ทรายขาว 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนน โดยใช้ 
วัสดุลูกรงัผิวจราจร 
กว้าง 4 ม. ยาว 
1,250 ม.  
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
5,000 ตรม 

430,000 - - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

51 โครงการปรับปรุง
ยกระดับ ถนนสาย
ดอนโอ่ง 
หมู่ท่ี 8  ต าบล
ทรายขาว 

เพื่อให้ราษฎรมี
เสน้ทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนน โดยใช้ 
วัสดุลูกรังผิวจราจร 
กว้าง 3.50 ม. ยาว 
640 ม. หรือ 
พื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 
2,240 ตรม 

192,640 - - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที ่4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

52 โครงการปรับปรงุ
ยกระดับ ถนนสาย
บ้านนายฤกษ์  
หมู่ท่ี 4 ต าบล
ทรายขาว(บริเวณ 
ทรบ.จุดที่ 10)   

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนน โดยใช้ 
วัสดุลูกรังผิวจราจร 
กว้าง 3.50 ม. ยาว 
1,610 ม. หรือ 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,635 ตรม. 

484,610 
 

- - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

53 โครงการปรับปรงุถนน 
แอสฟัลต์ติก คสล. 
สายหน้า โรงเรียน
ทรายขาววิทยา หมู่ที่ 
1 ต าบลทรายขาว 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนนคสล. 
โดยใช้ ยางพารา
แอสฟัลต์ติกคอน 
กรีตปูทับผิวจราจร 
กว้าง 4 ม.ยาว 200 
ม.  
หนา 0.05 ม. 

- 
 

- - 736,000 
 

- มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

54 โครงการซ่อมแซม
ถนนสายหลังโรงเรียน
ทรายขาว หมู่ท่ี 6 - 
บ้านนายเคล้า  
หมู่ท่ี 9  ต าบล
ทรายขาว 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ซ่อมแซมถนนโดยใช้
วัสดุลูกรงัผิวจราจร
กวา้ง ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๒,๗๐๐ ม.  
(ด าเนินการจากบ้าน
นายเคล้า-สะพานถนน
หัวหิน) 

- - ๑,๐4๐,๐๔๐ - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

55 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนายริ
นทร์ – ถนนท่อม่วง 
(เชื่อมตอ่ถนนสายข้าง 
วิทยาลัยการอาชีพหัว
ไทร)หมู่ที่ 2  ต าบล
ทรายขาว 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคสล.
กว้าง 4.00 ม.ยาว 
475.00 ม. หนา 
0.15 ม.หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 1,900 
ตร.ม 

- 1,514,300 - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เสน้ทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายสามแยก
ศาลาอเนกประสงค์-
บ้านนางชุม หมู่ท่ี 3  
ต าบลทรายขาว 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3 ม.ยาว 200 
ม. หนา 0.15 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 
ตร.ม 

- 478,200 
 

- - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายโรงเรียนโคก
ทรายหมู่ที่ 6  ต าบล
ทรายขาว 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 178 
ม. หนา 0.15 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 
ตร.ม 

- - - 567,464 - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

58 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านป้าอั้น 
หมู่ท่ี 5 ต าบล
ทรายขาว - หมู่ท่ี 6  
ต าบลหัวไทร 

เพือ่ให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 ม.ยาว 110 ม.  
หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม 

- - 
 

- 350,680 
 

- มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายสายบ้านนาย
เด็จ-บ้านนายบุญลาภ 
พูลจันทร์นา  
หมู่ท่ี 8 ต าบล
ทรายขาว 

เพือ่ให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 ม.ยาว 124 ม.  
หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 496 ตร.ม. 
 
 

- - 
 

- 395,312 
 

- มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 

60 โครงการจ้างเหมา
เครื่องจักรบุกเบิกถนน 
สายบ้านนายหวล – 
บ้านนางปลอด พร้อม
ขุด-ขนวัสดุลูกรังเสริม
ผิว หมู่ที่ 1  ต าบล
ทรายขาว 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

จ้างเหมาเครื่องจักร
บกุเบิกถนน พร้อมขุด-
ขนวัสดุลูกรังเสริมผิว 
จ านวน 500 
ลบม.กว้าง 4  ม. 
ยาว 1,255 ม. 

- 350,000 
 

- - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อยา่งสะดวก
เพิม่ขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่
สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

61 ก่อสร้างลานกิจกรรม 
คสล.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโคกยาง หมู่ที่ 
7 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการเรียน
การสอนของ ศพด. 

ก่อสร้างลานกิจกรรม 
คสล.ขนาดกว้าง 18 ม. 
ยาว 36 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 684 ตรม. 

- 397,700 - - - ลานกิจกรรม
ส าหรับศพด.
ส่งเสริมการ
เรียนการสอน
มากขึ้น 

เด็กเล็กมีลาน
กิจกรรม
สนับสนุนการ
เรียนการ
สอนมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

62 ปรับปรุงยกระดับถนน
สายวัดหัวช้าง หมู่ที่ 4  
ต าบลทรายขาว 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ปรับปรุงยกระดับถนน.
กว้าง 4  ม. 
ยาว 2,010 ม. 

- - 
 

๗๗๔,๒๕๒ - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่
สะดวก 

กองช่าง 

63 โครงการบุกเบิกถนน 
สายนานายเรือง-ถนน
ด้วน (นานายบุญธรรม 
จันทร์ทองอ่อน)  
หมูท่ี่ 3  ต าบล
ทรายขาว 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

บุกเบิกถนนใช้วัสดุลูกรัง 
กว้าง 3 ม. ยาว 640 
ม. พร้อมวางท่อระบาย
น้ า 1.x1ม. 
จ านวน 1 จุด  
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,920 ตรม. 

- 178,426 
 

- - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เสน้ทาง
คมนาคม
ขนส่งที่
สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

64 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านนางสี 
หมู่ท่ี 1 
ต าบลทรายขาว  

เพือ่ให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 
3 ม.ยาว 400 ม.หนา 
0.15 ม.หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 1,200 ตรม. 
วัสดุลูกรังถมไหล่ทาง 
60 ลบม. 

- - 
 

- 956,400 
 

- มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่
สะดวก 

กองช่าง 

65 ปรับปรุงยกระดับถนน 
บ้านป้าจุก หมู่ที่ 4  
ต าบลทรายขาว 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ปรับปรุงยกระดับถนน.
กว้าง 4  ม. 
ยาว 2,150 ม. 

- 739,600 
 

- - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่
สะดวก 

กองช่าง 

66 ปรับปรุงยกระดับถนน
สายหมอนเลเมา หมู่ที่ 
4 ต าบลทรายขาว 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ปรับปรุงยกระดับถนน  
กว้าง 3.50 ม. 
ยาว 2,๑๒0 ม. 

- - 
 

๗๑๔,๕๔๖ - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่
สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

67 โครงการปรับปรงุถนน 
สายสวนนายเผือ่น หมู่
ที ่9 ต าบลทรายขาว 

เพือ่ให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

เสริมผิวถนนเดิมเป็น
ดินเหนียว กว้าง 3 ม. 
ยาว 500 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,500 ตรม. 

- 114,000 
 

- - - มีถนน
ส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่สะดวก 

กองช่าง 

68 โครงการปรับปรงุถนน  
สายนายล่อง – ถนน
สายนายนิคม ไพรัช  
หมู่ท่ี 4 ต าบล
ทรายขาว 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนน โดย 
ใช้วัสดุลูกรัง กว้าง 
3.50 ม. ยาว 430 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 
3,270 ตรม. 

- 114,380 
 

- - - มีถนน
ส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิม่ขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่สะดวก 

กองช่าง 

69 โครงการซ่อมแซม 
ถนนสายบ้านนาย
เซ๊ียะ – นานายจ่ า  
หมู่ท่ี 4  ต าบล
ทรายขาว 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนน โดยใช้ 
วัสดุลูกรังผิวจราจร 
กว้าง 3.50 ม. ยาว 
1,0๕๕ ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 3,500 
ตรม 

- - 
 
 

๓๕๕,๕๘๗ - - มีถนน
ส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

70 โครงการปรับปรงุ
ยกระดับถนนสายบ้าน
นายประสิทธิ์  หมู่ที่ 7 
ต าบลทรายขาว 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ปรับปรุงยกระดับถนน  
กว้าง 4 ม.  
ยาว 830 ม.  

- 398,400 
 

- - - มีถนน
ส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่
สะดวก 

กองช่าง 

71 โครงการปรับปรงุ
ยกระดับถนนสายวัด
โคกพิกุล-บ้านนาย
ประสิทธิ์   หมู่ที่ 8 
ต าบลทรายขาว 

เพือ่ให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ปรับปรุงยกระดับถนน  
กว้าง 4 ม.  
ยาว 1,800 ม. 

- 619,200 
 

- - - มีถนน
ส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพ่ิมข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่
สะดวก 

กองช่าง 

72 โครงการปรับปรงุ
ยกระดับถนนเซ๊ียะ
เฒ่า  หมู่ที่ 10 
ต าบลทรายขาว 

เพื่อใหร้าษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ปรับปรุงยกระดับถนน  
กว้าง 3.5 ม.  
ยาว 2,220 ม. 

- 668,220 
 
 

- - - มีถนน
ส าหรับ
คมนาคมได้
อยา่งสะดวก
เพิม่ขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

73 โครงการปรับปรงุถนน  
สายนานายเกษม – 
รพช.หมู่ท่ี 7  ต าบล
ทรายขาว 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนน โดย 
ใช้วัสดุลูกรัง กว้าง 
3.50 ม. ยาว 1,090 
ม. หรือพื้นที่ไมน่้อย
กว่า 3,815 ตรม. 

- - 
 

328,090 
 

- - มีถนน
ส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่
สะดวก 

กองช่าง 

74 โครงการบุกเบิกถนน
ดินลูกรัง สายบ้านนาย
หวล หนูปาน – สวน
ยางนายหนูหวง(ลูก
แจ้ว)หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

กวา้ง ๓.00 ม. ยาว 
775 ม.พร้อมวาง
ท่อคสล.ขนาด 
60X100 ซม. 
จ านวน 3 จุด 

- - 350,000 - - มีถนน
ส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่
สะดวก 

กองช่าง 

75 โครงการปรับปรุงถนน
สายโคกยาง – บ้าน
นายกิตตพิงษ์ คงโหรน  
หมู่ท่ี ๗ 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

กว้าง ๓๕๐ ม. 
ยาว 1,๐๑0 ม. 

- - 2๙๑,๗๘๙ - - มีถนน
ส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่
สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

76 โครงการปรับปรงุถนน
สายบา้นนายสงค์ – 
ดอนรักษ์ (บ้านนาย
ลาย) - สะพาน
ชลประทาน (หัวแค) 
หมู่ท่ี 6 

เพื่อใหร้าษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนนใช้วัสดุ
ลูกรัง กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 1,920 
เมตร 
 

- - 
 
 
 
 

647.136 - - 
 
 
 
 

มีถนน
ส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่
สะดวก 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างถนน
บุกเบิกสายแยกถนน
หนองฆ้อ (ข้างบ้าน
นายประสิทธิ์) – นา
นางหมงิ หมู่ที่ 7  

เพือ่ให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

กว้าง ๓.0๐ ม. 
ยาว 255 ม. 

- - 110,250 - - มีถนน
ส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่
สะดวก 

กองช่าง 

78 โครงการบุกเบิกถนน
สายนานายเยื่อง หนู
ปล้อง - นานายเสริญ 
ชุมคง หมูท่ี่ 3 

เพือ่ให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 210 เมตร 

- - 80,000 - - มีถนน
ส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่
สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 
 
  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

79 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายถนน รพช.-
บ้านนายภิญโญ นิ่ม
ทอง หมู่ที่ 3 

เพือ่ให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 350 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 682,500 - - มีถนน
ส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่
สะดวก 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายถนน รพช.-
ศาลาทวด หมูท่ี่ 3 

เพือ่ให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 425 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 828,750 - - มีถนน
ส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่
สะดวก 

กองช่าง 

81 โครงการปรับปรงุถนน
หินลูกรังสายเลเมา -
นานางมณฑา หมู่ท่ี 4  

เพือ่ให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
 

- - 48,000 - - มีถนน
ส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่
สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานการพาณิชย์ 

 
 

75 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
๑ โครงการขดุเจาะบอ่

บาดาลพรอ้มหอถงั  
หมู่ที่ 1 

เพื่อใหม้ีน า้ใช้สา้หรับ
อุปโภค บริโภค 
แก้ปัญหาน ้าไม่เพยีงพอ 

ขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อม
หอถัง 

- - 500,000 - - ประชาชน มีน า้ใช้
เพิ่มขึ น  

ประชาชนมีน ้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสรา้งระบบ
ประปาพรอ้มขยายเขต
ระบบประปา หมู่ท่ี 3  

เพื่อใหม้ีน ้าใช้สา้หรับ
อุปโภค บริโภค 
แก้ปัญหาน ้าไม่เพยีงพอ 

ก่อสรา้งระบบประปา
พร้อมขยายเขตระบบ
ประปา 

1,000,000 -  - - - ประชาชน ได้ใช้
น า้เพิ่มขึ น  

ประชาชนมีน ้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสรา้งระบบ
ประปาพรอ้มขยายเขตท่อ
เมนและขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าพรอ้มติดตั งหม้อ
แปลงไฟฟ้า ม.6 
 

เพ่ือใหม้ีน ้าใช้สา้หรับ
อุปโภค บริโภค 
แก้ปัญหาน ้าไม่เพยีงพอ 

ปรับปรุงซ่อมแซม 
ระบบประปาพร้อม
ขยายเขตท่อเมนและ
ขยายเขตระบบไฟฟ้า
พร้อมติดตั งหม้อแปลง
ไฟฟ้า 

 

- - 1,200,000 - - ประชาชน ได้ใช้
น า้เพิ่มขึ น  

ประชาชนมีน ้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
   ➢ แผนงานการพาณิชย์ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
4 โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล 

พร้อมขยายเขตระบบ
ประปา หมู่ที่ 11  

เพื่อใหม้ีน า้ใช้สา้หรับ
อุปโภค บริโภค 
แก้ปัญหาน ้าไม่
เพียงพอ 

ขุดเจาะบาดาล 
พร้อมขยายเขต 

- - 289,100 -  ประชาชน ได้ใช้
น า้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมีน ้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรงุท่อส่งน ้า
เข้าระบบประปา หมู่ที่ 
10 ต้าบลทรายขาว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าส้าหรับอุปโภค 
บริโภค 
 

ปรับปรุงท่อส่งโดยใช้ท่อ 
PVCØ 10” ยาว 70 
ม.พร้อมอุปกรณ์(ชั น
8.5) 

- - 
 

- - 104,000 
 

ประชาชน มีน ้า
ใช้เพิ่มขึ น  

ประชาชนมีน ้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

6 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลหมู่ท่ี  6 ต้าบล
ทรายขาว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าส้าหรับอุปโภค 
บริโภค 
 

ขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้
ท่อ PVCØ 6” ลึก
ประมาณ 130 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.) 
 

- 390,000 - - - ประชาชน มีน ้า
ใช้เพิ่มขึ น  

ประชาชนมีน ้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานการพาณิชย์ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
7 โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาพร้อมขยายเขต
ระบบประปาบ้านวังอ้าย
ควาย หมู่ที่ 9 
ต้าบลทรายขาว 

เพื่อให้มีน ้าใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภค แก้ปัญหาน ้า
ไม่เพียงพอ 

ก่อสร้างหอถังระบบ
ประปาและท่อเมน
ประปา 200  ม. 

- 480,000 
 

- 
 

- - ประชาชน 
ได้ใช้น ้า
เพิ่มขึ น 

ประชาชนมีน ้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาพร้อมขยายเขต
ระบบประปา หมู่ที่ 11 
ต้าบลทรายขาว 

เพื่อให้มีน ้าใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภค แก้ปัญหาน ้า
ไม่เพียงพอ 

ก่อสร้างหอถังระบบ
ประปาและท่อเมน
ประปา 1,200  ม. 

- 499,000 
 

- - - ประชาชน มี
น ้าใช้เพิ่มขึ น  

ประชาชนมีน ้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

9 โครงการจัดซื อเครื่องสูบ
น ้าระบบไฟฟ้า หมูที่ 4,8 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น ้าใช้ในการอปุโภค
บริโภค 

จัดซื อเครื่องสูบน ้าระบบ
ไฟฟ้า หมู่ที่ 4,8 

- - - - 1,4000,000 ประชาชน มี
น ้าใช้เพิ่มขึ น  

ประชาชนมีน ้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานการพาณิชย์ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
10 โครงการปรับปรงุซ่อมแซม

ระบบประปาและท่อเมน
ประปา หมู่ที่ 2 ต้าบล
ทรายขาว 

เพื่อให้มีน ้าใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภค แก้ปัญหาน ้า
ไม่เพียงพอ 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาและท่อเมน
ประปา ระยะทาง 
2,500  ม. 

- - 490,000 
 

- - ประชาชน 
ได้ใช้น ้า
เพิ่มขึ น 

ประชาชนมีน ้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

11 โครงการขยายเขตประปา
จากบ้านนางศรีไพร-บ้าน
นางพยอม หมู่ที่ 3 

เพื่อให้มีน ้าใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภค แก้ปัญหาน ้า
ไม่เพียงพอ 

ขยายเขตประปา ท่อ
เมน PVC Ø 2”  
ระยะทาง 810  ม. 

- - 75,000  - - ประชาชน 
ได้ใช้น ้า
เพิ่มขึ น 

ประชาชนมีน ้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตประปา
จากบ้านนางระเบียบ-บ้าน
นายปราโมทย์ ม.3 

เพื่อให้มีน ้าใช้
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภค แก้ปัญหาน ้า
ไม่เพียงพอ 

ขยายเขตประปา ท่อ
เมน PVC Ø 2”  
ระยะทาง 180  ม. 

- - 24,000 - - ประชาชน 
ได้ใช้น ้า
เพิ่มขึ น 

ประชาชนมีน ้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ➢ แผนงานสาธารณสุข 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 โครงการจดัการขยะใน
ชุมชน/หมู่บา้น รณรงค์
ลดปรมิาณขยะมูลฝอย
ภายใต้หลักการ 3Rs 

เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดขยะ การลด
ขยะ การคัดแยก
ขยะ  

หมู่บา้น 210,000 210,000 210,000 210,000  210,000 ลดปรมิาณขยะ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความรูแ้ละ
น าไปใช้ลด
ปริมาณขยะ 

ส านักปลัด 

2 โครงการรณรงค์เพื่อ
ลดภาวะโลกร้อน  

เพื่อลดภาวะโลก
ร้อน ชาวบ้าน
ตระหนักถึงปัญหา
โลกร้อน 
 

๑ ครั้ง/ป ี
 

20,000 20,000 20,000 20,000 - ประชาชนได้ 
ร่วมกจิกรรม
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจและตระ
ความส าคัญ
ของปัญหา 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยทุธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ➢ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 โครงการป้องกัน
และควบคุมไฟป่า 

เพื่อให้ประชาชน มี
จิตส านึกและร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม ้

ปีละ 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความรูก้าร
ป้องกันไฟป่า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน มี
จิตส านึกและ
ร่วมกัน
อนุรักษ์
ทรัพยากรป่า
ไม้ 
 

ส านักปลัด 

2 โครงการรักษ์ป่า 
รักษ์น้ า  
รักแผ่นดิน 

เพ่ือสร้างจติส านึก
รักษาพื้นที่ป่าให้เป็น
แหล่งต้นน้ า 

๑ ครั้ง/ป ี
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้ 
อนุรักษ์
ทรัพยากร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมกันใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ➢ แผนงานการเกษตร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 โครงการขุดลอกดิน
ตะกอนและก าจัดวัชพืช
เหมืองน้ าสายท่อม่วง - 
เขตต าบลบ้านราม หมู่ที่ 
2,3  
 

เพื่อใหม้ีแหล่งน้ า
ส าหรับการอปุโภค 
เพียงพอในการใช้
ประโยชน์ 

ขนาดกว้าง 5 
เมตร  ยาว 

2,200 เมตร 
 

- 297,000 297,000 - - มีการขุดลอก
เหมือง 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกดิน
ตะกอนและก าจัดวัชพืช
เหมืองน้ าสายบ้านนาย
ช านาญ - ท่อม่วง หมู่ท่ี 
4,2 
 

เพื่อใหม้ีแหล่งน้ า
ส าหรับการอปุโภค 
เพียงพอในการใช้
ประโยชน์ 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 

1,200  เมตร 
 

- 129,600 129,600 - - มีการขุดลอก
เหมือง 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกดิน
ตะกอนและก าจัดวัชพืช
เหมืองน้ าสายนายนี - 
ป้าจุก หมู่ที่ 3,4 
 

เพื่อใหม้ีแหล่งน้ า
ส าหรับการอุปโภค 
เพียงพอในการใช้
ประโยชน์ 

ขนาดกวา้ง  4  
เมตร  ยาว 
720  เมตร 

- 77,760 77,760 - - มีการขุดลอก
เหมือง 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกดิน
ตะกอนและก าจัดวัชพืช
เหมืองน้ าสายเขตต าบล
บ้านราม หมู่ที่ 3 
 

เพื่อใหม้ีแหล่งน้ า
ส าหรับการอปุโภค 
เพียงพอในการใช้
ประโยชน์ 

กว้าง 7 เมตร  
ยาว 1,600 

เมตร 

- 302,400 302,400 - - มีการขุดลอก
เหมือง 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยทุธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ➢ แผนงานการเกษตร 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

5 โครงการขุดลอกดิน
ตะกอนและก าจัดวัชพืช
เหมืองน้ าสายบ้านป้าจุก 
หมูท่ี่ 4,3 
 

เพื่อใหม้ีแหล่งน้ า
ส าหรับการอปุโภค 
เพียงพอในการใช้
ประโยชน์ 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 2,200 

เมตร 

 - 237,600 237,600 - - มีการขุดลอก
เหมือง 
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกดิน
ตะกอนและก าจัดวัชพืช
เหมืองน้ าสายบ้านนาย
ฤกษ์ - คลองสาย 1 หมู่
ที่ 4 
 

เพื่อใหม้ีแหล่งน้ า
ส าหรับการอปุโภค 
เพียงพอในการใช้
ประโยชน์ 

ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 

1,500 เมตร 
 

- 202,500 202,500 - - มีการขุดลอก
เหมือง 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกดิน
ตะกอนและก าจัดวัชพืช
เหมืองน้ าสายบ้านนาย
ไพรัช - เหมืองน้ านาย
ฤกษ์ หมูท่ี่ 4 
 

เพื่อใหม้ีแหล่งน้ า
ส าหรับการอปุโภค 
เพียงพอในการใช้
ประโยชน์ 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 

1,200 เมตร 
 

- 129,600 129,600 - - มีการขุดลอก
เหมือง 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกดิน
ตะกอนและก าจัดวัชพืช
เหมืองน้ าสายบ้านนาย
นิคม  หมู่ที่ 4 
 

เพื่อใหม้ีแหล่งน้ า
ส าหรับการอปุโภค 
เพียงพอในการใช้
ประโยชน์ 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 

1,060 เมตร  
 

- 114,480 114,480 - - มีการขุดลอก
เหมือง 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3  ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ➢ แผนงานการเกษตร    
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

9 โครงการขุดลอกดิน
ตะกอนและก าจัดวัชพืช
เหมืองน้ าสายบ้านนาย
สุคนธ์-ถนน ทช. หมู่ท่ี 4 

เพื่อใหม้ีแหล่งน้ า
ส าหรับการอปุโภค 
เพียงพอในการใช้
ประโยชน์ 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 

1,520 เมตร 
 

- 164,160 164,160 - - มีการขุดลอก
เหมือง 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

10 โครงการขุดลอกดิน
ตะกอนและก าจัดวัชพืช
เหมืองน้ าสายก าแพงวัด
โคกพิกลุ – บ้านนาย
ขาว - คลองสาย 1 หมู่
ที่ 8 
 

เพื่อใหม้ีแหล่งน้ า
ส าหรับการอปุโภค 
เพียงพอในการใช้
ประโยชน์ 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร  ยาว 

2,000 เมตร 

- 216,000 216,000 - - มีการขุดลอก
เหมือง 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

11 โครงการขุดลอกดิน
ตะกอนและก าจัดวัชพืช
เหมืองน้ าสายเลียบถนน 
ทช. บ้านอ่าวบ่อ หมู่ที่ 
5,8 

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 

1,530 เมตร  
 

- 
 

206,550 206,550 - - มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภค 
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่ง
น้ า 

กองช่าง 

12 โครงการขุดลอกดิน
ตะกอนและก าจัดวัชพืช
เหมืองน้ าสายบ้านครู
ยุทธ หมู่ที่ 8  

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 
530 เมตร 

 

- 57,240 57,240 - - มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภค 
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่ง
น้ า 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ➢ แผนงานการเกษตร 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

13 โครงการขุดลอกดิน
ตะกอนและก าจัด
วัชพืชเหมอืงน้ าสาย 
นายช่อง  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้มีแหล่ง
น้ าส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขนาดกว้าง 7 
เมตร ยาว 
1,260 เมตร  

- 238,140 
 

238,140  - - มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภค 
เพิม่ขึ้น 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

14 โครงการขุดลอกดิน
ตะกอนและก าจัด
วัชพืชเหมอืงน้ าสาย 
หัวช้าง หมู่ที ่4 

เพื่อให้มแีหล่ง
น้ าส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 
1,900 เมตร  

- 205,200 205,200 - - มีแหลง่น้ าใน
การอุปโภค 
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

15 โครงการขุดลอกดิน
ตะกอนและก าจัด
วัชพืชเหมอืงน้ าสาย 
หัวชา้ง - (คลองสาย 
1) - เขต ต าบลหัวไทร 
(หน านายพล) หมู่ที่ 
4,11 

เพื่อให้มีแหล่ง
น้ าส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 
1,590 เมตร 
 

- 
 

214,650 214,650 - - มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภค 
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ➢ แผนงานการเกษตร 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

16 โครงการขุดลอกดินตะกอน
และก าจัดวัชพืชเหมอืงน้ า
สายอิมอญ - อ้ายสี – คลอง
สาย 1 – นานายสมบูรณ์  
หมู่ท่ี 11,5 
 

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง 8 
เมตร  ยาว 

5,900 เมตร 
 

- 1,274,400 
 

1,274,400 
 

- - มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภค 
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

17 โครงการขุดลอกดินตะกอน
และก าจัดวัชพืชเหมอืงน้ า
สายบ้านนายสวัสดิ์ – คลอง
สาย 1 หมู่ที่ 4 
 

เพ่ือให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 

1,100 เมตร 
 

- 148,500 148,500 - - มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภค 
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

18 โครงการขุดลอกดินตะกอน
และก าจัดวัชพืชเหมืองน้ า
สายเซ๊ียะเฒ่า หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้มีแหลง่น้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 
2,200 เมตร 
 

- 237,600 237,600 - - มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภค 
เพิม่ขึ้น 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

19 โครงการขุดลอกดินตะกอน
และก าจัดวัชพืชเหมอืงน้ า
สายบ้านเกาะสุด - ถนน 
408 หมู่ท่ี 7,10,4 
 

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 

3,000 เมตร 
 

- 405,000 405,000 - - มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภค 
เพิม่ขึ้น 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

    ➢ แผนงานการเกษตร 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

20 โครงการขุดลอกดินตะกอน
และก าจัดวัชพืชเหมอืงน้ า
สายกิติพงษ์ หมู่ที ่4 

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร  ยาว 

1,000 เมตร 
 

- 108,000 
 

108,000 
 

- - มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภค 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

21 โครงการขุดลอกดินตะกอน
และก าจัดวัชพืชเหมอืงน้ า
สายโคกยาง – บ้านนายบุญ
ฤทธ์ิ หมูท่ี่ 7 

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 

2,900 เมตร 
 

- 313,200 313,200 - - มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภค 
เพิม่ขึ้น 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

22 โครงการขุดลอกดินตะกอน
และก าจัดวัชพืชเหมอืงน้ า
สายนายทุ่น - บ้านนายวาส  
หมู่ที่ 6,7 

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 
1,400 เมตร 
 

- 151,200 151,200 - - มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภค 
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

23 โครงการขุดลอกดินตะกอน
และก าจัดวัชพืชเหมอืงน้ า
สายคลองพระราชด าริ - 
หลงัโรงเรียนทรายขาว หมู่ท่ี 
9,6,2 

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 

2,670 เมตร 
 

- 432,540 432,540 - - มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภค 
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ➢ แผนงานการเกษตร 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

24 โครงการขุดลอกดินตะกอน
และก าจัดวัชพืชเหมอืงน้ า
สายบ้านนางเอื้อม - ถนน
นางพิน - คลองป่าขวาง หมู่
ที่ 9 

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร  ยาว 

2,000 เมตร 
 

- 216,000 
 

216,000 
 

- - มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภค 
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

25 โครงการขุดลอกดินตะกอน
และก าจัดวัชพืชเหมอืงน้ า
สายฟาร์มหมู่ - คลองป่า
ขวาง - ดอนรัก (บานลาย) 
หมู่ท่ี 6,2 

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 

1,590 เมตร 
 

- 171,720 171,720 - - มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภค 
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

26 โครงการขุดลอกดินตะกอน
และก าจัดวัชพืชเหมอืงน้ า
สายบ้านนายผาด - ดอนรัก 
หมู่ท่ี 6,2 

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 
1,210 เมตร 
 

- 196,020 196,020 - - มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภค 
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

27 โครงการขุดลอกดินตะกอน
และก าจัดวัชพืชเหมอืงน้ า
สายฟาร์มหมู สจ. หมู่ที่ 
10,2 

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง 1 
เมตร ยาว 

1,280 เมตร 
 

- 138,240 138,240 - - มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภค 
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ➢ แผนงานการเกษตร 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

28 โครงการขุดลอกดินตะกอน
และก าจัดวัชพืชเหมอืงน้ า
สายแยกหัวหิน - บ้านยาย
เหม็ด หมู่ที่ 6,7,10 

เพื่อให้มีแหล่ง
น้ าส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร  ยาว 

2,730 เมตร 
 

- 294,840 
 

294,840 
 

- - มีแหล่งน้ า
ในการ
อุปโภค 
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

29 โครงการขุดลอกดินตะกอน
และก าจัดวัชพืชเหมอืงน้ า
สายบา้นนายสวัสดิ์ - เหมือง
น้ าไพรัช  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้มีแหล่ง
น้ าส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 
900 เมตร 

 

- 97,200 97,200 - - มีแหล่งน้ า
ในการ
อุปโภค 
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

30 โครงการขุดลอกดินตะกอน
และก าจัดวัชพืชเหมืองน้ า
สายเลียบถนนอู่แก้ว หมู่ที่ 9 

เพื่อให้มีแหล่ง
น้ าส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 
1,440 เมตร 
 

- 194,400 194,400 - - มีแหล่งน้ า
ในการ
อุปโภค 
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

31 โครงการขุดลอกดินตะกอน
และก าจัดวัชพืชเหมอืงน้ า
สายบ้านนายเติม - คลอง
สาย 1 หมู่ที่ 10 

เพื่อให้มีแหล่ง
น้ าส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 

1,400 เมตร 
 

- 151,200 151,200 - - มีแหล่งน้ า
ในการ
อุปโภค 
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ➢ แผนงานการเกษตร 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

32 โครงการปลูกหญ้า
แฝกในชุมชน 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของหน้าดิน 

๑ ครั้ง/ป ี
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนได้ 
รักษาการ 
พังทะลายดิน
เพ่ิมขึ้น 

*สามารถ
ป้องกันการ
พังทลายของ
หน้าดิน 

ส านักปลัด 

33 โครงการรักษ์ป่า รักษ์
น้ า รักแผ่นดิน 

เพื่อสร้างจติส านึก
รักษาพื้นที่ป่าให้เป็น
แหล่งต้นน้ า 

๑ ครั้ง/ป ี
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้ 
อนุรักษ์
ทรัพยากร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมกันใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 4  ด้านสาธารณสุข      
    ➢ แผนงานสาธารณสุข 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 โครงการส่งเสริม
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ของ
ชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลทรายขาว 
 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่
สมบูรณ์ 
 

-อุดหนุนชมรม
ผู้สูงอายุต าบล
ทรายขาว 
-ผู้สูงอายุต าบล
ทรายขาว ที่มี
อายุครบ 60 ปี
บริบูรณ์ จ านวน 
50 คน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 อุดหนุน
ชมรม 
ผู้สูงอาย ุ

-ผู้สูงอายุมี
สุขภาพกาย 
และ
สุขภาพจิตที่
สมบูรณ์ 

ส านักปลัด 

2 อุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนงาน
สาธารณสุขให้กับ
ประชาชน 

-อุดหนุน
หมู่บ้านๆละ 
20,000 บาท 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 มีการ
ด าเนิน
ตาม
โครงการ
พระราช
ด าริดา้น
สาธารณ
สุข
เพิ่มขึ้น 

ด าเนินตาม
โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 4  ด้านสาธารณสุข      
    ➢ แผนงานสาธารณสุข 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

3 โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์พล
เอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราช
กุมารีฯ 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

-จัดซื้อวัคซีน 
เวชภัณฑ์ 
-ส ารวจและขึ้น
ทะเบียนสุนัข
และแมว 

49,500 66,000 66,000 66,000 66,000 สามารถ
ป้องกัน
และ
ควบคุม
โรคพิษ
สุนัขได ้

สัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักปลัด 

4 โครงการหมู่บ้าน
ต้นแบบคัดแยก
ขยะ 

เพื่อส่งเสริม
หมู่บ้านต้นแบบ
ลดปัญหาขยะ 
ปริมาณขยะและ
ขยะสะสม 

 ทั้ง 12 หมู่บ้าน
ในระดับ
ครัวเรือนต าบล
ทรายขาว 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณ
ขยะ
ลดลง 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมคัด
แยกขยะ การ
จัดการขยะ
อย่างถูกต้อง 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 4  ด้านสาธารณสุข      
    ➢ แผนงานสาธารณสุข 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

5 โครงการจัดซื้อถัง
ขยะ 
 

เพื่อรักษาความ
สะอาดและ
เรียบร้อยภายใน
หมู่บ้าน 

จัดซื้อถังขยะ
แจกจ่ายตาม
หมู่บ้าน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จัดเก็บ
ขยะมี
ประสิทธิ
ภาพ 

รักษาความ
สะอาดและ
เรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5 ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 

    ➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป  
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑ โครงการ
จัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 

เพือ่อ านวยความ
สะดวกการจัดเก็บ
ภาษีประจ าปี 

12 หมู่บ้าน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จัดเก็บได้
เพิ่มข้ึน 

สามารถ
จัดเก็บได้มี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

๒ โครงการจัดท า
แผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อจัดท าระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับ
แผนที่ภาษี 

ปีงบประมาณ 200,000 200,000 ๓๕๕,000 ๓๕๕,000 ๓๕๕,000 จัดเก็บรายได้
เพิม่ขึ้น 

สามารถ
จัดเก็บได้มี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

๓ โครงการ
บริการ
อินเตอร์เน็ต 
ต าบล 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสารและ
ความรู้ 

ให้บริการ
อินเตอร์เน็ตกับ

ประชาชน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 ประชาชน
ได้รับบริการ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
โอกาสได้รับรู้
ข่าวสารและ
ความรู้ทัน
เหตุการณ์ 
 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 

    ➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

4 โครงการจัดท า
วารสาร
ประชาสัมพันธ์ 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสารและ
ผลการด าเนินงาน
ของ อบต. 

- จัดท าวารสาร
ประชา สัมพันธ์ 
อบต.จ านวน 2 
ครั้งๆละ 300 
ฉบับ 

60,000 60,000 
 

60,000 
 

60,000 60,000 วารสาร
ประชา 

สัมพันธ์ อบต
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
โอกาสได้รับรู้
ข่าวสารและ
ผลการ
ด าเนินงาน
ของ อบต. 

ส านักปลัด 

5 โครงการปรับปรุง
ศูนย์อินเตอร์เน็ต
ชุมชน 

-เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสารและ
ความรู้ 
-เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งเรียนรู้ 

-ปรับปรุงศูนย์
อินเตอร์เน็ตชุมชน 
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ 

50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสาร

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
แหล่งเรียนรู้
และศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล
กว้างขวางขึ้น 

ส านักปลัด 

6 โครงการติดต้ัง
เสียงตามสาย 
ต าบลทรายขาว  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และผลการ
ด าเนินงานของ 
อบต. 
 

- จัดวางระบบ
เสยีงตามสาย
ขยายจากหอ
กระจายข่าวของ 
หมู่ท่ี 1๐ 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 600,000 มีเสียงตาม
สายเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
โอกาสได้รับรู้
ข่าวสารและ
ผลการ
ด าเนินงาน
ของ อบต. 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นา่อยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการเสรมิสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 

    ➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป  
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

7 โครงการจัดท า
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจ 

เพื่อจัดท าระบบ
สารสนเทศ
เกี่ยวกับข้อมูล
พื้นฐานเพื่อใช้
ประกอบการ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

-จัดท าระบบ
สารสนเทศระบบ
ภาษีและระวาง
ที่ดิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบภาษี
และระวาง
ที่ดินมี
ประสิทธิภา
พเพ่ิมข้ึน 

ผูบ้ริหาร
สามารถน า
ข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการ
ตัดสินใจได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
การพัฒนา 

ส านักปลัด 

8 โครงการจัดซื้อ
รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่่ ากว่า 
2,000 ซีซี (แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ) 

เพื่อใช้ในการอ านวย
ความสะดวกในการ
ท างานและการ
ให้บริการกับ
ประชาชน 

- รถบรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่่ ากว่า 
2,000 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมต่่ า
กว่า 90 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ลอ้ 
(แบบดับเบิ้ลแค็บ) 

- - 729,000 729,000 - ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
เพิ่มข้ึน 

*บุคลากร
สามารถ
ท างานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด/
กองคลัง/ 

กองช่าง 

9 โครงการส ารวจและ
รังวัดที่ดินสาธารณะ 
ครอบคลุมทุก
หมู่บ้านในต าบล
ทรายขาว 

เพือ่ให้ในการอ านวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชน 

- สนับสนุน
งบประมาณส าหรับ
ท าการส ารวจและ
รังวัดที่ดินสาธารณะ 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
เพิ่มข้ึน 

*ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 

    ➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป  
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

10 โครงการจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ า
ระบบไฟฟ้า  

เพื่อสูบน้ าให้
ประชาชนได้ใช้น้ า 

จ านวน 1 
เครื่อง 

- 
 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีเครื่องสูบ
น้ าเพิ่มขึ้น 

สามารถให้
ประชาชนได้
ใช้น้ าอย่าง
เพียงพอ 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 

    ➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานศนูย์
อปพร.ต.ทรายขาว 

- เพื่อใหช้าวบ้าน
สามารถดูแลและ
ช่วยกันป้องกัน
สาธารณะภัยที่อาจ
เกิดขึ้นได้ทนัท่วงที 

-จัดการฝึกอบรม
ทบทวน อพปร.ชุด
เก่าและชุดใหม่
เพิ่มเติม  

50,000 
 

50,000 50,000 
 

50,000 50,000 ศูนย์ อพปร มี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ขึ้น 

-สามารถ
ดูแลและ
ช่วยกัน
ปอ้งกัน
สาธารณะ
ภัยที่อาจ
เกดิข้ึนได้
ทันท่วงที 

ส านักปลัด 

2 โครงการจัดท าป้าย
ไฟจราจร เพื่อลด
ความเร็วในชุมชน 
และทางม้าลาย หมู่
ที่ 8 
 

-เพื่ออ านวยความ
สะดวก และรักษา
ความปลอดภัยแก่ผู้
ขับขี่ยานพาหนะ 
และเด็กนักเรียน
และประชาชน ใน
การข้ามถนน 

-จัดท าป้ายไฟ
จราจร และทางม้า
ลาย บริเวณจุด
ชุมชน หน้า
โรงเรียน 

150,000 
 

- - - - ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

-สามารถ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
การใช้รถ ใช้
ถนน 

ส านักปลัด 

3 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ให้
ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน ภายใน
ต าบลทรายขาว 

- เพื่อรักษาความ
ปลอดภัย และ
ป้องกันขโมย  

-ท าการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด ให้
ครอบคลุมทุก
หมูบ่้านภายใน
ต าบลทรายขาว 
ตามจุดเสี่ยงภัย
ต่าง ๆ 

- 
 

 - - 200,000 ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย
เพิ่มข้ึน 

-สามารถ
ดูแลและ
ช่วยกัน
ปอ้งกันภัยที่
อาจเกิดขึ้น
ได้ทันท่วงที 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 

    ➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

4 โครงการจัดซื้อ
รถบรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซี
ซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า 
170 กิโลวัตต์ แบบ
บรรทุกน้ า 

- เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

รถบรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 6,000 ซีซี 
หรือก าลัง
เครื่องยนต์ไม่ต่ า
กว่า 170 
กิโลวัตต์ แบบ
บรรทุกน้ า จุน้ าได้
ไม่น้อยกว่า 
6,000 ลิตร 
น้ าหนักของรถรวม
น้ าหนกับรรทุกไม่
ต่ ากว่า 12,000 
กิโลกรัม เป็นราคา
พร้อมปั๊มและ
อุปกรณ์ 
 

- - 2,500,000 
 

- - ป้องกันและ
แก้ปญัหา 
สาธารณภัยได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-สามารถ
เพิ่มประ
สิทธิ 
ภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ด้านป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ที่อาจเกิดข้ึน
ได้ทันท่วงที 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นา่อยู่ เขม้แข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5 ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 

    ➢ แผนงานการศึกษา  
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑ โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน 
คณะผู้บริหาร ส.
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ประสิทธิภาพ
บุคคลากร 

ปีละ 1 ครั้ง 100,000 100,000 
 
 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรมี
ประสิทธิภา
พเพ่ิมข้ึน 

สามารถน า
ความรู้
พัฒนางาน
บริการ
ประชาชน 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 

    ➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑ โครงการประชาคม
เพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น   
อบต. 

เพื่อแก้ปัญหาของ
ประชาชนได้อย่างมี
แนวทาง 

-จัดท า
แผนพัฒนา
ต่างๆ 
ประชาคมระดับ
หมู่บ้าน 
ประชาคมระดับ
ต าบล 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 40,000 ประชาชนได้
เสนอแนว
ทางแก้ไข
ปัญหาได้มาก
ข้ึน 

สามารถ
แก้ปัญหาได้
ตรงตามความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 

    ➢ แผนงานเคหะและชุมชน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑ โครงการจัดซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ 

*เพื่อแสดงความ
จงรักภักดี และ
เทิดทูนไว้ซึ่ง
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

-จัดตั้งซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ 
 

400,000 
 

- - - - ได้ร่วมเฉลิม
พระเกียรติ
เพิ่มข้ึน 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ร่วมกจิกรรม
เทิดพระเกียรติ 

ส านักปลัด 
 
 

2 โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
ที่ท าการ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 
 
 
 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

-ปรับปรุงอาคาร
สนง. 
 
 

1,000,000 - - - - ประชาชน
ได้รับบริการที่ 
มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

สามารถอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชน 
 

กองช่าง 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นา่อยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 

    ➢ แผนงานเคหะและชุมชน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

102 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

3 โครงการปรับปรงุภูมิ
ทัศน์บริเวณสวน 
สาธารณะคลองป่า
ขวาง-คลองหัวเขา
สามแก้ว 

เพื่อเป็นสถานที่
พักผ่อนและออก
ก าลังกาย 

- ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณ
ส านักงาน 

80,000 - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีสถานที่
พักผ่อน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
คุณภาพชวิีตท่ี
ดี 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรงุภูมิ
ทัศน์บริเวณส านักงาน 
อบต.ทรายขาว     
หมู่ท่ี 1  

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณ
ส านักงาน อบต.
ทรายขาวให้
เหมาะสมและ
อ านวยความ
สะดวกกับผู้มา
ติดต่อราชการ 
 

- ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณ
ส านักงาน อบต.
ทรายขาว โดย
อาคารที่ท าการ
อบต.ทรายขาว
เพื่อรองรับการ
ท างานที่เพิ่มขึ้น 

200,000 
 

- - 
 

- - ได้จัดสถานที่
บริการ
ประชาชน
เพิ่มข้ึน 

สามารถ
อ านวยความ
สะดวกให้กับผู้
มาติดต่อ
ราชการ  

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นา่อยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 

    ➢ แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

103 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

5 โครงการปรับปรงุ
ภูมิทัศน์ สถานที่
จัดงานลอยกระทง 
หมู่ท่ี 9 
 

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์ประเพณี การ
จัดลอยกระทง 

1 แห่ง 100,000 - - 
 

 

- - มีสถานทีจ่ัด
งานเพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนได้
ใช้เป็นสถานที่
สืบสาน
ประเพณี 

ส านักปลัด 

6 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซม 
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตร 
 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่ 

1 แห่ง 50,000 - - - - มีสถานที่
บริการสะดวก
ข้ึน 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ด าเนินงาน
ต่างๆ 

ส านักปลัด 

7 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมห้องน้ า 
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตร 
 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ า 

1 แห่ง - - 80,000 80,000 - มีห้องน้ าที่
สะดวกถกู
สุขลักษณะ 

สามารถ
อ านวยความ
สะดวกให้แก่
ราษฎร 

ส านักปลัด/ 
กองช่าง 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 
 

แบบ ผ. 03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
159 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 
 

เพื่อจัดหาเครื่องสูบน ้า
แบบซัมเมิ สซิเบิ ล 
ส้าหรับสูบน ้าในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

- เครื่องสบูน ้า แบบซัมเมิ สซิเบิ ล 
สูบน ้าได้ ๑,๑๐๐ ลิตรต่อนาที 
ขนาด 1.5-2 แรงม้า 
 

135,๐๐๐ 135,๐๐๐ 216,๐๐๐ 216,๐๐๐  กองช่าง 

๒ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 
 

เพื่อจัดหาเครื่องสูบน ้า 
แบบหอยโข่ง  
ส้าหรับสูบน ้าในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

- เครื่องสบูน า้ แบบหอยโข่ง ขนาด 
3 แรงมา้ 
 

14,๐๐๐ 14,๐๐๐ 24,0๐๐ 24,๐๐๐  กองช่าง 

3 แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดหา
รถจักรยานยนต ์

-รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
เกียร์ธรรมดา 

38,000 - - -  กองคลัง 

4 แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหลก็เก็บ
เอกสาร 2 บาน 

-ตู้เหลก็เก็บเอกสาร 2 บาน 11,000 - - -  กองคลัง 

5 แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์
ส้าหรับส้านักงาน 

-คอมพิวเตอร์ส้านกังาน 
 
 
 
 

16,000 - - -  กองคลัง 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 
 

แบบ ผ. 03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
6 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหลก็เก็บ
เอกสาร  

-ตู้เหลก็เก็บเอกสาร 2 บาน จ้านวน 
2 ตู้ๆละ 5,500 บาท 
- ตู้เหลก็ 4 ลิ นชัก จ้านวน 4 ตู้ๆ ละ 
5,500 บาท 
- ตู้เหล็กบานเลื่อน จ้านวน 2 ตู้ๆ ละ 
5,500 บาท 

- 44,000 - -  กองช่าง 

7 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 
 

เพื่อจัดหาเครื่องสูบน ้า 
แบบหอยโข่ง 
เครื่องยนต์เบนซิน 
ส้าหรับสูบน ้าในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

- เครื่องสบูน ้า แบบหอยโข่ง 
เครื่องยนต์เบนซิน จ้านวน 3 เครื่อง 
ๆละ 13,500 บาท  
 

- 40,500 - -  กองช่าง 

8 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 
 

เพื่อจัดหาเครื่องสูบน ้า 
แบบซัมเมิ สซิเบิ ล 
ส้าหรับสูบน ้าในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

- เครื่องสบูน ้า แบบซัมเมิสซิเบิ ล 
จ้านวน 3 เครื่อง ๆละ 13,500 
บาท  
- 

- 40,500 - -  กองช่าง 

9 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ   
 

เพื่อจัดหาชุดโคมไฟ 
สาธารณะ ส้าหรับ
ส่องสว่างการ
คมนาคมให้กบั
ประชาชน 

- ชุดโคมไฟสาธารณะ จ้านวน 30 
ชุดๆละ 3,200 

- 96,000 - -  กองช่าง 

10 แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหา
คอมพิวเตอร์สา้หรบั
ส้านักงาน 

-เครื่องสา้รองไฟ ขนาด 800 VA
จ้านวน 4 ตัวๆละ 2,800 บาท 
-เครื่องพิมพแ์บบฉดีหมึก (Inkjet 
Printer) ส้าหรับกระดาษขนาด A3  
จ้านวน 1 เครื่องๆละ  
 7,900 บาท 

 - 19,100 - -  กองคลัง 

160 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 
 

แบบ ผ. 03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

161 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
11 แผนงานบรหิารงาน

ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหลก็เก็บ
เอกสาร 2 บาน 

-ตู้เหลก็เก็บเอกสาร 2 บาน จ้านวน 
2 ตู้ๆละ 5,500 บาท 
- โต๊ะท้างาน ขนาด 5 ฟุต จ้านวน 1 
ตัวๆละ 5,900 บาท 

- 11,000 - -  กองคลัง 

12 แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อจัดหาเก้าอี ทา้งาน 
และโต๊ะท้างาน 
ส้านักงาน 

-เก้าอี ทา้งาน ส้านกังาน  จ้านวน 8  
ตัวๆละ 2,500 บาท  
-โต๊ะท้างาน ขนาด 7  ฟุต จา้นวน 1  
ตัวๆละ 8,000 บาท 

- 28,000 - -  ส้านักปลัด 

13 แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพื่อจัดหาเครื่องพมิพ์
ชนิดเลเซอร์หรอืชนิด
LED ขาวด้า ชนิด 
Network แบบที่ 2 
(๓3 หน้า/นาที)
ส้าหรับงานสา้นักงาน 

เครื่องพิมพ์ชนดิเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดา้ ชนิด Network แบบที ่2  (๓
3 หน้า/นาที)  ราคา 15,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร   

- 15,๐๐๐ - -  ส้านักปลัด 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 
 

แบบ ผ. 03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
162 

 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑4 แผนงานการศึกษา 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

เพื่อจัดหาโทรทัศนแ์อล 
อี ดี (LED) แบบ Smart 
TV ขนาด 40 นิ ว 
ส้าหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดโคกยาง 

- โทรทศัน์ แอล อ ีดี (LED) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล  
ขนาด 40 นิ ว จ้านวน 1 เครื่อง 

- - 17,700 -  ส้านักปลัด 

15 แผนงานการศึกษา 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อจัดหาโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร ์ปริ นเตอร์
พร้อมเก้าอี  ส้าหรบัศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดโคกยาง 
 

-  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ปริ นเตอร์ พร้อมเก้าอี   
จ้านวน 1 ชุด  

 - 5,000 - -  ส้านักปลัด 

16 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหลก็เก็บ
เอกสาร แบบ 2 บาน 
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวดัโคกยาง 

- ตู้เหลก็เกบ็เอกสาร แบบ 2 บาน จา้นวน 2 ตู ้
ตูล้ะ 5,500 บาท 

- 11,000 - -  ส้านักปลัด 

17 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อจัดหาโต๊ะอนบุาล 
หน้าขาว พร้อมเกา้อี 
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวดัโคกยาง 

- โต๊ะอนุบาล หนา้ขาว ขนาด 60 x 120 x 55 ซม. 
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30 x 120 x 35 ซม. 
จ้านวน 5 ชุด ชุดละ 2,500 บาท 

- 12,500 - -  ส้านักปลัด 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 
 

แบบ ผ. 03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565  

18 แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

-เพื่อจัดซื อรถบรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่้ากว่า 
6,000 ซีซี หรือก้าลัง
เครื่องยนต์ไม่ต่้ากว่า 170 
กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน ้า 

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า 6,000 
ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์ไม่ต่้ากว่า 170 
กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน ้า จุน ้าได้ไม่น้อย
กว่า 6,000 ลิตร น ้าหนักของรถรวม
น ้าหนักบรรทุกไม่ต่้ากว่า 12,000 
กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ 
 

- - 2,๕๐๐,๐๐๐ - - ส้านักปลัด 
 

19 แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 
 

เพื่อจัดซื อรถบรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่า้กว่า 2,000 ซีซี 
(แบบดับเบิ ลแค็บ) 
 

รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่่้ากว่า 2,000 ซีซี หรือ
ก้าลงัเครื่องยนตส์งูสุดไม่ต่้ากว่า 90 
กิโลวัตต ์ขับเคลือ่น 2 ล้อ 
 

- - 729,000 729,000 - ส้านักปลัด 
 

20 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
ส้ารวจ 
-กล้องระดับ 
 

เพื่อจัดหากล้องระดับขนาด
ก้าลงัขยาย 30 เท่า 

กล้องระดับขนาดก้าลงัขยาย 30 เท่า  
โดยมีคุณลักษณะพื นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื นฐานครภุัณฑ ์

- - 34,000 - - กองช่าง 

21 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
ส้ารวจ 
-กล้องวัดมุม 
 

เพือ่จัดหากล้องวัดมุม 
ชนิดอ่านค่ามมุไดล้ะเอียด 5 
ฟลิิปดา(ระบบอัตโนมัติ) 

กล้องวัดมมุชนิดอา่นค่ามุมได้ละเอียด 5 
ฟลิิปดา (ระบบอตัโนมัติ)  
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ ์

- - 110,000  - - กองช่าง 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 
 

แบบ ผ. 03 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

22 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ   
 

เพื่อจัดหาติดตั งหม้อ
แปลงไฟฟ้า   
 

ติดตั งหม้อแปลงไฟฟ้า     1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
   ➢ แผนงานการศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกยาง 
หมู่ท่ี 7  
 

เพื่อจัดการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

-ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโคกยาง 

1,850,000 
กรมส่งเสริมฯ 

 

- - 
 

- - มีอาคารศูนย์
เด็กเล็กเพิ่มขึ้น 

เด็กเล็กได้มี
โอกาสทางการ
เรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ 

กรมส่งเสริมฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
   ➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 โครงการจัดซื้อรถไถนา
ขนาดกลางให้กับกลุ่มเกษตร
ท านาต าบลทรายขาว 
 

เพื่อจัดซื้อรถไถนา 
กลุ่มเกษตร 
 

-จัดซื้อรถไถนา
ขนาดกลาง ชนิด
นั่งขับ พร้อม
อุปกรณ์ 1 คัน 

600,000 
อบจ./จังหวัด 

 

- - 
 

- - มีรถไถนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้
รถไถนา
การเกษตร  

อบจ/จังหวัด 

2 โครงการปรับพื้นที่ท านาข้าว 
ต าบลทรายขาว 
 

เพื่อท าการปรับ
พื้นที่ท านาโดยใช้
เครื่องจักรกล 

-ปรับพื้นที่นาข้าว 
เหมาะสมการท า
นา 

4,000,000 
อบจ./จังหวัด 

 

- - 
 

- - มีพื้นที่ท านา
ข้าวเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
พื้นที่ท านาใน
การเกษตร 

อบจ/จังหวัด 

3 โครงการขุดลอกไร่นาสวน
ผสมต าบลทรายขาว 

เพื่อท าการขุดลอก
ไร่นาให้กับกลุ่ม
ผู้ท าไร่นา 

ขุดลอกไร่นาสวน
ผสม 300 ไร ่

700,000 
อบจ./จังหวัด 

 

700,000 
อบจ./จังหวัด 

 
 
 
 
 

- - - มีขุดลอกไร่นา
สวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
พื้นที่ท านาใน
การเกษตร 

อบจ/จังหวัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
   ➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

4 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพและน้ าหมักชีวภาพ 
หมู่ท่ี 10 ต าบลทรายขาว 
 

เพื่อส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยให้แก่ กลุ่ม
เกษตร 
 

-ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพและน้ า
หมักชีวภาพ 

600,000 
อบจ./จังหวัด 

 

- - 
 

- - มีปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพและน้ า
หมกัชีวภาพ 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได้ใช้
ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพและน้ า
หมักชีวภาพ
ส าหรับ
การเกษตร  

อบจ./จังหวัด 
 

5 โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยง 
ปลานิลในคูไร่นาสวนผสม 
หมู่ท่ี 4 ต าบลทรายขาว 

เพื่อส่งเสริมการ
เลี้ยงปลา 

จัดซื้อพันธุ์ปลา 400,000 
อบจ./จังหวัด 

 

- - 
 

- - มีอาชีพเลี้ยง 
ปลานิลในคูไร่
นาสวนผสม  
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
อาชีพเลี้ยง 
ปลานิลในคูไร่นา
สวนผสม 

อบจ./จังหวัด 
 

6 โครงการโรงสีข้าวชุมชน 
ต าบลทรายขาว 

เพื่อส่งเสริมการท า
นาข้าว 

ก่อสร้างโรงสีข้าว
พร้อมเครื่องจักร 

400,000 
อบจ./จังหวัด 

 
 
 
 

- - - - มีโรงสีข้าว
ชุมชน เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
โรงสีข้าวชุมชน 

อบจ./จังหวัด 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด หมู่ที่ 1  (ร.ร. 
ทรายขาววิทยา) 
 

เพื่อให้ราษฎรมี
สนามกีฬาให้ได้
มาตรฐาน 
  

 -ปรับปรุง
สนามกีฬาตาม
แบบมาตรฐาน 

2,956,000 
กรมส่งเสริมฯ 

 - - - ประชาชนได้รับ
สนามกีฬาตาม
แบบมาตรฐาน 
เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมี
สนามกีฬา
ตามแบบ
มาตรฐาน ที่
สะดวก 

กรมส่งเสริมฯ 

2 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด หมู่ที่ 7  (ร.ร. 
วัดโคกยาง) 
(สนามฟุตซอล) 

เพื่อให้ราษฎรมี
สนามกีฬาให้ได้
มาตรฐาน 
  

 -ปรับปรุง
สนามกีฬาตาม
แบบมาตรฐาน 

2,956,000 
กรมส่งเสริมฯ 

 2,956,000 
กรมส่งเสริมฯ 

2,956,000 
กรมส่งเสริมฯ 

- ประชาชนได้รับ
สนามกีฬาตาม
แบบมาตรฐาน 
เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมี
สนามกีฬา
ตามแบบ
มาตรฐาน ที่
สะดวก 

กรมส่งเสริมฯ 

3 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด หมู่ที่ 4  (ร.ร. 
ห้วยน้ าเย็น) 
 

เพื่อให้ราษฎรมี
สนามกีฬาให้ได้
มาตรฐาน 
  

 -ปรับปรุง
สนามกีฬาตาม
แบบมาตรฐาน 

2,956,000 
กรมส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 
 

2,956,000 
กรมส่งเสริมฯ 

2,956,000 
กรมส่งเสริมฯ 

- ประชาชนได้รับ
สนามกีฬาตาม
แบบมาตรฐาน 
เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมี
สนามกีฬา
ตามแบบ
มาตรฐาน ที่
สะดวก 

กรมส่งเสริมฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

4 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด หมู่ที่ 9  (ร.ร. 
วัดอู่แก้ว) 
(สนามฟุตซอล) 

เพื่อให้ราษฎรมี
สนามกีฬาให้ได้
มาตรฐาน 
  

 -ปรับปรุง
สนามกีฬาตาม
แบบมาตรฐาน 

2,956,000 
กรมส่งเสริมฯ 

- 2,956,000 
กรมส่งเสริมฯ 

2,956,000 
กรมส่งเสริมฯ 

- 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนได้รับ
สนามกีฬาตาม
แบบมาตรฐาน 
เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมี
สนามกีฬา
ตามแบบ
มาตรฐาน ที่
สะดวก 

กรมส่งเสริมฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

5 ก่อสร้างถนน ลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายท่อม่วง หมู่ที่ 2,3 
ต าบลทรายขาวเชื่อมต่อ  
เขต ต าบลบ้านราม  

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 
เพื่อใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรสู่
ตลาด 

- ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 5.00เมตร 
ระยะทาง 2,170 เมตร 
หนา0.15เมตร ไหล่ทาง
กว้าง 0.50เมตรตาม
แบบมาตรฐานของ อบจ.
นครศรีฯ 

6,293,000 
อบจ. 

- - - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคม
ของประชาชน  
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

อบจ., 

6 ก่อสร้างถนน ลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านป้าจุก หมู่ท่ี 4,3  
ต าบลทรายขาวเชื่อมต่อ 
เขตต าบลบ้านราม 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 
เพือ่ใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตในการเกษตรสู่
ตลาด 

- ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 5.00เมตร 
ระยะทาง 2,150 เมตร 
หนา0.15เมตร ไหล่ทาง
กว้าง 0.50เมตร หรือ
พ้ืนที่ไมน่้อยกว่า 10,750
ตรม. ตามแบบมาตรฐาน
ของ อบจ.นครศรีฯ 

6,235,000 
อบจ., 

- - - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคม
ของประชาชน  
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

อบจ., 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที ่4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายถนน 408-บ้านนาย
สอด-บ้านนายเพชร-บ้าน
นายเขียว หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ท าการก่อสร้าง
ถนน คสล.  ยาว 
980 ม.(ตามแบบ
ของโยธา,ทาง
หลวงชนบท) 

2,352,000 
โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 
 
 

- - - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคม
ของประชาชน มี
ความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายสวัสดิ์-บ้านนายสุข  
หมูท่ี่ 1 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ท าการก่อสร้าง
ถนน คสล.  ยาว 
1,600 ม.(ตาม
แบบของโยธา,ทาง
หลวงชนบท) 

3,840,000 
โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท/กรม
ส่งเสริมฯ 

- 3,840,000 
โยธา/ 

ทางหลวง
ชนบท/กรม
ส่งเสริมฯ 

- - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน มี
ความสะดวก 
และปลอดภัย 

โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท/กรม
ส่งเสริมฯ 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายโรงเรียนวัด 
หัวค่าย-ท่อม่วง หมู่ท่ี 2   
 

เพือ่ใหร้าษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ท าการก่อสร้าง
ถนน คสล.  ยาว 
1,600 ม.(ตาม
แบบของโยธา,ทาง
หลวงชนบท) 
 
 

3,840,000 
โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 
/กรมส่งเสริมฯ 

- 3,840,000 
โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 
/กรมส่งเสริมฯ 

3,840,000 
โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 
/กรมส่งเสริมฯ 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพ่ิมขึ้น 

 ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง 
ที่สะดวก 

โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 
/กรมส่งเสริมฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ท่อม่วง-เขตบ้านราม   
หมู่ท่ี 2   

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ท าการก่อสร้าง
ถนน คสล.  ยาว 
2,170 ม.(ตาม
แบบของทางหลวง
ชนบท) 

5,208,000 
ทางหลวง
ชนบท/ 

กรมส่งเสริมฯ 

- - - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง 
ที่สะดวก 

ทางหลวง
ชนบท/  
กรมส่งเสริมฯ 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหลังโรงเรียนทรายขาว 
- คลองราชด าริ (บ้านนาย
เคล้า) หมู่ที่ 2,6,9 

เพือ่ใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 
 

- ท าการก่อสร้าง
ถนน คสล.  ยาว 
2,360 ม.(ตาม
แบบของ,กรมทาง
หลวงชนบท) 

5,643,000 
โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 

- - 5,643,000 
โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน มี
ความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบา้นนายประมูล-
บ้านดอนไม้ไผ่-ร.ร.ทรายขาว  
หมู่ท่ี 2   

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ท าการก่อสร้าง
ถนน คสล.  ยาว 
1,160 ม.(ตาม
แบบของทางหลวง
ชนบท) 

2,748,000 
ทางหลวง
ชนบท/ 

กรมส่งเสริมฯ 
 
 

- - 2,748,000 
ทางหลวง
ชนบท/ 

กรมส่งเสริมฯ 
 

- ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง 
ที่สะดวก 

ทางหลวง
ชนบท/ 

 กรมส่งเสริมฯ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายข้าง วิทยาลัยการอาชีพ 
หัวไทร – บ้านนางถ่อง บ้าน
ดอนแค  
หมู่ท่ี 2 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 
 

- ท าการก่อสร้าง
ถนน คสล.  ยาว 
3,220 ม.(ตาม
แบบของกรมทาง
หลวงชนบท) 

7,820,000 
โยธา/ทางหลวง

ชนบท/กรม
ส่งเสริมฯ. 

- 
 
 
 
 
 

- - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน มี
ความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

โยธา/ 
ทางหลวง

ชนบท/กรม
ส่งเสริมฯ 

14 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านป้าจุก หมู่ท่ี 4 
–เขตต าบลบ้านราม หมู่ที่ 3   

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ท าการก่อสร้าง
ถนน คสล.  ยาว 
2,150 ม.(ตาม
แบบของทางหลวง
ชนบท) 

5,160,000 
ทางหลวง

ชนบท/กรม
ส่งเสริมฯ 

- - - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง 
ที่สะดวก 

ทางหลวง
ชนบท/ กรม

ส่งเสริมฯ 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายตาแก้ว หมู่ที่ 5 –โคก
โพธิ์ หมู่ที่ 11 คลองราชด าริ  

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 
 

- ท าการก่อสร้าง
ถนน คสล.  ยาว 
2,360 ม.(ตาม
แบบของกรมทาง
หลวงชนบท) 
 
 

5,643,000 
โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 

- 5,643,000 
โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 

- - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน มี
ความสะดวก 
และปลอดภยั 
 

โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565    

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหัวเขาสามแก้ว –สี่แยก 
วัดอู่แกว้ หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 
 

- ท าการก่อสร้าง
ถนน คสล.  ยาว 
1,400 ม.(ตาม
แบบของกรมทาง
หลวงชนบท) 
 
 

3,360,000 
โยธา/ 

ทางหลวง
ชนบท/กรม
ส่งเสริมฯ 

- 5,643,000 
โยธา/ 

ทางหลวง
ชนบท 

5,643,000 
โยธา/ 

ทางหลวง
ชนบท 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพ่ิมขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน มี
ความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

โยธา/ 
ทางหลวง

ชนบท/กรม
ส่งเสริมฯ 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายเขาหัวหิน-ศาลาร่วมใจ 
หมู่ที่ 12 

 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

- ท าการก่อสร้าง
ถนน คสล.  ยาว 
1,380 ม.(ตาม
แบบของกรมทาง
หลวงชนบท) 

3,072,000 
โยธา/ทางหลวง

ชนบท/กรม
ส่งเสริมฯ 

- 3,072,000 
โยธา/ทางหลวง

ชนบท/กรม
ส่งเสริมฯ 

3,072,000 
โยธา/ทางหลวง

ชนบท/กรม
ส่งเสริมฯ 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคม
ของประชาชน  
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 

โยธา/ 
ทางหลวง

ชนบท/กรม
ส่งเสริมฯ 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านวังอ้ายควาย 
หมู่ท่ี 12 

 เพื่อใช้เป็น
เสน้ทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

- ท าการก่อสร้าง
ถนน คสล.  ยาว 
2,360 ม.(ตาม
แบบของกรมทาง
หลวงชนบท) 
 

5,643,000 
โยธา/ทางหลวง

ชนบท/กรม
ส่งเสริมฯ  

- - 
 
 
 
 
 
 

- - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพ่ิมขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน มี
ความสะดวก 
และปลอดภยั 

โยธา/ 
ทางหลวง

ชนบท/กรม
ส่งเสริมฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
หัวเขาตาพุฒ หมู่ที่ 12  
ต.ทรายขาว – หมู่ที่ 8  
ต.เขาพระบาท 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 
เพื่อใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตใน
การเกษตรสู่ตลาด 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 
4.00เมตร ระยะทาง
750เมตร หนา 0.15
เมตร ไหล่ทางกว้าง 
0.50 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานของกรมทาง
หลวงชนบทกรมโยธาธิ
การ  
 

1,358,098
โยธา/ 

ทางหลวง
ชนบท/กรม
ส่งเสริมฯ. 

 

- - - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน มี
ความสะดวก 
และปลอดภัย 
 การขนส่งสินค้า
และผลผลิตมี
ความสะดวก
และ ปลอดภัย
เพิ่มข้ึน 

โยธา/ 
ทางหลวง

ชนบท/กรม
ส่งเสริมฯ 

 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลส์คอนกรีตสาย 
ตาแก้ว  - คลองราชด าริ   
หมู่ท่ี 5,11 ต.ทรายขาว  

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
เพื่อใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตใน
การเกษตรสู่ตลาด 

- ท าการก่อสร้างถนน
แอสฟัลส์คอนกรีต  ยาว 
4,150 ม.(ตามแบบ
ของกรมทางหลวง
ชนบท) 
 

7,199,000 
โยธา/ 

ทางหลวง
ชนบท 

- 7,199,000 
โยธา/ 

ทางหลวง
ชนบท 

7,199,000 
โยธา/ 

ทางหลวง
ชนบท 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง 
ที่สะดวก 

โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

21 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจากสามแยก
บ้านนายประสาท  เมือง
ทองอ่อน – ถนน รพช.  
หมู่ท่ี 6  (หมู่ที่ 12) 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
ใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

- ท าการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
ระยะทางยาว 
3,500 เมตร 
(ตามแบบของ  
กรมทางหลวง
ชนบท) พร้อม
เสริมท่อ  
 

- 5,000,000 
โยธา/ทางหลวง

ชนบท 

- - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง  ที่
สะดวก 

โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 

22 ปรับปรุงถนนลาดยาง 408 
– เกาะสุด (ขยายถนน)  
หมูท่ี่ 10  

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 
เพื่อใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตใน
การเกษตรสู่ตลาด 

- ปรับปรุง
ถนนลาดยาง  
ยาว 4200 
ม.(ตามแบบ
ของกรมทาง
หลวงชนบท) 
 

- 12,600,000 
โยธา/ทางหลวง

ชนบท 

- - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง  ท่ี
สะดวก 

โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สายเขา
สามแก้ว  หมู่ท่ี 9 ,  
หมู่ท่ี 12 ต.ทรายขาว 
 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

 -ท าการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  
ระยะทาง 
3,500 (ตาม
แบบของกรม
ทางหลวง
ชนบท) 

- 6,737,500 
โยธา/ทางหลวง

ชนบท 

- - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท  

24 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายหนอง
ฆ้อถึง ถนน รพช. หมู่ที่ 7 
ต.ทรายขาว  

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

 -ท าการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  
ระยะทาง 
3,500 (ตาม
แบบของกรม
ทางหลวง
ชนบท) 

- 6,737,500 
อบจ/โยธา/ 

ทางหลวงชนบท 

- - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

อบจ/โยธา/
ทางหลวง
ชนบท 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

25 โครงการก่อสร้าง คสล.  
สายอู่แก้วถึงเขตเชียรใหญ่ 
ต าบลทรายขาว 
  

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

 -ท าการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  
ระยะทาง 
3,200 (ตาม
แบบของกรม
ทางหลวง
ชนบท) 
 

- - 2,600,000 
อบจ/โยธา/ทาง

หลวงชนบท 

- - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

อบจ/โยธา/
ทางหลวง
ชนบท 

26 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจากคลองราช
ด าริถึงเขตต าบลบ้านราม 
(เลียบคลองสาย 1) 
ต.ทรายขาว  
 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

 -ท าการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  
ระยะทาง 
8,000 (ตาม
แบบของกรม
ชลประทาน) 
 

- - 19,000,000 
      กรมชลประทาน 

19,000,000 
กรมชลประทาน 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 
 

กรม
ชลประทาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยทุธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต  สายโรงเรียนวัด
หัวค่าย-ถนนท่อม่วง  
หมู่ท่ี 2  ต าบลทรายขาว
เชื่อมต่อ ต าบลบ้านราม 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีต    
กว้าง 4.00  ม.  
ยาว 900 ม.  
หนา 0.15  ม.หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,600 ตรม. 

- 2,869,200 
อบจ. 

 

-  2,869,200 
อบจ.  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย  

อบจ. 

28 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหัวเขาสามแก้ว 
– สี่แยกอู่แก้ว หมู่ที่ 9 
ต าบลทรายขาว  
 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต  
กว้าง 4.00  ม. ยาว 
1,330.00 ม.  
หนา 0.15  ม.หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
5,320 ตรม. 
 

- 4,240,040 
อบจ. 

 

- - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่สะดวก 

อบจ. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 

119 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

29 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลต์ติก  สายบ้าน
นายเขียว หมู่ที่ 1  ต าบล
ทรายขาว 

เพื่อให้ราษฎรมี
เสน้ทางคมนาคมที่
สะดวก  

ก่อสร้างถนน 
แอสฟัลต์ติก     
กว้าง 5  ม.  
ยาว 265 ม.  
หนา 0.15  ม.หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,325 ตรม.  

- 689,000 
อบจ. 

 

-  -  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย  

อบจ. 

30 โครงการก่อสร้างท่อ 
ลอดถนน หมู่ที่ 10 
ต าบลทรายขาว  
 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ก่อสร้างท่อลอดถนน 
(ท่อส าเร็จ)  
กว้าง 2  ม. 
ยาว 20 ม. บริเวณ
เหมืองน้ าสายเซี๊ยะเฒ่า) 
 

- 420,000 
อบจ. 

 

- - มีทางระบาย
น้ าได้อย่าง
สะดวกเพิ่มขึ้น   

ป้องกันน้ า
ท่วมบ้านเรือน
ประชาชน 

อบจ. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเท่ียวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

31 โครงการซ่อมแซม ถนนสาย 
408 หมู่ท่ี 1 – สะพาน
หนองหยาง หมู่ที่ 6 
ต าบลทรายขาว 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนน โดยใช้ วัสดุ
ลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 
ม. ยาว 3,000 ม. หรือ 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 
ตรม 
 

 3,288,000 
จังหวัด/

ชลประทาน 
 

- - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิม่ขึ้น   

ประชาชนมี
เสน้ทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

จังหวัด/
ชลประทาน 

 

32 โครงการซ่อมแซม ถนนสาย 
สะพานอู่แก้ว – คลอง
พระราชด าริ  หมู่ที่ 9  
ต าบลทรายขาว 

เพือ่ให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนน โดยใช้ วัสดุ
ลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 
ม. ยาว 1,400 ม. หรือ 
พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 5,600 
ตรม. 
 

- 481,600 
ชลประทาน 

 

- - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

กรม
ชลประทาน 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายบ้านนาย
สวัสดิ์-สี่แยกโคกโพธ์ – 
อิมอญหมู่ที่ 10,11  
ต าบลทรายขาว 
 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคสล.  
กว้าง 4. ม. 
 ยาว 2,620 ม.  
หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 10,480 
ตรม. 

- - 8,352,560 
กรมชลประทาน/
กรมส่งเสริมฯ/

จังหวัด 

8,352,560 
กรม

ชลประทาน/
กรมส่งเสริมฯ/

จังหวัด 

- มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่
สะดวก 

กรม
ชลประทาน

/กรม
ส่งเสริมฯ/
จังหวัด 

34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต  สายแยกวัง
อ้ายควาย-เขาหัวหิน  
หมู่ท่ี 12 - หมู่ที่ 6  
ต าบลทรายขาว 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต    
กวา้ง 4  ม.  
ยาว 1,090 ม.  
หนา 0.15  ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,360 ตรม 
. 

- 3,474,920 
กรมส่งเสริมฯ 

 

3,474,920 
กรมส่งเสริมฯ 

 

- - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อยา่งสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่
สะดวก 

กรม       
ส่งเสริมฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

35 โครงการซ่อมแซม ถนน
สายคลองท่านฝั่งออก หมู่
ที่ 12  ต าบลทรายขาว 

เพื่อให้ราษฎร
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนน 
โดยใช้ วัสดุ
ลูกรังผิว
จราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
1,800 ม.  
หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 
7,200 ตรม 
 

- 1,972,800 
จังหวัด/ 

กรมส่งเสริมฯ/
ชลประทานฯ 

 

- - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ที่
สะดวก 

จังหวัด/ 
กรมส่งเสริมฯ/
ชลประทานฯ 

 

36 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต  สาย 408 หมู่
ที่ 5 – สี่แยกโคกโพธิ์   
หมู่ท่ี 11 ต าบลทรายขาว 

เพื่อให้ราษฎร
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต    
กว้าง 4.00  
ม. ยาว 
2,055 ม.  
หนา 0.15  
ม.หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 
8,220 ตรม. 

- 6,551,340 
จังหวัด/กรม

ส่งเสริม 

6,551,340 
จังหวัด/กรมส่งเสริม 

- - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่
สะดวก 

จังหวัด/กรม
ส่งเสริม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

37 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
U-SAPE(ตามแบบแปลน
ของกรมชลประทาน)สาย
คลองป่าขวาง – บ้านชาย
เหม็ด หมู่ที่ 6,10  
 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร
ลึก 2.00 
เมตร 
ระยะทาง
3,240 เมตร 

- 48,000,000 
กรมชลประทาน 

48,000,000 
กรมชลประทาน 

- - ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สามารถส่ง
น้ าช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบ
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กรม
ชลประทาน 

38 
 

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
U-SAPE(ตามแบบแปลน
ของกรมชลประทาน)สาย
บา้นชายเหม็ด – คลองสาย 
1 หมู่ท่ี 10  
 

เพือ่ช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

 ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร 
ลึก 2.00 
เมตร 
ระยะทาง 
1,060 เมตร 

- - 16,000,000 
กรมชลประทาน 

16,000,000 
กรมชลประทาน 

- ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สามารถส่ง
น้ าช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบ
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กรม
ชลประทาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

39 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
U-SAPE(ตามแบบแปลน
ของกรมชลประทาน)สาย
สามแยกชายเหม็ด – คลอง
พระราชด าริ หมู่ที่ 10,7  
 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร 
ลึก 2.00 
เมตร 
ระยะทาง 
2,390 เมตร 
 

 35,000,000 
กรมชลประทาน 

35,000,000 
กรมชลประทาน 

- - ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สามารถส่ง
น้ าช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบ
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กรม
ชลประทาน 

40 
 

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
U-SAPE(ตามแบบแปลน
ของกรมชลประทาน)สาย
บ้านนางเอื้อม – คลองป่า
ขวาง-บ้านนางพนิ หมู่ที่ 9  

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

 ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร 
ลึก 2.00 
เมตร 
ระยะทาง 
2,540 เมตร 

- - - 38,000,000 
กรมชลประทาน 

38,000,000 
กรมชลประทาน 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สามารถส่ง
น้ าช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบ
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กรม
ชลประทาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

41 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
U-SAPE(ตามแบบแปลน
ของกรมชลประทาน)สาย
บา้นนายเคล้า – ถนนสาย
หัวหิน (ตรงสะพาน) หมู่ที่ 
9,6  

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร 
ลึก 2.00 
เมตร 
ระยะทาง 
2,680 เมตร 
 

- - -  40,000,000 
กรมชลประทาน 

 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สามารถส่ง
น้ าช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบ
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ าเพ่ือ
การเกษตร 

กรม
ชลประทาน 

42 
 

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
U-SAPE(ตามแบบแปลน
ของกรมชลประทาน)สาย
บ้านนายทุ่น – นางวาส หมู่
ที่ 7  

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

 ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร 
ลึก 2.00 
เมตร 
ระยะทาง 
1,420 เมตร 

- - - - 21,000,000 
กรมชลประทาน 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สามารถส่ง
น้ าช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบ
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กรม
ชลประทาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

43 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
U-SAPE(ตามแบบแปลน
ของกรมชลประทาน)สาย
โคกยาง – ดอนโรง หมู่ที่ 7  

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร 
ลึก 2.00 
เมตร 
ระยะทาง 
2,500 เมตร 
 

- - - - 37,000,000 
กรมชลประทาน 

 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สามารถส่ง
น้ าช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบ
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กรม
ชลประทาน 

44 
 

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
U-SAPE(ตามแบบแปลน
ของกรมชลประทาน)สาย
บ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 7  

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

 ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร 
ลึก 2.00 
เมตร 
ระยะทาง 
830 เมตร 

- - - - 12,000,000 
กรมชลประทาน 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สามารถส่ง
น้ าช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบ
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กรม
ชลประทาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที ่4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

45 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
U-SAPE(ตามแบบแปลน
ของกรมชลประทาน)สาย
ห้วยน้ าเย็น(ชายเหม็ด) – 
ถนนสาย 408 หมู่ท่ี 10,4  
 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร 
ลึก 2.00 
เมตร 
ระยะทาง 
1,880 เมตร 

- - - 28,000,000 
กรมชลประทาน 

28,000,000 
กรมชลประทาน 

 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สามารถส่ง
น้ าช่วยเหลอื
ประชาชนที่
ประสบ
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กรม
ชลประทาน 

46 
 

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
U-SAPE(ตามแบบแปลน
ของกรมชลประทาน)สาย
คลองสาย 1 – บ้านอิมอญ 
หมูท่ี่ 11  

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

 ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร 
ลึก 2.00 
เมตร 
ระยะทาง 
1,500 เมตร 

- - - 22,000,000 
กรมชลประทาน 

22,000,000 
กรมชลประทาน 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สามารถส่ง
น้ าช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบ
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กรม
ชลประทาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

47 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
U-SAPE(ตามแบบแปลน
ของกรมชลประทาน)สาย
คลองราชด าริ(โรงสูบน้ า)-
บ้านนายไสว หมู่ที่ 11,5  
 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร 
ลึก 2.00 
เมตร 
ระยะทาง 
3,750 เมตร 

- - - 56,000,000 
กรมชลประทาน 

56,000,000 
กรมชลประทาน 

 

ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สามารถส่ง
น้ าช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบ
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กรม
ชลประทาน 

48 
 

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
U-SAPE(ตามแบบแปลน
ของกรมชลประทาน)สายท่อ
ม่วง – เหมืองเขต ต.บ้าน
ราม หมู่ที่ 2,3  

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพือ่
การเกษตร 

 ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร 
ลึก 2.00 
เมตร 
ระยะทาง 
2,200 เมตร 

- - - 22,000,000 
กรมชลประทาน 

22,000,000 
กรมชลประทาน 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สามารถส่ง
น้ าช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบ
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กรม
ชลประทาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

49 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
U-SAPE(ตามแบบแปลน
ของกรมชลประทาน)สาย
เหมืองเขต ต.บ้านราม-คลอง
สาย 1 หมู่ที่ 3,8  

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร 
ลึก 2.00 
เมตร 
ระยะทาง 
1,570 เมตร 
 

- - - - 23,000,000 
กรมชลประทาน 

 

ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สามารถส่ง
น้ าช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบ
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กรม
ชลประทาน 

50 
 

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
U-SAPE(ตามแบบแปลน
ของกรมชลประทาน)สาย
เหมืองน้ านายนี หมูท่ี่ 3 ,4 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

 ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร 
ลึก 2.00 
เมตร 
ระยะทาง 
710 เมตร 

- - - 22,000,000 
กรมชลประทาน 

22,000,000 
กรมชลประทาน 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สามารถส่ง
น้ าช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบ
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กรม
ชลประทาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

51 
 

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
U-SAPE(ตามแบบแปลน
ของกรมชลประทาน)สาย
นายกฤษ หมู่ท่ี 4  

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

 ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร 
ลึก 2.00 
เมตร 
ระยะทาง 
1,500 เมตร 

- - - - 22,000,000 
กรมชลประทาน 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สามารถส่ง
น้ าช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบ
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กรม
ชลประทาน 

52 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
U-SAPE(ตามแบบแปลน
ของกรมชลประทาน)สาย
ข้างหอประชุม หมู่ที่ 11  

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
1.50 เมตร 
ลึก 2.00 
เมตร 
ระยะทาง 
970 เมตร 
 

- - - - 11,000,000 
กรมชลประทาน 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สามารถส่ง
น้ าช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบ
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กรม
ชลประทาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

53 
 

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
U-SAPE(ตามแบบแปลน
ของกรมชลประทาน)สายป้า
ผิน – คลองสาย 1 หมู่ที่ 
11  

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

 ขนาดกว้าง 
1.50 เมตร 
ลึก 2.00 
เมตร 
ระยะทาง 
1,080 เมตร 

- - - 13,000,000 
กรมชลประทาน 

13,000,000 
กรมชลประทาน 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สามารถส่ง
น้ าช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบ
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กรม
ชลประทาน 

54 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
U-SAPE(ตามแบบแปลน
ของกรมชลประทาน)สาย
เซีย๊ะเฒ่า – คลองสาย 1 
หมู่ท่ี 10  
 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
1.50 เมตร 
ลึก 2.00 
เมตร 
ระยะทาง 
1,970 เมตร 
 

- - - - 23,000,000 
กรมชลประทาน 

 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สามารถส่ง
น้ าช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบ
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กรม
ชลประทาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

55 
 

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
U-SAPE(ตามแบบแปลน
ของกรมชลประทาน)สาย
บ้านนายเชวง – ดอนเหม้า 
หมู่ท่ี 10  

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

 ขนาดกว้าง 
1.50 เมตร 
ลึก 2.00 
เมตร 
ระยะทาง 
1,180 เมตร 

- - - 14,000,000 
กรมชลประทาน 

14,000,000 
กรมชลประทาน 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สามารถส่ง
น้ าช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบ
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กรม
ชลประทาน 

56 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
U-SAPE(ตามแบบแปลน
ของกรมชลประทาน)สาย
หลังฟาร์ม สจ.หมู่ที่ 10,2  
 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
1.50 เมตร 
ลึก 2.00 
เมตร 
ระยะทาง 
1,290 เมตร 
 

- - - 15,000,000 
กรมชลประทาน 

15,000,000 
กรมชลประทาน 

 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สามารถส่ง
น้ าช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบ
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กรม
ชลประทาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

57 
 

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
U-SAPE(ตามแบบแปลน
ของกรมชลประทาน)สาย
ดอนโรง – ถนนสาย 408 
หมู่ท่ี 10,2  

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

 ขนาดกว้าง 
1.50 เมตร 
ลึก 2.00 
เมตร 
ระยะทาง 
1,950 เมตร 

- -  - 23,000,000 
กรมชลประทาน 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สามารถส่ง
น้ าช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบ
ปญัหาการ
ขาดแคลน
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กรม
ชลประทาน 

58 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
U-SAPE(ตามแบบแปลน
ของกรมชลประทาน)สาย
ถนน 408(ป้าจกุ) – เหมือง
เขต หมู่ที่ 4,3  
 

เพื่อชว่ยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
1.50 เมตร 
ลึก 2.00 
เมตร 
ระยะทาง 
2,160 เมตร 

- - - - 26,000,000 
กรมชลประทาน 

 

ประชาชนมีน้ า
เพือ่การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สามารถส่ง
น้ าช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบ
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กรม
ชลประทาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

59 
 

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
U-SAPE(ตามแบบแปลน
ของกรมชลประทาน)สายบ้า
นายห้วน หมู่ที่ 5  

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

 ขนาดกว้าง 
1.50 เมตร 
ลึก 2.00 
เมตร 
ระยะทาง 
2,160 เมตร 

- - -- - 17,000,000 
กรมชลประทาน 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สามารถส่ง
น้ าช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบ
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กรม
ชลประทาน 

60 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
U-SAPE(ตามแบบแปลน
ของกรมชลประทาน)สาย
คลองสาย 1 – บ้านนาย
ขาว-สระประปา หมู่ที่ 8  

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 
1.50 เมตร 
ลึก 2.00 
เมตร 
ระยะทาง 
1,850 เมตร 
 

- - - - 22,000,000 
กรมชลประทาน 

 

ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สามารถส่ง
น้ าช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบ
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กรม
ชลประทาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

61 
 

โครงการก่อสร้าง ทรบ (ตาม
แบบแปลนของกรม
ชลประทาน) จ านวน 3 จุด 
-สายบ้านครูยุทธ์ หมู่ที่ 8 
-สายบ้านป้าอั้น หมู่ที่ 5 
-สายนายฤกษ์ (คลองรายา) 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

 จ านวน 3 จุด - - 2,100,000 
กรมชลประทาน 

2,100,000 
กรมชลประทาน 

- ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สามารถส่ง
น้ าช่วยเหลอื
ประชาชนที่
ประสบ
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กรม
ชลประทาน 

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหน าหยอม-ชายพรุ หมู่
ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  กว้าง 4 
เมตร ยาว
1,190 เมตร 
ตามสภาพ
พื้นที่ 

- - - 1,100,000 3,094,000 
อบจ./จังหวดั/
กรมส่งเสริมฯ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การ
คมนาคม
ของ
ประชาชน มี
ความ
สะดวก และ
ปลอดภัย 
 

อบจ./
จังหวัด/กรม
ส่งเสริมฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

63 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายนางพิน – บ้านนายบุญ
มี หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  กว้าง 4 
เมตร ยาว
1,140 เมตร 
ไหลท่างตาม
สภาพพื้นที่ 

- - - - 2,964,000 
อบจ./จังหวัด/
กรมส่งเสริมฯ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การ
คมนาคม
ของ
ประชาชน มี
ความ
สะดวก และ
ปลอดภัย 
 

อบจ./
จังหวัด/กรม
ส่งเสริมฯ 

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายท่อม่วง – โคกหมัน 
(บ้านนายนี) หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  กว้าง 4 
เมตร ยาว 
710 เมตร 
ไหลท่างตาม
สภาพพื้นที่ 

- - - 1,846,000 
อบจ./จังหวัด/
กรมส่งเสริมฯ 

1,846,000 
อบจ./จังหวัด/
กรมส่งเสริมฯ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การ
คมนาคม
ของ
ประชาชน มี
ความ
สะดวก และ
ปลอดภัย 
 

อบจ./
จังหวัด/กรม
ส่งเสริมฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

65 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายนายสวัสดิ์ – ท่อบล็อก 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  กว้าง 4 
เมตร ยาว
1,280 เมตร 
ไหลท่างตาม
สภาพพื้นที่  

- - 3,328,000 
อบจ./จังหวัด/กรม

ส่งเสริมฯ 

3,328,000 
อบจ./จังหวัด/
กรมส่งเสริมฯ 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การ
คมนาคม
ของ
ประชาชน มี
ความ
สะดวก และ
ปลอดภัย 
 

อบจ./
จังหวัด/กรม
ส่งเสริมฯ 

66 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายโคกหรั่ง – ดอนโอ่ง หมู่
ที ่3,8 

เพือ่ให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  กว้าง 4 
เมตร ยาว 
1,970 เมตร 
ไหลท่างตาม
สภาพพื้นที่ 

- - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,122,000 
อบจ./จังหวัด/
กรมส่งเสริมฯ 

5,122,000 
อบจ./จังหวัด/
กรมส่งเสริมฯ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การ
คมนาคม
ของ
ประชาชน มี
ความ
สะดวก และ
ปลอดภัย 
 

อบจ./
จังหวัด/กรม
ส่งเสริมฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

67 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหัวช้าง – ท่อบล็อก-โคก
โพธิ์ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  กว้าง 4 
เมตร ยาว 
2,110 เมตร 
ไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่  

- - - 5,486,000 
อบจ./จังหวัด/
กรมส่งเสริมฯ 

5,486,000 
อบจ./จังหวัด/
กรมส่งเสริมฯ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การ
คมนาคม
ของ
ประชาชน มี
ความ
สะดวก และ
ปลอดภัย 
 

อบจ./
จังหวัด/กรม
ส่งเสริมฯ 

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหัวเขาสามแก้ว – สี่แยก
อูแ่ก้ว หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  กว้าง 5 
เมตร ยาว 
1,400 เมตร 
ไหลท่างตาม
สภาพพื้นที่  

- - 4,550,000 
อบจ./จังหวัด/ 
กรมส่งเสริมฯ 

- - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การ
คมนาคม
ของ
ประชาชน มี
ความ
สะดวก และ
ปลอดภัย 
 

อบจ./
จังหวัด/กรม
ส่งเสริมฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

69 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สาย 408 (ตาแก้ว) 
– โคกโพธิ์  หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  กว้าง 5 
เมตร ยาว 
2,700 เมตร 
ไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่  

- - 8,775,000 
อบจ./จังหวัด/ 
กรมส่งเสริมฯ 

- - ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

อบจ./จังหวัด/
กรมส่งเสริมฯ 

70 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย ตาแก้ว 
– โคกโพธิ์ -คลอง
พระราชด าริ  
หมู่ท่ี 5,11 

เพือ่ให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง  
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 4,160 
เมตร ไหลท่าง
ตามสภาพ
พื้นที่ 

- 
 
 
 
 
 

- - 12,480,000 
อบจ./จังหวัด/
กรมส่งเสริมฯ 

12,480,000 
อบจ./จังหวัด/
กรมส่งเสริมฯ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

กรมส่งเสริมฯ/
กรม

ชลประทาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

71 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย รพช.
(ห้วยน้ าเย็น) – บ้านอิ
มอญหมู่ที่ 10,11 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง  
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,690 
เมตร ไหลท่าง
ตามสภาพ
พื้นที่ 

- - 8,070,000 
กรมส่งเสริมฯ/กรม

ชลประทาน 

8,070,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

8,070,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพ่ิมขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

กรมส่งเสริมฯ/
กรม

ชลประทาน 

72 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายบ้านป้าผิณ – 
บ้านนายดิเรก หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง  
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,900 
เมตร ไหลท่าง
ตามสภาพ
พ้ืนที่ 

- - - 4,560,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

4,560,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพ่ิมขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

กรมส่งเสริมฯ/
กรม

ชลประทาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

73 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายฟาร์มหมู 
สจ. หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง กว้าง 
4 เมตร ยาว 
1,770 เมตร
ไหลท่างตาม
สภาพพื้นที่  

- - - 4,248,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การ
คมนาคม
ของ
ประชาชน มี
ความ
สะดวก และ
ปลอดภัย 
 

กรมส่งเสริมฯ/
กรม

ชลประทาน 

74 โครงการก่อสร้างถนน ลาด
ยางสายหน านายพล-คลอง
เขต ต.หัวไทร หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  กว้าง 4 
เมตร ยาว 
910 เมตร 
ไหลท่างตาม
สภาพพื้นที่ 

- - - 2,184,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

2,184,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การ
คมนาคม
ของ
ประชาชน มี
ความ
สะดวก และ
ปลอดภัย 
 

กรมส่งเสริมฯ/
กรม

ชลประทาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

142 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

75 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้านนาย
ประนอม-คลองพระราชด าริ 
หมู่ท่ี 2,10,7 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง  
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 4,220 
เมตร ไหลท่าง
ตามสภาพ
พ้ืนที่ 

- - - 10,128,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

10,128,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การ
คมนาคม
ของ
ประชาชน มี
ความ
สะดวก และ
ปลอดภัย 
 

กรมส่งเสริมฯ/
กรม

ชลประทาน 

76 โครงการก่อสร้างถนน ลาด
ยางสายนายเชวง – ดอนเห
ม้า หมู่ที่ 10 

เพือ่ให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง กว้าง 
4 เมตร ยาว 
1,200 เมตร 
ไหลท่างตาม
สภาพพื้นที่  

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2,880,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

2,880,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การ
คมนาคม
ของ
ประชาชน มี
ความ
สะดวก และ
ปลอดภัย 
 

กรมส่งเสริมฯ/
กรม

ชลประทาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

77 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายนางเอื้อม-
ทช 3053-นายเผื้อน 
หมู่ท่ี 9 

เพือ่ให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง  
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,250 
เมตร ไหลท่าง
ตามสภาพ
พื้นที่ 

- - - 5,400,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

5,400,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การ
คมนาคม
ของ
ประชาชน มี
ความ
สะดวก และ
ปลอดภัย 
 

กรมส่งเสริมฯ/
กรม

ชลประทาน 

78 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายหน าหยอม 
– หนองฆ้อ (บ้านนาย
วาส) หมู่ที่ 7 

เพื่อใหร้าษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง  
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,140 
เมตร ไหลท่าง
ตามสภาพ
พ้ืนที่ 

- - - 2,736,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

2,736,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การ
คมนาคม
ของ
ประชาชน มี
ความ
สะดวก และ
ปลอดภัย 
 

กรมส่งเสริมฯ/
กรม

ชลประทาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

144 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

79 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายหลัง รร.
ทรายขาว-บ้านนายเคล้า 
หมู่ที่ 2,6,9 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง  
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 4,220 
เมตร ไหลท่าง
ตามสภาพ
พื้นที่ 

- - 12,660,000 
กรมส่งเสริมฯ/กรม

ชลประทาน 

12,660,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

กรมส่งเสริมฯ/
กรม

ชลประทาน 

80 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสี่แยกหัวหิน – 
ถนนห้วยน้ าเย็น หมู่ท่ี 
6,10 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง กว้าง 
5 เมตร ยาว 
2,700 เมตร 
ไหลท่างตาม
สภาพพื้นที่  

- - - 8,100,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

8,100,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

กรมส่งเสริมฯ/
กรม

ชลประทาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที ่4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 

145 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

81 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย รพช.
(ห้วยน้ าเย็น) – หนองฆ้อ 
หมู่ท่ี 7 

เพือ่ให้ราษฎรมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง กว้าง 
4 เมตร ยาว 
830 เมตร 
ไหลท่างตาม
สภาพพื้นที่ 

- - 1,992,000 
กรมส่งเสริมฯ/กรม

ชลประทาน 

1,992,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
เพิ่มข้ึน 

 การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

กรมส่งเสริมฯ/
กรม

ชลประทาน 

82 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย บ้าน
นายช่อง – คลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง กว้าง 
4 เมตร ยาว 
1,300 เมตร 
ไหลท่างตาม
สภาพพื้นที่ 

- - 3,120,000 
กรมส่งเสริมฯ/กรม

ชลประทาน 

3,120,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
เพิม่ขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

กรมส่งเสริมฯ/
กรม

ชลประทาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที ่ ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

146 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

83 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายโรงเรียนวัดหัว
ค่าย – ท่อม่วง หมู่ที่ 2 

เพือ่ให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง กว้าง 
5 เมตร ยาว 
900 เมตร 
ไหลท่างตาม
สภาพพื้นที่  

- - 2,700,000 
กรมส่งเสริมฯ/กรม

ชลประทาน 

2,700,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การ
คมนาคม
ของ
ประชาชน มี
ความ
สะดวก และ
ปลอดภัย 
 

กรมส่งเสริมฯ/
กรม

ชลประทาน 

84 โครงการก่อสร้างถนนแบบ
ผิวลาดยางโอเวอร์เลย์ 
หลัง อบต.ทรายขาว 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน
แบบผิวลาด
ยางโอเวอร์
เลย ์ กว้าง 4 
เมตร ยาว 
280 เมตร  

- - - 672,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

672,000 
กรมส่งเสริมฯ/

กรม
ชลประทาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การ
คมนาคม
ของ
ประชาชน มี
ความ
สะดวก และ
ปลอดภัย 
 

กรมส่งเสริมฯ/
กรม

ชลประทาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 

147 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

85 
 

โครงการก่อสร้างถนนแบบ
ผิวลาดยางโอเวอร์เลย์บ้าน
ทรายขาว – ถนน คสล.
โยธา หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
แบบผิวลาด
ยางโอเวอร์
เลย ์กว้าง 4 
เมตร ยาว 
960 เมตร  

- - 2,304,000 
กรมส่งเสริมฯ/ 
กรมชลประทาน 

2,304,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

กรมส่งเสริมฯ/
กรม

ชลประทาน 

86 โครงการก่อสร้างถนนแบบ
ผิวลาดยางโอเวอร์เลย์สาย 
408-บ้านนายสอด-บ้าน
นายเขียว หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน
แบบผิวลาด
ยางโอเวอร์
เลย ์กว้าง 4 
เมตร ยาว 
1,130 เมตร  

-      - 2,712,000 
กรมส่งเสริมฯ/กรม

ชลประทาน 

2,712,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

กรมส่งเสริมฯ/
กรม

ชลประทาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 

148 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

87 
 

โครงการก่อสร้างถนน
แบบผิวลาดยางโอเวอร์
เลยบ์า้นทรายขาว – 
ถนน คสล.ซอยลืมคิด 
หมู่ท่ี 1 
 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
แบบผิวลาด
ยางโอเวอร์
เลย ์กว้าง 4 
เมตร ยาว 
2,780 เมตร 

- - 6,672,000 
กรมส่งเสริมฯ/กรม

ชลประทาน 

6,672,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

กรมส่งเสริมฯ/
กรม

ชลประทาน 

88 โครงการก่อสร้างถนน
แบบผิวลาดยางโอเวอร์
เลยส์าย สี่แยกหัวหิน – 
เขาหัวหิน หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
แบบผิวลาด
ยางโอเวอร์
เลย ์กว้าง 4 
เมตร ยาว 
880 เมตร  

- - - 2,122,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

2,122,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกเพ่ิมขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

กรมส่งเสริมฯ/
กรม

ชลประทาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

89 
 

โครงการก่อสร้างถนนแบบ
ผิวลาดยางโอเวอร์เลย์สาย
สุสานวัดหัวค่าย – บ้าน
นายบุญธรรม หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรมี
เสน้ทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  กว้าง 4 
เมตร ยาว 
3,260 เมตร 

- - - 3,600,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

3,600,000 
กรมส่งเสริมฯ/
กรมชลประทาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

กรมส่งเสริมฯ/
กรม

ชลประทาน 

90 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านนายนับ ขาว
เรือง –สามแยกวังอ้าย
ควาย 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,090 
ม.หนา 0.15 
ม. ไหล่ทาง
ตามสภาพ
พื้นที่  

- -       2,800,000 
      อบจ./กรม 
        ส่งเสริมฯ 

2,800,000 
อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

150 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

91 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายสมบูรณ์ นวล
ปาน – บ้านนายเพียร มนต์
แก้ว 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 700 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่  

- - 1,800,000 1,800,000 - ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภยั 
 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ 

92 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหลังโรงเรียนทรายขาว - 
ดอนรัก (สะพานบ้านนาย
ลาย) หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 900  
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง
ตามสภาพ
พื้นที่ (ตาม
แบบ มฐ.ทช.) 
 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกเพิ่มข้ึน 

 การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

151 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

93 โครงการปรับปรงุยกระดับ
ถนนสายบ้านนายเคล้า - 
สะพานถนนหัวหิน หมู่ 
9,6 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ท าการ
ยกระดบัด้วย
วัสดุหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,700 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
(ตามแบบ 
มฐ.ทช.) 

- - 1,950,000 
อบจ./จังหวัด/ 
กรมส่งเสริมฯ 

1,950,000 
อบจ./จังหวดั/ 
กรมส่งเสริมฯ 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

อบจ./
จังหวัด/กรม
ส่งเสริมฯ 

94 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายนายสวัสดิ์ – ท่อ
บล็อก หมู่ที่ 4 

เพือ่ให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

-ท าการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  กว้าง 4 
เมตร ยาว
1,280 เมตร 
ไหลท่างตาม
สภาพพื้นที่  

- - 3,328,000 
อบจ./จังหวัด/ 
กรมส่งเสริมฯ 

3,328,000 
อบจ./จังหวัด/ 
กรมส่งเสริมฯ 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

อบจ./
จังหวัด/กรม
ส่งเสริมฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

152 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

95 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายโคกลูกปัด - บา้น
นายเจริญ หมู่ที่ 11 
ต าบลทรายขาว 
 

เพื่อให้ราษฎร
มีเส้นทาง 
คมนาคมที่
สะดวก 
 

ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 
1,070 ม. หนา 
0.15 ม .หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 3,210 
ตรม. วัสดุลูกรังถม
ไหลท่าง 180 ลบม. 

- 2,558,370 
อบจ./จังหวัด/ 
กรมส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 

 

2,558,370 
อบจ./จังหวัด/ 
กรมส่งเสริมฯ 

 

2,558,370 
อบจ./จังหวัด/ 
กรมส่งเสริมฯ 

 

- มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่สะดวก 

อบจ./จังหวัด/ 
กรมส่งเสริมฯ 

96 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายนางปราณี  หมู่ท่ี 
8 ต าบลทรายขาว – หมู่ที่ 
6 ต าบลหัวไทร 
 

เพื่อให้ราษฎร
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
 

ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 
510 ม. หนา 0.15 
ม หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 1,530 ตรม. 
วัสดุลูกรังถมไหล่ทาง 
80 ลบม. 

- - 
 

- 1,219,410 
อบจ./จังหวัด/ 
กรมส่งเสริมฯ 

 

- มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
เพิ่มข้ึน   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่สะดวก 

อบจ./จังหวัด/ 
กรมส่งเสริมฯ 

97 โครงการก่อสร้างประตู
ระบายน้ า 2 ช่องทาง 
คลองชลประทานสาย 1 
คลองพระราชด าริ 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วม 

ก่อสร้างประตูระบาย
น้ า กว้าง 2 ม.  
ยาว 2 ม. 

- - 
 

4,500,000 
อบจ./จังหวัด/ 
กรมส่งเสริมฯ 

 

4,500,000 
อบจ./จังหวัด/ 
กรมส่งเสริมฯ 

 

- มีประตูระบาย
น้ าเพิ่มขึ้น 

 

แก้ปัญหาน้ า
ท่วมแก่ราษฎร 

อบจ./จังหวดั/ 
กรมส่งเสริมฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢ แผนงานการพาณิชย์ 

 
 

153 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 โครงการก่อสร้างสถานี 
โรงสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า 
หมู่ท่ี 4 

 เพือ่ใชเ้ป็นอาคาร
สูบน้ าส าหรับ
บริโภค อุปโภค 

อาคารสูบน้ า
ระบบไฟฟ้า 

8,000,000,
โยธา/ทางหลวง
ชนบท/ 
กรมชลฯ 

- - - - มีสถานีสูบน้ า
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้ใช้
น้ าในการเกษตร
และอุปโภค 
บริโภคเพิ่มข้ึน 

โยธา/ทาง
หลวงชนบท/
กรมชลฯ 

2 โครงการก่อสร้างสถานี 
โรงสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า 
หมู่ท่ี 7 

 เพือ่ใช้เปน็อาคาร
สูบน้ าส าหรับ
บริโภค อุปโภค 

อาคารสูบน้ า
ระบบไฟฟ้า 

8,000,000
โยธา/ทางหลวง

ชนบท/ 
กรมชลฯ 

- - - 
 

 

- มีสถานีสูบน้ า
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้ใช้
น้ าในการเกษตร
และอุปโภค 
บริโภคเพิ่มข้ึน 

โยธา/ทาง
หลวงชนบท/
กรมชลฯ 

3 โครงการก่ออาคารสูบน้ า
ไฟฟ้า จ านวน 5 จุด 
และอาคารประกอบ(ประตู
เก็บกักน้ า) ท้ังต าบล จ านวน 
34 จุด 
 

 เพื่อใช้เป็นอาคาร
สูบน้ าส าหรับ
บริโภค อุปโภค 

ก่ออาคารสูบน้ า
ไฟฟ้า  
จ านวน 5 จุด 
และอาคาร
ประกอบ(ประตู
เก็บกักน้ า) ทั้ง
ต าบล จ านวน 
34 จุด 

53,000,000 
กรมชลฯ 

 
 
 

- - - - มีสถานีสูบน้ า
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้ใช้
น้ าในการเกษตร
และอุปโภค 
บริโภคเพิม่ขึน้ 

กรมชลฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
   ➢ แผนงานการพาณิชย์ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

4 โครงการก่อสร้างสถานี 
โรงสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า 
หมู่ท่ี 10 

 เพื่อใช้เป็นอาคาร
สูบน้ าส าหรับ
บริโภค อุปโภค 

อาคารสูบน้ า
ระบบไฟฟ้า 

 
 
 

8,000,000
โยธา/ 

ทางหลวง
ชนบท/ 
กรมชลฯ 

- - - - มีสถานสีูบน้ า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้
น้ าในการเกษตร
และอุปโภค 
บริโภคเพิ่มข้ึน 

โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท/ 
กรมชลฯ 

5 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาแบบบาดาล  
หมู่ท่ี 10 

 เพือ่ใชมี้น้ า
ส าหรับบริโภค 
อุปโภค 

ก่อสร้างระบบ
ประปา 

900,000 
กรมทรัพยากร
น้ าบาดาล/กรม

ส่งเสริมฯ 

- - - - มีน้ าส าหรับ
บริโภค 
อุปโภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้
น้ าในการเกษตร
และอุปโภค 
บริโภคเพิ่มข้ึน 

กรมทรัพยากร
น้ าบาดาล/

กรมส่งเสริมฯ 

6 โครงการก่อสร้างสถานี 
โรงสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า 
หมู่ท่ี 9 

 เพือ่ใช้เป็นอาคาร
สูบน้ าส าหรับ
บริโภค อุปโภค 
 
 
 

อาคารสูบน้ า
ระบบไฟฟ้า 

8,000,000
โยธา/ 

ทางหลวง
ชนบท/ 
กรมชลฯ 

 
 

- - - - มีสถานสีูบน้ า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้
น้ าในการเกษตร
และอุปโภค 
บริโภคเพิ่มข้ึน 

โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 

กรมชลฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาท่องเท่ียวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานการพาณิชย์ 

 
 

155 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

7 โครงการสถานีสูบน้ า
พร้อมอาคารประกอบ
บ้านเกาะสุด หมู่ที่ 10 
ต าบลทรายขาว 

เพื่อเพื่อให้มีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค บริโภค 
แกป้ัญหาน้ าไม่
เพียงพอ 
 
 
 

  

ก่อสร้างสถานีสบูน้ าด้วย
ไฟฟ้าขนาดอัตราการสูบ
0.35 ลบม.ต่อวินาที 1 
แห่งก่อสร้างอาคาร
บังคับน้ า 14 แห่ง
ปรับปรุงผิวจราจรทาง
ล าเลียงเป็นหินคลุก 
10.280กม. 

60,000,000 
กรมชลประทาน 

  

- - - - ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภยั  

กรม
ชลประทาน 

8 โครงการสถานีสบูน้ า
พร้อมอาคารประกอบ
คลองอิมอญ หมู่ที่ 11 
ต าบลทรายขาว 

เพื่อเพื่อให้มีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค บริโภค 
แก้ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอ 

ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าขนาดอัตราการสูบ
0.35 ลบม.ต่อวินาที 1 
แห่งก่อสร้างอาคาร
บังคับน้ า 19 แห่ง
ปรับปรุงผิวจราจรทาง
ล าเลียงเป็นหินคลุก 
6.985 กม. 

60,000,000 
กรมชลประทาน 

 

- - - - ประชาชน ได้
ใช้น้ าเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอใน
การอุปโภค-
บริโภค 

กรม
ชลประทาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
   ➢ แผนงานการพาณิชย์ 

 
 

156 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

9 โครงการสถานีสูบน้ าพร้อม
อาคารประกอบ สายบ้านนาง
เอื้อม หน้าวดัโคกยาง คลอง
ป่าขวาง พร้อมอาคาร
ประกอบ และปรับปรุงถนน 
หมู่ท่ี 2,3,4,6,9   
ต าบลทรายขาว 
  

เพื่อเพื่อให้มีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค บริโภค 
แก้ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอ 

ก่อสร้างสถานีสบู
น้ าด้วยไฟฟ้า 
(รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ
กรมชลฯ) 

- 120,000,000 
กรมชลประทาน 

- -  ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย  

กรม
ชลประทาน 

10 โครงการขุดลอกสระประปา
พร้อมอาคารประกอบ 
หมู่ที่  10  ต าบลทรายขาว 

เพื่อเพื่อให้มนี้ าใช้
ส าหรับอุปโภค บริโภค 
แก้ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอ 

ขุดลอกสระ
ประปาพร้อม
อาคารประกอบ
และเรียงหินพร้อม
ติดตั้งปั๊มสูบน้ า
แบบโซลาเซลล์ 
 
 
 

- 2,000,000 
จังหวัด/กรมชลฯ/

กรมทรัพย์ฯ 
 

- - - ประชาชน ได้
ใช้น้ าเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอใน
การอุปโภค-
บริโภค 

จังหวัด/กรม
ชลฯ/กรม
ทรัพย์ฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานการพาณิชย์ 

 
157 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

11 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาพร้อมขยายเขต
ระบบประปาบ้านล าคลอง 
หมู่ท่ี 11 ต าบลทรายขาว 

เพื่อให้มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภค 
แก้ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล
ก่อสร้างหอถังระบบ
ประปาและท่อเมน
ประปาพร้อมขยาย
ท่อเมนไฟฟ้าและ
ติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้า 

- 1,450,000 
จังหวัด/ 

กรมชลฯ/ 
กรมทรัพย์ฯ 

 
 

- - - ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย  

จังหวัด/ 
กรมชลฯ/ 

กรมทรัพย์ฯ  

12 โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปา พร้อมขยายท่อเมน  
และขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งหม้อแปลน  หมู่ที่  6 
ต าบลทรายขาว 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภค 
 

โดยใช้ท่อ PVC ชิ้น 
8.5 Øขนาด 3” 
ยาว 800 ม.และ
ขนาด Ø 2”ยาว 
1,000 ม.พร้อม
อุปกรณ์  

- 1,200,000 800,000 
จังหวัด/ 

กรมชลฯ/ 
กรมทรัพย์ฯ 

 

- - ประชาชน มี
น้ าใช้เพิ่มขึ้น  

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอใน
การอุปโภค-
บริโภค 

จังหวัด/ 
กรมชลฯ/ 

กรมทรัพย์ฯ 
 

13 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาพร้อมขยายเขต
ระบบประปา(วัดอู่แก้ว) หมู่
ที่ 9 ต าบลทรายขาว 

เพื่อให้มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภค 
แก้ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอ 

ก่อสร้างหอถังระบบ
ประปาและท่อเมน
ประปา200  ม. 

- 480,000 
จังหวัด/ 

กรมชลฯ/ 
กรมทรัพย์ฯ 

480,000 
จังหวัด/ 

กรมชลฯ/ 
กรมทรพัย์ฯ 

 

- 
 
 
 

 

- ประชาชน ได้
ใช้น้ าเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอใน
การอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานการพาณิชย์ 

 
 

158 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

14 โครงการก่อสร้างเครื่องสูบน้ า 
โซลาเซลล์ ต าบลทรายขาว 

เพือ่เพื่อให้มีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค แก้ปัญหา
น้ าไม่เพียงพอ 

ก่อสร้างเครื่อง 
สูบน้ า 
โซลาเซลล์   

- 
  

125,000,000 
กระทรวงพลังงาน 

125,000,000 
กระทรวงพลังงาน 

- 
 
 
 
  

- ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค 
บริโภคได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน มี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ  

กระทรวง
พลังงาน 

15 โครงการก่อสร้างระบบประปา 
บ้านอิมอญ-โคกลูกปัด (ตามแบบ
กรมทรัพยากรน้ า) หมู่ที่ 11 

เพื่อใหม้ีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค แก้ปัญหา
น้ าไม่เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบ
ประปา พร้อมเดิน
ท่อเมนประปา 
ระยะทาง 1,00o 
เมตร  

- - 900,000 
กรมส่งเสริมฯ  

- - ประชาชน ได้ใช้
น้ าเพ่ิมขึ้น  

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

กรมส่งเสริมฯ 

16 
 

โครงการก่อสร้างระบบประปา 
(บ้านโคกยาง-หนองฆ้อ) ตามแบบ
กรมทรัพยากรน้ า  หมู่ที่ 7  

เพื่อใหม้ีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค แก้ปญัหา
น้ าไม่เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบ
ประปา 

- - 550,000 
กรมส่งเสริมฯ 

 

- 
 
 
 
 
 

- ประชาชน ได้ใช้
น้ าเพิ่มขึ้น  

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

กรมส่งเสริมฯ 



ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
4.๑ การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปีของอค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
4.๒ การตดิตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปีของอค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
4.๓ สรปุผลการพฒันาท้องถิ่น 

4.3.๑ การวดัผลในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
 (๑) การวดัผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้น
จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
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  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การตดิตามและประเมินผลดว้ยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของทอ้งถิ่นใน
ภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

4.๔. ข้อเสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ในอนาคต 
๔.4.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุง่ยากมากขึ้น 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้   
๔.4.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพฒันา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ป ี 
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้ งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 

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

http://www.dla.go.th/
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