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ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจและหน้าที่ใน
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ส่วนท่ี ๑ 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ด้านกายภาพ  

 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ต าบลทรายขาวก่อตั้งเมื่อ  ปี 2475  แต่การตั้งชุมชนได้เกิดขึ้นในปีใดไม่มีใครทราบเนื่องจากไม่มีการ
บันทึกไว้เปนนหลักฐานชัดเจน ต าบลทรายขาวมีภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและสัตว์นานาชนิด
ลักษณะพ้ืนที่มีแนวภูเขาไปจนถึงต าบลแหลม  ในสมัยโบราณต าบลทรายขาวมีการปกครอง จ านวน 8 หมู่บ้าน 
โดยมีชุมชนอยู่ห่างไกลกัน   อาศัยอยู่กันเปนนกลุ่ม   มีการติดต่อและการเดินทางด้วยทางเท้า ทางน้ า และทางเรือ 
โดยมีตลาดเปนนศูนย์กลาง อยู่ที่ตลาดลุงอ๋อง บ้านโคกพิกุล โดยมีพืชเศรษฐกิจ เช่น พันธุ์ข้าวเขียววง ข้าวสีรัก  
สะตอ และมะม่วงพิมพ์เสน  มีเรื่องเล่า ต่อ ๆ กันมาว่า ต าบลทรายขาว มีบ่อทราย กว้างประมาณ 4 เมตร ลึก
ประมาณ 5 เมตร ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 1 (ปัจจุบัน) ประชาชนและสัตว์ป่าได้ใช้น้ าในบ่อดังกล่าวในการอุปโภค-
บริโภคและสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้โดยจุดเด่นของน้ าในบ่อดังกล่าวไม่เคยแห้ง สามารถใช้ได้ตลอดปี 
จากนั้นประชาชนได้น าน้ าจากบ่อมาตั้งเปนนชื่อต าบลทรายขาวอีกทีหนึ่ง นับแต่นั้นมาต าบลนี้จึงได้ชื่อว่าต าบล
ทรายขาวจนถึงปัจจุบัน 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ได้ยกฐานะจากสภาต าบล เปนน
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามนัยมาตรา 40 และ มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ซึ่งมีการก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ครั้งแรกเมื่อ วันที่  
28 เมษายน 2539 และเลือกตั้งสมาชิกสภา  องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ครั้ง
หลังสุด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านราม 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท อ าเภอเชียรใหญ่                                                             
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1.2 เนื้อท่ี  

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  มีเนื้อที่ประมาณ  53.356  ตารางกิโลเมตร หรือ    
33,347.50 ไร่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภาพพ้ืนที่เปนนที่ราบลุ่ม สภาพดินเปนนดินเหนียว เหมาะแก่การประกอบอาชีพ    เกษตรกรรม 
เช่น การท านา ไร่นาสวนผสม การเลี้ยงปลาน้ าจืดในบ่อดิน เปนนต้น และยังมีพ้ืนที่ บางส่วน อยู่ติดกับภูเขา  

๑.4  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู 

๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตมีป่าไม้มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เปนนไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ขนาดพ้ืนที่ (ไร่) 

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. ด้านการเมือง/การปกครอง  

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว มี 12 หมู่บ้าน โดยแยกเปนน  

 2.1) จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จ านวน 12  หมู่บ้าน ได้แก่  

  หมู่ที่ 1 บ้านทรายขาว   

  หมู่ที่ 2 บ้านดอนแค  

  หมู่ที่ 3 บ้านไทรงด   

  หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ าเย็น  

  หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวบ่อ       
  หมู่ที่ 6 บ้านโคกทราย 

                 หมู่ที่ 7 บ้านโคกยาง  

หมู่ที่ 8 บ้านโคกพิกุล 

หมู่ที่ 9 บ้านเกาะส าโรง 

หมู่ที่ 10 บ้านโคกทอง 

หมู่ที่ 11 บ้านอิมอญ 

 หมู่ที่ 12 บ้านวังอ้ายควาย 

  2.2) คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว    
(1)    นายสุรินทร์  สงหนู      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  

      2)    นายวิลาศ    มีฮ่ิน            รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว     
  (3)    นายส าราญ   นวลปาน    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว    
  (4)    นายสมโชค    ย้อยยางทอง   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

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

 
ที ่ ชื่อสายงาน ชื่อ - สกุล ระดับต าแหน่ง 

1 นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.) นางจันทนา  คงเกตุ กลาง 

 ส านักงานปลัดอบต.   

 พนักงานส่วนต าบล   
2 นักบริหารงานทั่วไป (หน.ส านักปลัด อบต.) นายคนอง  พังแพร่ ต้น 

3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางศรัญญา  วัชรวิจิตร ช านาญการ 

4 นักจัดการงานทั่วไป นางสมศรี  มีทอง ช านาญการ 

5 นักทรัพยากรบุคคล นายสมพร  นุ่นนุ่ม ช านาญการ 

6 นักพัฒนาชุมชน นางสาวปิยะพันธ์  กรุงไกรจักร ช านาญการ 

7 นิติกร นายกฤตวิทย์  ศรีสุข ปฏิบัติการ 

 ลูกจ้างประจ า   

7 นักจัดการงานทั่วไป นางจารุวรรณ  ชัยศรีอริยกุล - 

 พนักงานจ้าง   

8 พนักงานตกแต่งสวน 
นายฉกาจ    ด าด้วงโรม 

- 

9 ครูผู้ดูแลเด็ก นางอุษา  จันทร์ทองอ่อน ครูผู้ช่วย 

10 พนักงานขับรถยนต์ นายไพโรจน์  แก้วจันทร์ทอง - 

11 พนักงานขบัเครื่องจักรกลขนาดกลาง นายวิวัฒต์   รักษ์เมือง - 

 ส่วนกองคลัง   

 พนักงานส่วนต าบล   

1 นักบริหารงานการคลัง 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 

นางกัลยา    ชุมทอง ต้น 

2 เจ้าพนักงานพัสดุ นางสาวศิรัญญา  เปาะทองค า ปฏิบัติงาน 

3 นักวิชาการเงินและบัญชี นางประภารัตน์  รัตนกระจ่าง ช านาญการ 

4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางธันยพร  สัจจวิเศษ ช านาญงาน 

 ลูกจ้างประจ า   

5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางโสภา  คงศรีทอง - 
 พนักงานจ้าง   

6 ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางสาวจิราภรณ์  ชูบัวแก้ว - 

7 ลูกจ้างจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน นางสุรัตนา  อนุเชษฐรักษ์ - 
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ที ่ ชื่อสายงาน ชื่อ - สกุล ระดับต าแหน่ง 

 กองช่าง   

 พนักงานส่วนต าบล 
 

  

1 นักบริหารงานช่าง 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 

นายเริงชัย   ขจรวัฒนากุล ต้น 

2 นายช่างโยธา นายอุทิตย์  ขาวผ่อง ปฏิบัติงาน 

 พนักงานจ้าง   

3 ผู้ช่วยนายช่างโยธา นายสมชาย    สิงห์แก้ว - 

4 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า นายยงยุทธ  ล้านเพ็ชร - 

 
 

2.4) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
(1) นายสันติ     สุวรรณบุรี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
(2) นายสุนทร    รักษ์เมือง              รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
(3) นางจันทนา  คงเกตุ          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
(1) นายปรีชา   สงเสน   ส.อบต.หมู่ที่ 1   
(2) นายอรุณ  มีลาย             ส.อบต.หมู่ที่ 1 
(3) นายขวัญชัย   ขุนบุญจันทร์  ส.อบต.หมู่ที่ 2 
(4) นายประนอม  เพ็ชรทอง         ส.อบต.หมู่ที่ 2 
(5) นายสุนทร  รักษ์เมือง   ส.อบต.หมู่ที่ 3 
(6) นายสวย  นุ่นนุ่ม           ส.อบต.หมู่ที่ 3 
(7) นายธีระพันธ์  รอดนวล   ส.อบต.หมู่ที่ 4 
(8) นายธนวัฒน์   สุดการงาน   ส.อบต.หมู่ที่ 4 
(9) นายธีระพงค์  ลิ่มสกุล            ส.อบต.หมู่ที่ 5 
(10)นายพีระยศ  แก้วฉิม             ส.อบต.หมู่ที่ 5 
(11) นายสันติ     สุวรรณบุรี    ส.อบต.หมู่ที่ 6 
(12) นายมนูญ  สังด้วง    ส.อบต.หมู่ที่ 6 
(13) นายสาธิต  เพชรรัตน์    ส.อบต.หมู่ที่ 7 
(14) นายศุภกฤต  จันทร์ทองอ่อน    ส.อบต.หมู่ที่ 7 
(15) นายจิตร  จันทร์เรือง    ส.อบต.หมู่ที่ 8 
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(16) นายสมพร   เจิมพงศ์             ส.อบต.หมู่ที่ 8 
(17) นายเสนอ   หนูยิ้มซ้าย    ส.อบต.หมู่ที่ 9 
(18) นายเจริญ    ไกรคุ้ม      ส.อบต.หมู่ที่ 9 
(19) นายปรีดา  สังสง                   ส.อบต.หมู่ที่ 10 
(20) นายสัมพันธ์  เรืองสังข์             ส.อบต.หมู่ที่ 10 
(21) นายเจริญ   รอดแสง      ส.อบต.หมู่ที่ 11 
(22) นายชะรวย  รักจุฬ                ส.อบต.หมู่ที่ 12 
(23) นายสายชล  เอียดด า              ส.อบต.หมู่ที่12 

 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ปี พ.ศ.2559  มีจ านวนครัวเรือน 2,534 ครัวเรือน และมีประชากร 7,784 คน แยกเปนนชาย 3,874 
คน หญิง 3,910 คน  แยกแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 

 

หมู่ที่ จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 465 692 688 1,380 
2 307 367 403 770 
3 271 529 520 1,049 
4 283 446 443 889 
5 155 232 216 448 
6 254 383 404 787 
7 147 187 191 378 
8 185 273 284 557 
9 129 224 177 401 

10 127 181 209 390 
11 112 179 187 366 
12 99 181 188 369 

รวม 2,534 3,874 3,910 7,784 

 * ข้อมูลอ้างอิงจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ.เดือน เมษายน พ.ศ.2559 
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๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา   
- โรงเรียนประถมศึกษา                 6    แห่ง 

  - โรงเรียนมัธยมศึกษา                    2   แห่ง 
  - โรงเรียนอนุบาลเอกชน                         1     แห่ง 
     - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์            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 มีอัตราพึ่งพิง ร้อยละ 52.65 ท าให้ต้องมีภาระดูแลประชากรในวัยพึ่งพิงมาก 
(อ้างอิง จากรายงานประจ าปี 2559 ร.พ. สต.บา้นดอนแค) 

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

 

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 โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ  โภชนาการและเมตะบอลิซึม 1,089 11,405.53 

5 โรคระบบกล้ามเนื้อ  รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม 1,078 11,290.32 

6 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 771 8,074.99 

7 โรคหูและปุ่มกกหู 419 4,388.35 

8 โรคติดเชื้อและปรสิต 284 2,974.44 

9 โรคตารวมส่วนประกอบของตา 215 2,251.78 

10 โรคระบบประสาท 148 1,550.06 
ที่มา : โปรแกรมฐานข้อมูลสถานีอนามัย 
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จ านวนและอัตราป่วยของประชากรด้วยโรคเรื้อรัง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนแค  ต าบลทรายขาว  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

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. มะเร็ง 2 21.72 3 31.91 2 20.95 

ที่มา : ทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง    
 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1) การคมนาคมอาศัยทางบกเปนนหลัก    ใช้สัญจรไปมาได้ทั้งปีส่วนใหญ่เปนนถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก
ท าผิวจราจร มีถนนสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 (นครศรีธรรมราช – สงขลา) ตัดผ่าน   พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว  ซึ่งเปนนเส้นทางหลักที่ใช้ติดต่อระหว่างจังหวัด อ าเภอ และต าบล     ได้ตลอดทั้งปี 

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 านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเปนนร้อยละ  99  
 
5.4) แหล่งน้ าธรรมชาติ  

                            5.4.1)  ล าคลอง,ล าห้วย                            8     แห่ง                      

           5.4.2) บึง,หนอง,และอ่ืน 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 าขนาดใหญ่                   2    แห่ง                                                    
                                         (คลองชะอวด-แพรกเมือง) 

 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑  อาชีพ   
          ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนนหลัก พ้ืนที่ทั้งหมดของต าบลทรายขาว ประมาณ 
33,385 ไร่ แต่การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ กลับพบว่าได้ใช้ประโยชน์พื้นที่ประกอบอาชีพ ประมาณ 28,385 ไร่ 
เท่านั้น หรือประมาณ 85% ของพ้ืนที่ทั้งหมด นอกจากนั้นเปนนพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เปนนพื้นทีค่รอบครองของ
ชุมชนภายนอก และอีกส่วนหนึ่งใช้เปนนที่อยู่อาศัย และเปนนพ้ืนที่สาธารณะจากการส ารวจพบว่าประชากรที่มี
ทรัพย์สินทางการเกษตร หรือมีที่ดินในครอบครอง มีจ านวน ครัวเรือนที่มีท่ีดิน 1-3 ไร่ จ านวน 186 ครัวเรือน  
และจ านวน 4-7 ไร่  จ านวน 132 ครัวเรือน และครัวเรือนที่ไม่มีที่ดิน มีจ านวนถึง 204 ครัวเรือน ประชากร
เหล่านี้มีที่ดินในการประกอบชีพไม่เพียงพอ ในขณะเดียวกันจ านวนครัวเรือนเหล่านี้จะต้องเช่าที่ท ากินเพ่ือ
ประกอบอาชีพ และท างานรับจ้างหารายได้ให้กับครอบครัว เพ่ือด ารงชีวิต เพ่ือค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร และ
เพ่ือค่าใช้จ่ายจัดหาปัจจัยการผลิต เปนนต้น 
         โดยจะกล่าวถึงอาชีพที่ต้องอาศัยทรัพยากรดินเปนนหลัก ซึ่งโดยปกติลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของต าบล
ทรายขาวเหมาะแก่การประกอบอาชีพการเกษตรกรรม ลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่ประกอบด้วย 
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- พ้ืนที่ทุ่งนา (ประมาณการโดยแผนที่กลุ่มชุดดิน) เหมาะแก่การท านาปี ท านาปรัง ไร่นาสวนผสม 
    บ่อเลี้ยงปลา  มีพ้ืนที่ประมาณ  23,509 ไร่ 

-  พ้ืนที่ที่เปนนภูเขา และลาดเชิงเขา ป่าพรุ ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที ่3,1 และ หมู่ที ่9 (ประมาณการโดยแผนที่
กลุ่มขุดดิน) เหมาะแก่การปลูกยางพารา และสวนผลไม้ ฯลฯ  มีพ้ืนที่ประมาณ 9,876 ไร่ 

    ในจ านวนพื้นที่ทั้งหมดของต าบลทรายขาว จะมีพ้ืนที่สาธารณะเฉพาะถนนและแหล่งน้ า  
    มีพ้ืนที่ประมาณ 226 ไร่         

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

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

เกษตรกรรม) 
ปริมาณผลผลิตจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชากรในพ้ืนที่ จากข้อมูลจะเห็นว่าการ 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชากรได้ใช้พื้นที่ส่วนมาก ใช้เพื่อการท านา           
 

6.2 รายได้ของประชากร 
          รายได้ของครอบครัวจากการประกอบอาชีพทางการเกษตรไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วย เมื่อดูจาก
ผลผลิตเฉลี่ย ซึ่งอาจมีหลายปัจจัยที่เปนนสาเหตุการประกอบอาชีพท าให้ผลผลิตต่ า เช่น สาเหตุมาจากปัจจัย
การตลาด สาเหตุมาจากภาวะขาดน้ าหรือน้ าท่วม เปนนต้น แต่สาเหตุเบื้องต้นที่ได้จากการพบเห็นปัญหาที่เกิดข้ึนทุก
ปี ของเกษตรกรท านา คือ 
          -  สภาพการขาดน้ าในการท านาปี และนาปรัง ด้วยสภาพของพ้ืนที่มีเหมืองน้ าไม่เพียงพอเพ่ือใช้
ประกอบอาชีพท านา และอีกประการหนึ่ง เหมืองน้ าเหล่านี้ไม่สามารถเก็บกักน้ าใช้ได้ตลอดปี เพราะปริมาณการ
เพาะปลูกกับปริมาณน้ าในเหมืองน้ าไม่เพียงพอ จึงจ าเปนนจะต้องผันน้ าจากคลองพระราชด าริมาหล่อเลี้ยงโดย
ระบายน้ าลงสู่เหมืองน้ าต่าง ๆ เพ่ือกระจายน้ าให้เกษตรกรใช้ในการเพาะปลูก ดังนั้นการประกอบอาชีพท านา 
จะต้องลงทุนมากกว่าเดิม จะต้องมีค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงในการดูกชักน้ า 
          -  สาเหตุมาจาก การท านาขาดระบบการจัดการโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเอง โดยต่างคน
ต่างท า แล้วแต่ความพร้อมในเรื่องของปัจจัยการผลิต หรือทุนของเกษตรกร ซึ่งหน่วยงานชลประทาน และองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว พยายามจัดหาเครื่องสูบน้ า พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงดูดชักน้ าจากคลองราชด าริมาหล่อ
เลี้ยง แต่ก็ยังไม่เพียงพอในฤดูที่ฝนทิ้งช่วง สาเหตุจากไม่สามารถจัดสรรการใช้น้ าได้ เนื่องจากเกษตรกร 
มีสภาพต่างคนต่างท า จึงท าให้น้ าส่วนหนึ่งได้หายไปโดยมิได้ใช้ประโยชน์ใด ๆ 
          -  ส่วนสาเหตุอื่น ๆ ที่เกษตรกรมีรายได้ต่ า เนื่องจากผลผลิตที่ได้มานั้น ด้วยสภาวะตลาดเปนน
ตัวก าหนดราคา ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่จะต้องขาดรายได้ของส่วนแบ่งตลาด ตามฤดูกาล หรือฤดูการผลิต 
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          จากการส ารวจ จ านวน  1,380 ครัวเรือน  จะเห็นว่ารายได้ จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เปนนด้านหลัก โดยหลายสาขาอาชีพ โดยใช้พื้นที่หรือทรัพยากรดินมากท่ีสุด จะพบว่าอาชีพที่ท ารายได้มากท่ีสุดจาก
จ านวน 1,380 ครัวเรือน กลับไม่ใช้อาชีพเกษตรกรรม แต่เปนนอาชีพการรับจ้าง  สร้างรายได้มากท่ีสุด จ านวน ปี
ละ 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 าเปนนหลัก ๆ จะมีค่าใช้จ่ายในอัตราที่สูง เมื่อรวบรวมจาก 1,380 ครัวเรือน  
จ านวน 8 รายการ ดังนี้ 
 1. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา    เปนนเงิน   20,874,641  บาท/ปี 
 2. ค่าใช้จ่ายบริโภคเนื้อหมู   เปนนเงิน     8,594,080  บาท/ปี 
 3. ค่าใช้จ่ายบริโภคในครัวเรือน   เปนนเงิน     7,486,692  บาท/ปี 
 4. ค่าใช้จ่ายบริโภคเนื้อปลา   เปนนเงิน     5,803,964  บาท/ปี 
 5. ค่าใช้จ่ายค่าน้ า – ค่าไฟฟ้า   เปนนเงิน     5,158,164  บาท/ปี 
 6. ค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง   เปนนเงิน     4,311,659  บาท/ปี 
 7. ค่าใช้จ่าย ค่าปุ๋ย     เปนนเงิน     4,018,382  บาท/ปี 
 8. ค่าใช้จ่ายบริโภคข้าวสาร   เปนนเงิน      4,006,518 บาท/ปี           

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

       -   โรงงานอุตสาหกรรม     3    แห่ง 
  -   โรงสี      10  แห่ง 
  -  ฟาร์มปศุสัตว์                                     1        แห่ง        
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ า)ข้อมูลด้านการเกษตรหมู่ที่ ๑ มีพื้นท่ีทั้งหมด  2,929  ท า
การเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา ในเขตชลประทาน     7   ครัวเรือน 

    59         ไร่   700     กก./ไร ่  3,530   บาท/ไร ่   4,830  บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน          ครัวเรือน 

          ไร่           กก./ไร่            บาท/ไร่            บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน    ปาล์ม      .   50   ครัวเรือน 

  707.88   ไร ่   4,000 กก./ไร ่     9,000  บาท/ไร ่  14,000  บาท/ไร ่
สวน   ยางพารา    .   68   ครัวเรือน 

  562.25  ไร ่  233  กก./ไร ่   2,333   บาท/ไร ่  4,660  บาท/ไร ่
สวน   ผลไม้        .   2   ครัวเรือน 

  9.3     ไร ่   240   กก./ไร ่  1,000   บาท/ไร ่  12,000  บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย    4   ครัวเรือน 

   23        ไร่    1,000   กก./ไร ่    5,000    บาท/ไร ่    8,000   บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 ไร่มันส าปะหลัง    2   ครัวเรือน 

   3.5       ไร่    3,000  กก./ไร ่    3,500    บาท/ไร ่     6,000   บาท/ไร ่
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
     ปลูกผัก         . 

  8    ครัวเรือน 
   56.91   ไร ่   3,000   กก./ไร ่   33,000  บาท/ไร ่  54,000   บาท/ไร ่

 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง
ฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร      10% 
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน 1     20 % 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       95 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ      5% 
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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ข้อมูลด้านการเกษตรหมู่ที่  2  มีพื้นท่ีทั้งหมด  2,817  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา ในเขตชลประทาน     17   ครัวเรือน 

    247         ไร่   700     กก./ไร ่  3,530   บาท/ไร ่   4,830  บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน          ครัวเรือน 

          ไร่           กก./ไร่            บาท/ไร่            บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน    ปาล์ม      .   38   ครัวเรือน 

  315.36   ไร ่   4,000 กก./ไร ่     9,000  บาท/ไร ่  14,000  บาท/ไร ่
สวน   ยางพารา    .   2   ครัวเรือน 

  17  ไร ่  233  กก./ไร ่   2,333   บาท/ไร ่  4,660  บาท/ไร ่
สวน               .           ครัวเรือน 

          ไร่           กก./ไร่            บาท/ไร่            บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย          ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่             บาท/ไร่              บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 ไร่มันส าปะหลัง         ครัวเรือน 

          ไร่             กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
     ปลูกผัก         . 

  1     ครัวเรือน 
   0.75   ไร ่   3,000   กก./ไร ่   33,000  บาท/ไร ่  54,000   บาท/ไร ่

 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ 2     5% 
 5. คลองชลประทาน 1     20 % 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       95 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)       สระ                   . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

     3% 
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ข้อมูลด้านการเกษตรหมู่ที่  3  มีพื้นท่ีทั้งหมด  3,077  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา ในเขตชลประทาน     48   ครัวเรือน 

    584.75  ไร ่   700     กก./ไร ่  3,530   บาท/ไร ่   4,830  บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน          ครัวเรือน 

          ไร่           กก./ไร่            บาท/ไร่            บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน    ปาล์ม      .   62   ครัวเรือน 

  582.68   ไร ่   4,000 กก./ไร ่     9,000  บาท/ไร ่  14,000  บาท/ไร ่
สวน   ยางพารา    .   61   ครัวเรือน 

  646.63 ไร ่  233  กก./ไร ่   2,333   บาท/ไร ่  4,660  บาท/ไร ่
สวน               .           ครัวเรือน 

          ไร่           กก./ไร่            บาท/ไร่            บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย          ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่             บาท/ไร่              บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 ไร่มันส าปะหลัง         ครัวเรือน 

          ไร่             กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
     ปลูกผัก         . 

  16     ครัวเรือน 
   75.91   ไร ่   3,000   กก./ไร ่   33,000  บาท/ไร ่  54,000   บาท/ไร ่

 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน 1     80 % 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       95 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)       สระ                   . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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ข้อมูลด้านการเกษตรหมู่ที่  4  มีพื้นท่ีทั้งหมด  2,817  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา ในเขตชลประทาน     60   ครัวเรือน 

   1,729.19 ไร ่   700     กก./ไร ่  3,530   บาท/ไร ่   4,830  บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน    1    ครัวเรือน 

  8.75    ไร ่  500    กก./ไร ่ 3,530  บาท/ไร ่  3,450 บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน    ปาล์ม      .   36   ครัวเรือน 

  464.2  ไร ่   4,000 กก./ไร ่     9,000  บาท/ไร ่  14,000  บาท/ไร ่
สวน   ผลไม้    .   1   ครัวเรือน 

  2 ไร ่  240  กก./ไร ่   1,000   บาท/ไร ่  12,000  บาท/ไร ่
สวน               .           ครัวเรือน 

          ไร่           กก./ไร่            บาท/ไร่            บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย          ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่             บาท/ไร่              บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 ไร่มันส าปะหลัง         ครัวเรือน 

          ไร่             กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
     ปลูกผัก         . 

  20   ครัวเรือน 
   53.82   ไร ่   3,000   กก./ไร ่   33,000  บาท/ไร ่  54,000   บาท/ไร ่

 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
4. สระ       
 5. คลองชลประทาน 1     90 % 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)      95 % 
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)       สระ                   . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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ข้อมูลด้านการเกษตรหมู่ที่  5  มีพื้นท่ีทั้งหมด  2,637  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา ในเขตชลประทาน     34   ครัวเรือน 

   832.89 ไร ่   700     กก./ไร ่  3,530   บาท/ไร ่   4,830  บาท/ไร ่
นอกเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

      ไร่          กก./ไร ่           บาท/ไร่         บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน    ปาล์ม      .   13   ครัวเรือน 

  164.  ไร ่   4,000 กก./ไร ่     9,000  บาท/ไร ่  14,000  บาท/ไร ่
สวน           .         ครัวเรือน 

        ไร่            กก./ไร่            บาท/ไร่            บาท/ไร่ 
สวน               .           ครัวเรือน 

          ไร่           กก./ไร่            บาท/ไร่            บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย          ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่             บาท/ไร่              บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 ไร่มันส าปะหลัง         ครัวเรือน 

          ไร่             กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
     ปลูกผัก         . 

  5   ครัวเรือน 
   35   ไร ่   3,000   กก./ไร ่   33,000  บาท/ไร ่  54,000   บาท/ไร ่

 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
4. สระ       
 5. คลองชลประทาน 1     95 % 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      80 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)       สระ                   . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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ข้อมูลด้านการเกษตรหมู่ที่  6  มีพื้นท่ีทั้งหมด  2,681  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา ในเขตชลประทาน     44   ครัวเรือน 

   957.75 ไร ่   700     กก./ไร ่  3,530   บาท/ไร ่   4,830  บาท/ไร ่
นอกเขตชลประทาน   2     ครัวเรือน 

  10    ไร ่   400       กก./ไร ่    3,500       บาท/ไร ่    2,760     บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน    ปาล์ม      .   99   ครัวเรือน 

  1,275.87.  ไร ่   4,000 กก./ไร ่     9,000  บาท/ไร ่  14,000  บาท/ไร ่
สวน   ยางพารา        .   22   ครัวเรือน 

  203.01   ไร ่   233   กก./ไร ่   2,333  บาท/ไร ่   4,660  บาท/ไร ่
สวน               .           ครัวเรือน 

          ไร่           กก./ไร่            บาท/ไร่            บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย          ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่             บาท/ไร่              บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 ไร่มันส าปะหลัง         ครัวเรือน 

          ไร่             กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
     ปลูกผัก         . 

  32   ครัวเรือน 
   169.32   ไร ่   3,000   กก./ไร ่   33,000  บาท/ไร ่  54,000   บาท/ไร ่

 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
4. สระ       
 5. คลองชลประทาน 1     90 % 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      95 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)       สระ                   . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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ข้อมูลด้านการเกษตรหมู่ที่  7  มีพื้นท่ีทั้งหมด  2,582  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา ในเขตชลประทาน     53   ครัวเรือน 

   1,397.16 ไร ่   700     กก./ไร ่  3,530   บาท/ไร ่   4,830  บาท/ไร ่
นอกเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

      ไร่          กก./ไร ่           บาท/ไร่           บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน    ปาล์ม      .   36   ครัวเรือน 

  430.15.  ไร ่   4,000 กก./ไร ่     9,000  บาท/ไร ่  14,000  บาท/ไร ่
สวน   ยางพารา        .   1   ครัวเรือน 

  2.5   ไร ่   233   กก./ไร ่   2,333  บาท/ไร ่   4,660  บาท/ไร ่
สวน               .           ครัวเรือน 

          ไร่           กก./ไร่            บาท/ไร่            บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย          ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่             บาท/ไร่              บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 ไร่มันส าปะหลัง         ครัวเรือน 

          ไร่             กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
     ปลูกผัก         . 

  24   ครัวเรือน 
   106   ไร ่   3,000   กก./ไร ่   33,000  บาท/ไร ่  54,000   บาท/ไร ่

 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
4. สระ       
 5. คลองชลประทาน 1     60 % 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      60 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)       สระ                   . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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ข้อมูลด้านการเกษตรหมู่ที่  8  มีพื้นท่ีทั้งหมด  2,942  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา ในเขตชลประทาน     71   ครัวเรือน 

   1,790.66 ไร ่   700     กก./ไร ่  3,530   บาท/ไร ่   4,830  บาท/ไร ่
นอกเขตชลประทาน    2    ครัวเรือน 

   14.5   ไร ่    500      กก./ไร ่   3,600   บาท/ไร ่   3,450  บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน    ปาล์ม      .   24   ครัวเรือน 

  329.13.  ไร ่   4,000 กก./ไร ่     9,000  บาท/ไร ่  14,000  บาท/ไร ่
สวน   ยางพารา        .   2   ครัวเรือน 

  6.99   ไร ่   233   กก./ไร ่   2,333  บาท/ไร ่   4,660  บาท/ไร ่
สวน   ผลไม้            .    1    ครัวเรือน 

   2.36    ไร ่   240    กก./ไร ่ 1,000  บาท/ไร ่  12,000 บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย          ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่             บาท/ไร่              บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 ไร่มันส าปะหลัง         ครัวเรือน 

          ไร่             กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
     ปลูกผัก         . 

  17   ครัวเรือน 
   48.06   ไร ่   3,000   กก./ไร ่   33,000  บาท/ไร ่  54,000   บาท/ไร ่

 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
4. สระ       
 5. คลองชลประทาน 1     80 % 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      85 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)       สระ                   . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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ข้อมูลด้านการเกษตรหมู่ที่  9  มีพื้นท่ีทั้งหมด  3,117  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา ในเขตชลประทาน     32   ครัวเรือน 

   746.32 ไร ่   700     กก./ไร ่  3,530   บาท/ไร ่   4,830  บาท/ไร ่
  นอกเขตชลประทาน    2    ครัวเรือน 

   14.5   ไร ่    500      กก./ไร ่   3,600   บาท/ไร ่   3,450  บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน    ปาล์ม      .   57   ครัวเรือน 

  1,336.27.  ไร ่   4,000 กก./ไร ่     9,000  บาท/ไร ่  14,000  บาท/ไร ่
สวน   ยางพารา        .   9   ครัวเรือน 

  70.97   ไร ่   233   กก./ไร ่   2,333  บาท/ไร ่   4,660  บาท/ไร ่
สวน               .        ครัวเรือน 

        ไร่           กก./ไร่            บาท/ไร่           บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย          ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่             บาท/ไร่              บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 ไร่มันส าปะหลัง         ครัวเรือน 

          ไร่             กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
     ปลูกผัก         . 

  18   ครัวเรือน 
   74.5   ไร ่   3,000   กก./ไร ่   33,000  บาท/ไร ่  54,000   บาท/ไร ่

 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
4. สระ       
 5. คลองชลประทาน 1     90 % 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      70 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)       สระ                   . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-30- 
ข้อมูลด้านการเกษตรหมู่ที่  10  มีพื้นท่ีทั้งหมด  2,191  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา ในเขตชลประทาน     46   ครัวเรือน 

   1,477.75 ไร ่   700     กก./ไร ่  3,530   บาท/ไร ่   4,830  บาท/ไร ่
  นอกเขตชลประทาน          ครัวเรือน 

        ไร่            กก./ไร่            บาท/ไร่           บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน    ปาล์ม      .   40   ครัวเรือน 

  561.05.  ไร ่   4,000 กก./ไร ่     9,000  บาท/ไร ่  14,000  บาท/ไร ่
สวน   ผลไม้        .   1   ครัวเรือน 

  1.5   ไร ่    240     กก./ไร ่   1,000  บาท/ไร ่   12,000  บาท/ไร ่
สวน               .        ครัวเรือน 

        ไร่           กก./ไร่            บาท/ไร่           บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย          ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่             บาท/ไร่              บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 ไร่มันส าปะหลัง         ครัวเรือน 

          ไร่             กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
     ปลูกผัก         . 

  1   ครัวเรือน 
   1.5   ไร ่   3,000   กก./ไร ่   33,000  บาท/ไร ่  54,000   บาท/ไร ่

 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
4. สระ       
 5. คลองชลประทาน 1     90 % 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      50 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)       สระ                   . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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ข้อมูลด้านการเกษตรหมู่ที่  11  มีพื้นท่ีทั้งหมด  4,417  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา ในเขตชลประทาน     74   ครัวเรือน 

   2,493.75 ไร ่   700     กก./ไร ่  3,530   บาท/ไร ่   4,830  บาท/ไร ่
  นอกเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

        ไร่          กก./ไร ่             บาท/ไร่            บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน    ปาล์ม      .   29   ครัวเรือน 

  356.5.  ไร ่   4,000 กก./ไร ่     9,000  บาท/ไร ่  14,000  บาท/ไร ่
สวน   ยางพารา        .   1     ครัวเรือน 

  18.4   ไร ่   233   กก./ไร ่   2,333  บาท/ไร ่   4,660  บาท/ไร ่
สวน               .        ครัวเรือน 

        ไร่           กก./ไร่            บาท/ไร่           บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย          ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่             บาท/ไร่              บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 ไร่มันส าปะหลัง         ครัวเรือน 

          ไร่             กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
     ปลูกผัก         . 

  10   ครัวเรือน 
   45.5   ไร ่   3,000   กก./ไร ่   33,000  บาท/ไร ่  54,000   บาท/ไร ่

 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
4. สระ       
 5. คลองชลประทาน 1     90 % 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      60 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)       สระ                   . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-34- 
ข้อมูลด้านการเกษตรหมู่ที่  12  มีพื้นท่ีทั้งหมด  1,340  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา ในเขตชลประทาน     1    ครัวเรือน 

   24..5 ไร ่   700     กก./ไร ่  3,530   บาท/ไร ่   4,830  บาท/ไร ่
  นอกเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

      ไร่          กก./ไร ่           บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน    ปาล์ม      .   1   ครัวเรือน 

  9.32.  ไร ่   4,000 กก./ไร ่     9,000  บาท/ไร ่  14,000  บาท/ไร ่
สวน   ยางพารา        .   53   ครัวเรือน 

  559.5   ไร ่   233   กก./ไร ่   2,333  บาท/ไร ่   4,660  บาท/ไร ่
สวน               .        ครัวเรือน 

        ไร่           กก./ไร่            บาท/ไร่           บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย          ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่             บาท/ไร่              บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 ไร่มันส าปะหลัง         ครัวเรือน 

          ไร่             กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
     ปลูกผัก         . 

  2   ครัวเรือน 
   22.7   ไร ่   300   กก./ไร ่   33,000  บาท/ไร ่  54,000   บาท/ไร ่

 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
4. สระ       
 5. คลองชลประทาน 1     90 % 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      90 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)       สระ                   . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  ประเพณีลอยกระทง 
  ประเพณีงานเดือนสิบ 
  ประเพณีส่งหาบส่งคอน 
  ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ   

 
9. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

ต าบลทรายขาว  มีทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าสงวนแห่งชาติและภูเขา  

10. อ่ืนๆ เช่น มวลชนจัดตั้ง 
- ลูกเสือชาวบ้าน                                        2  รุ่น    400  คน 
- ไทยอาสาป้องกันชาติ                             1  รุ่น    150  คน 
- กองทุนเพ่ือความมั่นคงของชาติ              1  รุ่น    150  คน 
- อปพร.                                                      2  รุ่น    124  คน 
- อาสาสมัครป้องกันไฟป่า                                1  รุ่น     30   คน 

       



 

 
 
 

 

   ส่วนที่  ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
   
   

 
 
 

 
 

 

 
 
 

     
 

 



ส่วนท่ี ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2557-2559) 
 

๑.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗–2๕59 
๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การต้ังงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) มี

ลักษณะเปนนการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเปนน
แผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนนประจ าทุกปี  โดยได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเปนนกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาด าเนินงาน
ให ้ รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตาม
แผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้       

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจ 
ซึ่งมีโครงการและกิจกรรมท่ีท าดังนี้ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

1. ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,087,200.- 
2. ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 120,000.- 
3. ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ 1,194,000.- 
4. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์ 34,900.- 
5. โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 117,7401.- 
6. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับต่าง ๆ  130,040.- 
7. ค่าใช้จ่ายส าหรับการท าแผนพัฒนาสามปี และแผนชุมชน 19,800.- 
8. โครงการจดัการแข่งขันกีฬาทรายขาวเกมส ์ 120,000.- 
9. โครงการจดัการแข่งขันกีฬาทรายขาวคัพ 134,200.- 

10. งานประเพณลีอยกระทง (จัดสถานท่ีในการลอยกระทง) 22,000.- 
11. งานวันกตัญญ ู 88,400.- 
12. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกยาง 72,660.- 
13. โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 31,500.- 
14. ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผูสู้งอายุ 910,000.- 
15. อุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) 1,261,055.- 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

16. อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรยีนสงักัด สปฐ. ในเขตบริการ 2,856,000.- 
17. อุดหนุนส่งเสริมสนับสนุนประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 5,000.- 
18. อุดหนุนโครงการจัดขบวนแห่หมรบั งานประเพณเีทศกาลเดือนสิบ 10,000.- 
19. อุดหนุนประชาคมหมู่บ้าน 177,000.- 
20. อุดหนุนชมรมผู้สูงอายตุ าบลทรายขาว 50,000.- 
21. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 100,000.- 
22. โครงการพัฒนาผู้เรยีนให้มีความรูแ้ละทักษะที่จ าเปนนตามหลักสูตรเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
80,000.- 

23. โครงการจ้างงานผู้ว่างงานจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจงบประมาณ 90,000.- 
 
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีโครงการและกจิกรรมที่ท าดังนี ้

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

1. โครงการก่อสร้างถนนสาย (ข้าง วก.หัวไทร-สวนครูบรรเจดิ) หมู่ที่ 2 58,000.- 
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12 274,134.- 
3. โครงการปรับปรุงถนนเลียบสายบา้นนายเกษม  เกลีย้งแป้น-ถนน รพช.     หมู่ที่ 7 274,000.- 
4. โครงการปรับปรุงถนนสายคลองราชด าร-ิคลองท่านฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 9 300,000.- 
5. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสวย-ถนนบ้านนางเริ่ม  หมู่ท่ี 3 228,400.- 
6. โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสด ุ 59,000.- 
7. โครงการปรับปรุงห้องน้ า 86,000.- 
8. จัดซื้อน้ ามันเพื่อการเกษตร  

-งบประมาณตามข้อบญัญัต ิ
-จ่ายขาดเงินสะสม 

 
591,300.- 
280,660.- 

9. ขุดลอกเหมืองน้ าจากบา้นนายประสิทธ์ิ-คลองชลประทานสาย 1 หมู่ที่ 8 89,000.- 
10. ขุดลอกเหมืองน้ าสายโคกหรั่ง-สายบ้านนายสั้ว-ท่อบล็อก หมู่ที่ 8   47,000.- 
11. ขุดลอกเหมืองน้ าสายชายพร-ุหน าหยอม หมู่ที่ 6  61,000.- 
12. ขุดลอกเหมืองน้ าสายบ้านนายเชวง-ดอนเหม้า หมู่ที ่10 48,000.- 
13. ขุดลอกเหมืองน้ าสายบ้านนายเซี๊ย-นานายจ่ า หมู่ท่ี 4 60,000.- 
14. ขุดลอกเหมืองน้ าสายบ้านนายทุ่น หมู่ที่ 6-บ้านนายวาด หมู่ที่ 7  

หนองฆ้อ 
53,000.- 

15. ขุดลอกเหมืองน้ าสายฟารม์หมู สจ.-เขตหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 2 ต.ทรายขาว 57,000.- 
16. ขุดเหมืองน้ านานางซิ่น-บ้านนายพิทักษ์  เพชรทอง  หมู่ที่ 6 137,000.- 
17. ขุดเหมืองน้ าสายถนนศาลาทวด-ถนนด้วน หมู่ที่ 3 108,000.- 
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2. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน(ต่อ) 
มีโครงการและกจิกรรมที่ท าดังนี ้

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

1. โครงการก่อสร้างถนนสาย (ข้าง วก.หัวไทร-สวนครูบรรเจดิ) หมู่ที่ 2 58,000.- 
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12 274,134.- 
3. โครงการปรับปรุงถนนเลียบสายบา้นนายเกษม  เกลีย้งแป้น-ถนน รพช.     หมู่ที่ 7 274,000.- 
4. โครงการปรับปรุงถนนสายคลองราชด าร-ิคลองท่านฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 9 300,000.- 
5. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสวย-ถนนบ้านนางเริ่ม  หมู่ท่ี 3 228,400.- 
6. โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสด ุ 59,000.- 
7. โครงการปรับปรุงห้องน้ า 86,000.- 

    
3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสขุ 
ซึ่งมีโครงการและกิจกรรมท่ีท าดังนี้ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคเกี่ยวกับสัตว์) 154,940.- 
2. อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐาน 180,000.- 

  
                     งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทรายขาว 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

1. โครงการแพทย์แผนไทยนวตักรรมใหม่ของการบริการปี 2557 60,000.- 
2. โครงการควบคมุและรณรงค์โรคไข้เลือดออกปี 2557 38,600.- 
3. โครงการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเบาหวาน สนองน้ าพระราชหฤทัยใน

หลวง 
53,960.- 

4. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุม่เสี่ยงเบาหวาน ความดัน 17,050.- 
5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สงูอายุต าบลทรายขาว  ปี  2557 24,000.- 
6. โครงการอาสามาเปนนหมอปีท่ี 6 12,000.- 
7. โครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มใส 9,000.- 
8. โครงการต าบลนมแม่เพื่อสายใยรกัแห่งครอบครัว 16,400.- 
9. โครงการหญิงเจรญิพันธ์ ทันสมัย ใส่ใจสุขภาพ 15,770.- 

10. โครงการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอาย ุ 27,200.- 
11. โครงการออกก าลังกายด้วยการเตน้แอโรบิค บ้านดอนแค 20,000.- 
12. โครงการออกก าลังกายด้วยการเตน้แอโรบิค  บ้านโคกพิกุล 20,000.- 
13. โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายทุี่บ้าน 85,500.- 
14. โครงการเยี่ยมบ้าน ถามไถ่ ใส่ใจสขุภาพผู้สูงอายุ ประจ าปี 2557 17,250.- 
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร 
มีโครงการและกจิกรรมที่ท าดังนี ้

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

1. ค่าใช้จ่ายส าหรับค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม้ พวงมาลา 2,600.- 
2. โครงการปกป้องสถาบันส าคญัของชาติ 5,600.- 
3. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์เพื่อบริการประชาชน 45,000.- 
4. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพบุคลากร อบต.ทรายขาว (ศึกษาดูงาน) 390,000.- 
5. โครงการ อบต. ยิม้ เคลื่อนที่ 18,500.- 
6. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 34,350.- 
7. รายจ่ายเพื่อ ให้ได้มาซึ่งบริการ 297,635.- 
8. อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อ าเภอหัวไทร 5,000.- 
9. จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล 10,000.- 

10. โครงการจดัท าแผนที่ภาษ ี 90,000.- 
11. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ พร้อมพริ้นเตอร์ 53,500.- 
12. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ระบบอินเตอรเ์น็ต) 104,007.- 
13. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์ อปพร. อบต.ทรายขาว 8,400.- 
14. ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนนกรณีพเิศษ 895,681.- 
15. วัสดุส านักงานและเก้าอี้ห้องประชุมสภาฯ 147,473.- 
16. ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศจ านวน 2 เครื่อง 89,200.- 
17. จัดซื้อเครื่องตดัหญา้ชนิดข้อแข็ง 8,900.- 
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จ่ายขาดเงินสะสม 
มีโครงการและกจิกรรมที่ท าดังน้ี 

 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

1. ก่อสร้างถนนสาย 408-บ้านนายประนอม  หมู่ที่ 2 172,500.- 
2. ปรับปรุงถนนสายหนองเลเมา-บ้านนายแคล้ว หมู่ท่ี 4, 10 384,000.- 
3. ปรับปรุงถนนสายบ้านตาแก้ว –โคกโพธ์ิ หมู่ที่ 5 186,000.- 
4. ขยายเขตถนน สายเขตอ าเภอเชียรใหญ-่อู่แก้ว  หมู่ที่ 12 164,000.- 
5. ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 12 299,200.- 
6. ขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 4 191,080.- 
7. ขยายเขตท่อเมนประปา  หมู่ที่ 7 11,000.- 
8. ขยายเขตท่อเมนประปา  หมู่ที่ 10 54,000.- 
9. ค่าน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค 122,850.- 

10. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางปราณ-ีเขตต าบลหัวไทร  หมู่ที่ 8 93,000.- 
11. ปรับปรุงท่อระบายน้ าสายเลียบก าแพงวัดโคกพิกุล ต.ทรายขาว- ม.2        ต.บ้าน

ราม-บ้านนายประสิทธิ –ถนนบ้านนายสั้ว หมู่ที่ 8 
24,000.- 

12. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายรินทร-์ถนนสายท่อม่วง หมู่ที่ 2 14,000.- 
13. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายฤกษ-์คลองชลประทานสาย 1 หมู่ที่ 4 24,000.- 
14. ปรับปรุงถนนจากบ้านนายบุญธรรม-บ้านนายขาว หมู่ที่ 3 33,000.- 
15. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 191,080.- 
16. ค่าปรับปรุงถนนสาย คสล.-บ้านนางแปลก  หมู่ที่ 3 48,000.- 
17. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสวงค-์บ้านนายเรือง  หมู่ที่ 3 14,000.- 
18. ปรับปรุงถนนสายศาลาทวด-ถนนสายบ้านนางเริ่ม หมู่ที่ 3 36,000.- 
19. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายประนอม-ถนนสายดอนรักษ์ หมู่ที่ 2 14,000.- 
20. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายประมลู-บ้านดอนไม้ไผ-่ร.ร.ทรายขาว หมู่ที่ 2 14,000.- 
21. ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าของบ้านอ้ายสีตะวันตก หมู่ท่ี 11 140,278.- 
22. ขุดลอกบริเวณหน้าประตูน้ า หมู่ที ่7 39,000.- 
23. ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 3 63,000.- 
24. ขุดลอกเหมืองน้ าสายหนองเตย-หัวหิน-ป่าพรุ หมู่ท่ี 6 65,000.- 
25. ซ่อมแซมถนนสาย รพช. (หนองยาง)-วัดอู่แก้ว หมู่ที่ 9 89,000.- 
26. ซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองเตย หมู่ที่ 6 28,000.- 
27. ซ่อมแซมถนนสาย โรงเรียนบ้านโคกทราย-บ้านนายสมพงค์ หมู่ที่ 6 28,000.- 
28. ซ่อมแซมถนนสายชายพรุ -บ้านหน าหยอม (สวนนายเจริญ) หมูท่ี่ 6 56,343.- 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

29. ขุดลอกเหมืองน้ าสายตาแก้ว-โคกโพธ์ิ (ช่วงเขตบ้านนายไสว-เหมืองน้ าเขต หมู่ที่ 5) 86,000.- 
30. ขุดลอกเหมืองน้ าสายบ้านนายผาด-บ้านดอนรัก หมู่ที่ 2 55,000.- 
31. ขุดลอกทางระบายน้ าจากบ้านนายสวงค-์บ้านนายทอง (พร้อมปรับท่อและเพิ่มท่อ

ระบายน้ า) หมู่ที่ 3 
43,000.- 

32. ขุดลอกเหมืองน้ าสายถนน 408-บ้านดอนเหม้า หมู่ที่ 10 130,000.- 
33. โครงการปรับปรุงถนนสายโคกแมงลัก-ท่อม่วง หมู่ที่ 4 232,000.- 
34. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายห้วน-นายสุคนธ์ หมู่ที่ 5 270,000.- 
35. โครงการติดตั้งระบบกรองน้ าประปาบาดาล หมู่ที่ 4 154,500.- 
36. ปรับปรุงถนนสายบ้านหน าหยอม-บ้านนายวาส หมู่ที่ 6 160,000.- 
37. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเคล้า-หลังโรงเรียนทรายขาว หมู่ที่ 2,9 99,000.- 
38. ซ่อมแซมถนนสายหนองฆ้อ-นานายผาด  หมู่ที่ 7 154,000.- 
39. ติดตั้งระบบกรองน้ าบาดาล หมู่ที่ 12 96,000.- 
40. ปรับปรุงอาคารประชุม อบต.ทรายขาว หมู่ที่ 1 231,990.- 
41. ค่าก่อสร้างท่อบล็อกคอนกรตีเสรมิเหล็ก  หมู่ที่ 1 109,000.- 
42. ซ่อมแซมระบบประปา  หมู่ที่ 1 , 2 51,000.- 
43. ซ่อมแซมถนนสาย รพช.หัวหิน-รพช.ห้วยน้ าเย็น (ช่วงข้างบ้านนายบ ารุง)     หมู่ที่ 6 55,000.- 
44. ขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 11 198,500.- 

 
๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เปนนเครื่องมือในการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนน
ผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เปนนระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
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ซึ่งแผนพัฒนาสามารถน าไปปฏิบติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   

(๑)  เชิงปริมาณ 
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕59)    

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  ๑98  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  ๑17 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  59.00 

การด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปของแผนและสามารถ
ด าเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา         

  
   (๒)  เชิงคุณภาพ  

 ได้ด าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ในภาพรวม  ซึ่งได้ด าเนินการประเมินความพึง
พอใจสรุปได้ดังนี้     

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา   ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเปนนร้อยละ  
๖๔.๕๒  เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจถึง  
ร้อยละ  ๖๐.๓๗  ความพอใจของประชาชนมากกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่  ๔.๑๕  ซึ่ง
ประเมินได้ว่าควรจะมีบริหารจัดการด าเนินงานให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกว่านี้  
ความพึงพอใจน่าจะอยู่ที่ร้อยละ  ๘๐  

๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕59 
๒.๑ ผลทีไ่ด้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามที่ได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕59  เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และ

พัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเปนนอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรอืน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสญัจรไปมาได้สะดวก 
๔.  ไมม่ีการเกดิอาญชญากรรมในพ้ืนท่ี   
๖.  เด็กๆ ไดร้ับการศึกษาทุกคน 
๗.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รบัเงินช่วยเหลือเบี้ยยัชีพทุกคน 
๑๐. ประชาชนไดร้ับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง 
๑๑. ประชาชนไดร้ับความช่วยเหลือจากสาธาณะภัย 
๑๓. ไม่มเีกิดอาญชญากรรมการในพ้ืนท่ี 
๑๔. ปญัหาไขเ้ลือดออกลดลง 
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๑๖. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
๑๗. ประชาชนไดร้ับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
๑๘. ประชาชนไดร้ับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
๑๙. ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการด าเนินงานตา่งๆ ของเทศบาล 
๒๐. ประชาชนไดร้ับบริการจากงานบริการตา่งๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 

๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕59  สามารถด าเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการ ซึ่งการ

ด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อหมู่บ้าน ดังนี ้
๑. การขยายเส้นทางถนนเพิ่มขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  ท าให้กระทบต่อพื้นที่อยู่อาศัย 

ประชาชน 
  ๒. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเปนนมลพิษ 

 ๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้ไม่ได้รับ
ความสะดวกในการใช้บริการ 

 ๔. การก่อสร้างทางระบายน้ าในชุมชนสามารถระบายน้ าได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เปนนพ้ืนท่ีการเกษตร
ได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไมไ่ด้  เปนนแหล่งสะสมเช้ือโรคต่างๆ  

  
๓. สรปุปัญหาอุปสรรคการด าเนิงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕59 

ปัญหา 
๑)  ขาดการเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นแนวทางในการแก้ไข  
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมไีม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกลา่วมีเปนนจ านวนมากเกินงบประมาณทีม่ี   
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นต าบลที่จะสามารถ 
ด าเนินการได้  

อุปสรรค 
๑)  การขาด เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้ 
เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเปนนอย่างยิ่ง  
๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
๓)  กหหมาย ระเบยีบ ท่ีจ ากัดที่จะสามารถด าเนินการได้     

 แนวทางการแก้ไข   
  ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาใช้แผนชุมชน/หมู่บ้านมาเปนนกรอบในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกนั   

2)  ควรล าดับความส าคัญ และไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

 3)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว
และถูกต้อง  ในการบริการ 

 4)  ควรสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 
 

 

 



 
 

 
     

ส่วนที่  ๓ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ส่วนท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนนคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

 
๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคาม

จากภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย  กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ  

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเปนนประเทศพัฒนา
แล้ว ซึ่งจาเปนนต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทาง
การค้าและการเปนนผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิง
ยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ 
และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ  

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เปนนรากฐานที่แข็งแกร่งของ
ประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเปนนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพ
กหหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเปนนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง  

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและ
สร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเปนนธรรม  
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๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเปนนสังคมสีเขียว  

๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  มี
ธรรมาภิบาล 
 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบ

สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแส
การเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับ 
สภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของประเทศในปัจจุบันท่ียังคงประสบปญัหาในหลาย
ด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. การเสริมความเปนนธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. การเติบโตที่เปนนมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. ด้านความมั่นคง 
6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
10. การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 
๑.๓ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 (1.3.1) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ บนรากฐานของชุมชนที่
เข้มแข็ง” 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1  การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามัน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนพื้นฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพื้นที่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้รองรับการค้า การลงทุน
การท่องเที่ยว การเกษตร และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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 (1.3.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด        

วิสัยทัศน์ (Vision)  “นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
1. การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เปนนเกษตรสุขภาพ เกษตรคณุภาพ และ 

น านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ผลผลิตและสร้างรายได้  
2. การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สามารถสร้าง 

อาชีพและรายได้ในพ้ืนท่ีเพิ่มขึ้น 
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสทิธิภาพเพิ่มพื้นท่ี 

สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 
4. การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
5. การพัฒนาสังคมแห่งการเรยีนรู้และภูมิปญัญาเพือ่สร้างคณุภาพของคนนครศรธีรรมราช 

 
(1.3.4) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

          วิสัยทัศน์ “องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสรมิสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.1 วิสัยทัศน์ 

 “เกษตรสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้ กระจายการมีส่วนร่วม เรียนรู้เพิ่มขึ้น ครบครันบริการสาธารณะ” 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 

 2.2.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
      2.2.2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
       2.2.3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      2.2.4  ยุทธศาสตรด์้านสาธารณสขุ 

2.2.5 ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบรหิาร 
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2.3 เป้าประสงค์ 

- เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
- เพื่อจัดระบบการจราจร คมนาคมมีมาตรฐาน  
- เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
- เพื่อบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 
2.4 ตัวชี้วัด 

- ร้อยละของรายได้ครัวเรือน และความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น 
- ร้อยละของเส้นทางคมนาคมมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
- จ านวนหมู่บ้านที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ 
- ร้อยละของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ 

   
 2.5 กลยุทธ์ 

 2.5.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
- แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เช่น ปัจจัยการผลิต เงินทุน  
เครื่องจักรที่  ทันสมัย   ตลอดจนจัดระบบอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ 
- แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการศึกษาสร้างแหล่งเรียนรู้และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อย่างมีคุณภาพ 
- แนวทางการพัฒนา   อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่น 
- แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพชุมชน 
- แนวทางการพัฒนา  พัฒนากิจรรมกีฬาต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาสถานท่ีบริการด้าน 
กีฬา เพื่อส่งเสรมิสุขภาพ  และ การป้องกัน แก้ปัญหายาเสพตดิ 
- แนวทางการพัฒนา  สวัสดิการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

      2.5.2.ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
- แนวทางการพัฒนา พัฒนาการคมนาคมขนส่ง จัดระบบเส้นทางใหม้ีมาตรฐานและครอบคลุม ทุกชุมชน 
- แนวทางการพัฒนา  จัดระบบและบรหิารจดัการน้ าเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 
- แนวทางการพัฒนา พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่ออ านวยความ สะดวกสบาย ให้แก่ประชาชน 

       2.5.3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริม อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
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      2.5.4 .ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณะสุข 
- แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณะสุขและคุม้ครองผู้บรโิภค 
ให้มีความ ปลอดภัย  รวมทั้งการป้องกันและรักษาโรคทั้งในคน และสัตว ์
 

2.5.5 ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบรหิาร 
- แนวทางการพัฒนา  พัฒนาบุคลากร ระบบการท างาน สถานท่ี อุปกรณ์ สิ่งอ านวย 
ความสะดวก เพื่อให้  การท างานและการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ 
- แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสทิธิภาพในการบริหารโดยแนวทางการมีส่วนร่วมของ     
ทุกภาคส่วน 
- แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชน 
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3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สาขาการพัฒนา  จุดแข็ง/โอกาส  จุดอ่อน/อุปสรรค 
1 ด้านการพัฒนาคน สังคมและ
เศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง 
-มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพหลายสาขา 
- มีการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
อันเปนนเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
- มีวัดซึ่งเปนนองค์กรทางศาสนาเปนนศูนย์
รวมจิตใจและช่วยหล่อหลอมให้ชุมชนมี
ความ   รักและสามัคค ี
-ประชาชนส่วนใหญ่มีพื้นฐานทางด้าน
จิตใจดีมีคณุธรรม มีความรัก สามคัคี 
ประกอบสมัมาอาชีพ 
- ประชาชนส่วนใหญ่มองเห็นคณุค่าของ
การศึกษามากขึ้น มีการส่งเสรมิให้บุตร
หลานให้ได้รับการศึกษามากขึ้น 
การรวมกลุ่มทางด้านอาชีพต่าง ๆ ท าให้
กลุ่มอาชีพมีความมั่นคงและเข้มแข็งขึ้น 
- มีการน าเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่
ทันสมัยมาใช้เพิ่มผลผลิต 
- สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสมส าหรับ
ท าการเกษตร 
โอกาส 
- มีโครงการพระราชด าริช่วยบรรเทา
ปัญหาด้านการใช้ดินและน้ า 
 
 

จุดอ่อน 
- การรวมกลุม่ของประชาชนยังขาด   
ความเข้มแข็ง  
- กระแสบรโิภคนยิมและการใช้ชีวิตที่
ฟุ้งเฟ้อท าให้ประชาชนมีภาระหนีส้ิน  
เพิ่มขึ้น 
- ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทางด้านเกษตรกรรม ซึ่งราคาผลผลิต  มี
ความไม่แน่นอน 
- ประชาชนยังขาดความรู้ในการใช้  
ทรัพยากรดินและน้ าใหเ้กิดประโยชน์  
สูงสุด 
-  ปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลติทาง  
การเกษตร 
อุปสรรค 
- ปัญหาจากสภาพดิน ฟ้า อากาศที่ไม่
แน่นอนท าให้เกิดภาวะฝนแล้ง  หรือน้ า
ท่วมสร้างความเสยีหายแกผ่ลผลติทาง
การเกษตร 
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สาขาการพัฒนา  จดุแข็ง/โอกาส  จุดอ่อน/อุปสรรค 
2. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

จุดแข็ง 
- มีการปรับปรุงพัฒนา,ระบบการ
คมนาคมครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่ท้ังต าบล 
- มีระบบชลประทานน าน้ าจากโครงการ
พระราชด าริชะอวด-แพรกเมือง เพื่อ
น ามา ใช้ในการเกษตร 
- มีระบบประปาให้บริการในเขตชุมชน
ใหญ่เกือบเต็มพื้นท่ี 
 

จุดอ่อน 
- ถนนช ารุดทรุดโทรม เนื่องจากการใช้   
งานเกินพิกัด 
อุปสรรค 
- สภาพภูมิอากาศในช่วงฤดูฝนบางปีมีฝน
ตกหนักท า ให้ เ กิดน้ าท่วมท า ให้การ
คมนาคม ไม่ ส ะดวกและท า ให้ ถนน
เสียหาย 
- วัชพืชท าให้เหมืองน้ าตื้นเขิน ยากต่อ
การล าเลียงน้ า 
 

3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
- สภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่มสีภาพแวดล้อม
ด ี
- มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้
สวยงามน่าอยู่ 
 

จุดอ่อน 
- สภาพแวดล้อมบางส่วนถูกท าลายมีการ
บุกรุกพ้ืนท่ีป่าสวงนและขุดดินลูกรัง 
- การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีที่ใช้ใน
การเกษตรอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวด-
ล้อมในระยะยาว 
อุปสรรค 
- ชาวบ้านบางส่วนยังขาดพื้นที่ท ากิน  
และความยากจนท าให้ต้องบุกรุกพื้นที่
ราชการและป่าสงวน 

4. ด้านสาธารณสุข จุดแข็ง 
- มีสถานีส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้
อย่างทั่วถึง 
 

จุดอ่อน 
- การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ทั้งสัตว์
และคน ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที ่
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สาขาการพัฒนา  จุดแข็ง/โอกาส  จุดอ่อน/อุปสรรค 
5. ด้านการเมืองและการบริหาร จุดแข็ง 

- ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและมี
ความตื่นตัวในสิทธิและหน้าที่ของคนใน
ระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน 
- มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อุ ป ก ร ณ์ ที่ ทั น ส มั ย ม า ช่ ว ย ใ น ก า ร
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
โอกาส 
- พรบ.กระจายอ านาจแก่องค์กร
ปกครอง  ส่วนท้องถิ่น ท าให้ อบต.มี
บทบาทและโอกาสในการพัฒนามากขึ้น 
- ประชาขนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆมากข้ึน 

จุดอ่อน 
- เนื่องจากข้อก าจัดด้านงบประมาณ 
-บุคลากรมีน้อย ไม่ครบตามโครงสร้าง
ของส่วนราชการ  

 
 
3.2 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
   -  ส่งเสริมการการประกอบอาชีพ เช่น ด้านปัจจัยการผลิต เงินทุน เครื่องจักรที่ทันสมัย ตลอดจนจัดระบบอื่นๆที่เอ้ือต่อ
การประกอบอาชีพ 
 -  ส่งเสริมการศึกษาสร้างแหล่งเรยีนรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 -  อนุรักษ์และพัฒนาศลิปวฒันธรรมและภูมิปญัญาท้องถิน่ ร่วมกันอนรุักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
           -  สามารถพัฒนากิจกรรมกีฬาต่างๆตลอดจนพัฒนาสถานที่ ส่งเสรมิด้านกีฬา ส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกัน แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
- พัฒนาการคมนาคมขนส่ง จัดระบบเส้นทางให้มีมาตรฐานและครอบคลุมทุกชุมชนอยู่ท่ัวทุกพ้ืนท่ีจ าเปนนต้องสร้างถนน

ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ใช้ในการเกษตรกรรมจ าเปนนต้องมีถนนเพ่ือขนส่งผลผลติทางการเกษตร  
- จัดระบบและบรหิารจดัการน้ าเพื่อการเกษตรให้เกดิประโยชน์สูงสุดการพัฒนาด้านเหมืองน้ าครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนท่ี

ปรับปรุง ขุดลอกเพื่อในการเกษตร  
- พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น การพัฒนาด้านน้ าประปาและขยายเขตไฟฟ้า           เพื่อเสริมสรา้ง

คุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
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3. ยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสรมิและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการร่วมกันอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
4.ยุทธศาสตร ์ด้านสาธารณสุข 
- พัฒนาการให้บริการดา้นสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัย รวมทั้งการป้องกันและรักษาโรคทั้งในคน 

และสตัว์ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นได้ทันท่วงที 
5.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร 
- พัฒนาสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการและพัฒนาบุคลากรให้มีการน าเทคโนโลยีและ

เครื่องมือท่ีทนัสมัยมาใช้ในการปฏบิัติงาน ท าให้การท างานและการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว   
-  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารโดยแนวทางการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน  
- ปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหข้้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนมีการบริการอินเตอร์เนต็ต าบล ท าให้ประชาชนมีโอกาส

ได้รับรู้ข่าวสารที่ทันสมยั รวมทั้งการจัดรายการประชาสัมพันธ์อบต. และให้ความรู้ทางสถานีวิทยุชุมชน มีการจัดท าเว็บไซต์เพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งรับฟังปัญหาต่างๆจากประชาชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

     
ส่วนที่  ๔ 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



    ส่วนท่ี ๔ 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 
คน สังคมและเศรษฐกิจ 

บริหารทั่วไป การักษาความสงบภายใน ส านักปลดั อบต.
ทรายขาว บริการชุมชนและ

สังคม 
การศึกษา 
สาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห ์
เคหะและชุมชน 
สร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
แผนงานการศาสนาวัฒนา 
ธรรมและนันทนาการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 
โครงสร้างพื้นฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

การเกษตร 

พาณิชย ์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ การศึกษา ส านักปลดั 

การเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 

สาธารณสุข 
บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข ส านักปลดั 
เคหะและชุมชน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองการบริหาร 

บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป กองคลัง 
กองช่าง 

ส านักปลดั 
การรักษาความสงบภายใน 
การศึกษา 
สร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
เคหะและชุมชน 

รวม 5 ยุทธศาสตร ์ 6 ด้าน ๑9 แผนงาน 1 ส านัก/ 
2 กอง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  ด้านการพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหต ุ

เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้
ถนนมีความระมัดระวัง 
 

- จัดอบรม 
ประชาสมัพันธ์ 
ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
มีความ
ระมัดระวังขับข่ี
ปลอดภัย เปิด
ไฟ ใส่หมวก
กันน็อค 
- จัดตั้งจุด
บริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาลส าคัญ 

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

ป้องกัน
อุบัติเหตลุด
การสญูเสยี 

ส านักปลดั 

2 โครงการส่งเสริมระบบ
บริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน(EMS) 

เพื่อช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่ไม่
สามารถจัดหาพาหนะใน
การเดินทางไป
สถานพยาบาลได ้
 

เพื่อใช้ในการ
จัดหาอุปกรณ์
และค่าใช้จา่ย
สนับสนนุการ
ด าเนินงานทาง
การแพทย์
ฉุกเฉิน(EMS) 

25,000 
 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 
 

25,๐๐๐ 
 

บริการทาง
การแพทย์
ฉุกเฉิน
(EMS)เพิ่มขึ้น 

สามารถ
ช่วยเหลือ
ผู้ป่วย 
เข้ารับการ
รักษาใน
สถานพยาบา
ลได้ทนัท่วงท ี

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  ด้านการพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
    แผนงานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ *เพ่ือส่งเสรมิและพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กให้เป็นไปอย่าง
เต็มตามศักยภาพ 
*เพ่ือให้เด็กตระหนักใน
บทบาทและหน้าท่ีของตนเอง 

-จัดกิจกรรม
ให้เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
และเด็ก
ปฐมวัยในเขต
พื้นที่ อบต. 

130,000 
 

13๐,๐๐๐ 
 

 

 13๐,๐๐๐ 
 

13๐,๐๐๐ 
 

เด็กไดร้่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

-เด็กไดร้ับการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
เรียนรู้อย่าง
เต็มตาม
ศักยภาพ 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์และ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 

เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ
และการจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

25,000 
 

25,000 
 

 

25,000 
 

25,000 
 

มีครุภัณฑ์
เพิ่มขึ้น 

-ส่งเสรมิ
การศึกษา 

ส านักปลดั 
 

3 โครงการอาหารเสรมินม เพื่อส่งเสริมจัดซื้ออาหารเสริม
เด็กเล็ก 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

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

เด็กเล็กไดร้ับ
สารอาหาร
ครบถ้วน 

ส านักปลดั 

4 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อส่งเสริมโภชนาการอาหาร
กลางวันเด็กเล็ก 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

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

เด็กเล็กไดร้ับ
อาหาร
ครบถ้วน 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดันครศรธีรรมราช ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
    แผนงานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็กปฐมวยั ให้
เป็นไปตามวัย อย่างเหมาะสม 

ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
-จัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน 

18๐,๐๐๐ 
 

 18๐,๐๐๐ 

 
180,๐๐๐ 

 
18๐,๐๐๐ 

 
สนับสนุนการ
บริหารเพิ่มขึ้น 

เด็กนักเรียน
ได้รับโอกาส
ทางการศึกษา 

ส านักปลัด 

7 โครงการจดัอบรม คณุธรรม
จริยธรรม  

*เพ่ือส่งเสรมิให้สังคม มี
คุณธรรม จรยิธรรม 
*เพ่ือให้สังคมอยู่กันอย่างปกติ
สุข 
 

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

50,000 5๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

สร้างความรู้ 
จริยธรรม 
คุณธรรม
เพิ่มขึ้น 

สร้างคุณธรรม
จริยธรรมท่ีดี
ให้กับบุคลากร 
และประชาชน 

ส านักปลัด 

8 โครงการสร้างจิตส านึกในการ
ด าเนินการตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อจัดการประสบการณ์การ
เรียนรูต้ามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ประชาชน
ทั่วไป,และ
เยาวชน 

 

20,000 2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

เด็กเล็กมีความ
เข้าใจใน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มขึ้น 

สามารถน า
ความรู้ปรับใช้
ในชีวิต 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  ด้านการพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
    แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุปร    ะสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
 

เพื่อส่งเสริมความรู้ รณรงค์พิษ
ภัยยาเสพตดิ 

- ประชาชน 
และเยาวชน 

78,000. 
 

78,000. 
 

78,000 78,๐๐๐ 
 

ลดปัญหายา
เสพติดได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ี
ความรู้และ
เข้าใจปัญหา 
ยาเสพตดิ 
 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  ด้านการพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
    แผนงานสงเคราะห์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 
 

ที ่ โครงการ วัตถุปร    ะสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยัง
ชีพผู้สูงอายุ และช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผูด้้อยโอกาสเช่น 
ผู้ป่วยเอดส์ คนพิการ 
 

เพื่อสงเคราะห์เงิน ช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ 

- ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส 
เช่น ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยเอดส์   
ผู้พิการ 

2,400,000. 
 

2,400,000. 
 

2,400,000 2,40๐,๐๐๐ 
 

ผู้ด้อยโอกาส 
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดเีพิ่มขึ้น 

ผู้ด้อยโอกาสมี
ความเป็นอยู่ดี
ขึ้น 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  ด้านการพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 

59 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการก่อสร้างป้อมยาม 
หมู่ที่ 7 

เพื่อป้องกันและรักษา
ความปลอดภัย 

หมู่ที่ 7 - - - 20๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน 
ได้มีความ
ปลอดภัย 

ส านักปลดั 

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ 
สถานท่ีจัดงานลอยกระทง 
หมู่ที่ 9 
 

เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์
ประเพณี การจดัลอย
กระทง 

1 แห่ง 100,000 - - 
 

 

- 
 

มีสถานท่ีจัด
งานเพิม่ขึ้น 
 

ประชาชนได้
ใช้เป็นสถานท่ี
สืบสาน
ประเพณ ี

ส านักปลดั 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานท่ี 

1 แห่ง 50,000 - - - มีสถานท่ี
บริการสะดวก
ขึ้น 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ด าเนินงาน
ต่างๆ 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  ด้านการพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการฝีกอาชีพระยะสั้น , 
ระยะยาวให้กับผู้ว่างงาน 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ ระยะ
สั้น  เพิ่มรายได ้
 

-สนับสนุน
งบประมาณหรือ
อุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรมอาชีพ 

30,000 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

 

3๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ประกอบ
อาชีพเพิ่มข้ึน 

ส านักปลดั 

2 โครงการสนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรฯ 
 

เพื่อสนับสนุนการท างาน
ของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรฯ 

-สนับสนุน
งบประมาณหรือ
อุปกรณ์เพื่อให้
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตรฯ 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ได้สนับสนุน
งานศูนย์ให้มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความรู้
ด้าน
เทคโนโลยีการ
เกษตร 

ส านักปลดั 

3 โครงการสนับสนุนกองทนุ
สวัสดิการชุมชน ต าบล
ทรายขาว 

เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต
ให้กับประชาชน 

-สนับสนุน
กองทุน
สวัสดิการชุมชน 

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

ประชาชนมี
สวัสดิการและ
ทุนในการ
ประกอบ
อาชีพ 

ส านักปลดั 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  ด้านการพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 

61 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการส่งเสริมอาชีพการ
เลี้ยงสตัว ์
 
 
 

เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ
อาชีพการเลี้ยงสตัว์ สรา้ง
รายได้  

-สนับสนุน
งบประมาณใน
การฝึกอบรม
อาชีพ 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
รายได้มี
คุณภาพชีวิต 
ที่ด ี

ส านักปลดั 

5 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

เพื่อให้การขับเคลื่อนการ
ด าเนนิงานด้านการพัฒนา
สตรมีีความต่อเนื่อง 

1 ครั้ง/ป ี 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มสตรีมี
ความเข้มแข็ง
เพิ่มขึ้น 

การขับเคลื่อน
การด าเนิน 
งานของกลุ่ม
สตรี มคีวาม
ต่อเนื่อง 

ส านักปลดั 

6  โครงการ อบต.ยิม้เคลื่อนที่ 
 

เพื่อบริการประชาชนให้
ได้รับบริการจากรัฐ 

บริการ
ประชาชน  
ออกหน่วย 
อบต.เคลื่อนที ่

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

ประชาชน
ได้รับบริการ
อย่าท่ัวถึง 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  ด้านการพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
    แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 

 
 
 
 

62 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทง 

เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม
ให้อยู่คู่ท้องถิ่นตลอดไป 

1 ครั้ง/ป ี 350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

ประชาชนได้
สืบสาน
ประเพณี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ร่วมกันสืบ
สานประเพณี
อันดีงาม 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดังานวันกตัญญ ู เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม
ให้อยู่คู่ท้องถิ่นตลอดไป 

1 ครั้ง/ป ี 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนได้
สืบสาน
ประเพณี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ร่วมกันสืบ
สานประเพณี
อันดีงาม 

ส านักปลดั 

3 โครงการส่งหาบส่งคอน เพื่อสืบสานส่งเสริมวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่นอันดี
งามให้กับเด็กและเยาวชนและ
บุคคลทั่วไป 

1 ครั้ง/ป ี 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ประชาชนได้
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น 

ได้ตระหนักถึง
คุณค่าและ
ร่วมกันสืบ
สาน
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา 
 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  ด้านการพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
    แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 
 
 
 
 

63 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการปลูกฝังค่านิยม 
อุดมการณ์ ความจงรักภักดี 
การปกป้องและเทดิทูน
สถาบันส าคญัของชาต ิ

เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามี
ความจงรักภักดี ร่วมมือ ร่วม
ใจเสรมิสร้างความมั่นคงแก่
ประเทศชาติ และด าเนินชีวิต
ในหลักธรรมทางศาสนา ตาม
แนวทางในพระบรมราโชวาท 

-ผู้น าท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชน 
กลุ่มพลัง
มวลชน 
นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน
ทั่วไป  

300,000 
 

30๐,๐๐๐ 
 

 

30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้
ปกป้องสถาบัน
ส าคัญชาติ
เพิ่มขึ้น 

ร่วมแสดง
ความ
จงรักภักดี 
ร่วมมือ ร่วมใจ
เสรมิสร้าง
ความมั่นคงแก่
ประเทศชาต ิ

ส านักปลดั 

5 โครงการแข่งขันกีฬา
ทรายขาวเกมส ์

เพื่อสนับสนุนนักกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันปัญหายาเสพติด 

-จัดการ
แข่งขันกีฬา
ภายในต าบล
เพื่อคัดเลือก
ตัวแทน
นักกีฬาเข้า
แข่งขันกีฬา
ระดับอ าเภอ 
จังหวัด 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

ประชาชนได้
ร่วมแข่งขันกีฬา
มากขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดันครศรธีรรมราช ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
    แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

6 โครงการแข่งขันฟุตบอล
ทรายขาวคัพ 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันปัญหายาเสพติด 

 จัดการ
แข่งขัน
ฟุตบอล
ทรายขาวคัพ
โดยมตีัวแทน
นักกีฬาจาก 
หมู่บ้านเข้า
ร่วมแข่งขัน 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ประชาชนได้
ร่วมแข่งขันกีฬา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

ส านักปลดั 

7 โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬา  

เพือ่จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันเกิดความรักสามัคคี ใน
ระดับต่างๆ  
ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันปัญหายาเสพติด 

-ส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขัน
กีฬา 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ส่งเสริม
สุขภาพ 
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมให้เกิด
ความรัก
สามัคคี ใน 
อปท. ด้วยกัน 
และประชาชน
ในต าบล 

ส านักปลดั 

8 โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬาอ าเภอหัวไทร 

เพื่อส่งเสริมประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

แข่งขันกีฬา
อ าเภอ 

35,000 35,000 35,000 35,000 ส่งเสริม
สุขภาพ 
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมให้เกิด
ความรัก
สามัคคี  

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดันครศรธีรรมราช ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
    แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

9 โครงการแข่งขันกีฬากลุม่
เครือข่าย 

เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
กลุ่มเครือข่าย 

 การแข่งขนั
กีฬากลุ่ม
เครือข่าย 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

ได้ร่วมแข่งขัน
กีฬาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางเล็ก-บ้านนางสี 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

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

500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สามแยกบ้านนายเสวียน- 
สามแยกบ้านนายสวสัดิ ์
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

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

750,000 750,000 750,000 750,000 มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ่อมงคล หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

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

500,000 500,000 - - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการก่อสร้างทาง 
ระบายน้ า  คสล. สาย อบต.
ทรายขาว- ถนน 408   
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้เส้นทางระบาย
น้ าที่สะดวก 
 

ก่อสร้างทาง
ระบายน้ า คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 506 ม.  
 

- 500,000 - - มีทำงระบำย
น้ ำเพิ่มขึ้น   

ป้องกันน้ า
ท่วมขังพื้นที่
ท าการเกษตร
ของประชาชน 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างบล็อค สาย
สวนนายประยูร / สวนนาย
ม่วง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ก่อสร้างบล๊อค  - 640,000 - - มีกำรก่อสรำ้ง
ท่อบล๊อค
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรัง 
สายสวนนายเจริญ ขุนบุญ
จันทร์ หมู่ที่ 1 – บ้านนาย 
เรือง เรืองรักษ์ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

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

- - 540,000 - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

7 โครงการบุกเบิก ถนนดินลูกรัง 
สายบ้านนายโสภา-ถนน 408 
บ้านวาสนา หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

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

- - - 400,000 มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  
สายบ้านนายประมูล-บ้านดอน
ไม้ไผ่ -โรงเรียนทรายขาว  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนนหิน
คลุก กว้าง 4.00 
ม. ยาว 1,160 
ม.  
 

280,000    มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

9 โครงการขยายผิวจราจร  
ถนนหินคลุก สายบ้านนาย
วิชิต กุดแก้ว – ถนนท่อม่วง 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ขยายถนนหิน
คลุก. กว้าง 4.00 
ม. ยาว 600 ม.  

  15,000  มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

10 โครงการขยายผิวจราจร 
ถนนหินคลุก สายวิทยาลัยการ
อาชีพ – บ้านนายนรินทร ์
ทองนอก หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ขยายถนนหินคลุก 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 100 ม.  

   24,000 มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงถนน  
ดินลูกรัง  สายสวนนางเจยีร 
- สวนนายก้าย หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

ปรับปรุงถนน  
ดินลูกรัง กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
1,700 ม. พร้อม
วางท่อระบายน้ า 

500,000 - - - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สามแยกศาลาอเนกประสงค์ 
-บ้านนางชุม หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

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

- 350,000 - - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

    แผนงานเคหะและชุมชน 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

13 โครงการปรับปรุงถนน 
ดินลูกรัง สายนายสวย- 
ถนนสายโคกหมั่น หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนถมดิน
ลูกรัง กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 600 ม.  

- - 150,000 - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงถนน 
ดินลูกรัง  บ้านนายประยูร-
ถนนด้วน หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนถมดิน
ลูกรัง กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 800 ม.  

- -  - 200,000 มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงถนน 
ดินลูกรัง  สายท่อม่วง เขต 
หมู่ท่ี 3 -เขตต าบลบ้านราม 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนถมดิน
ลูกรัง กว้าง 3.50 ม. 
ยาว 1,000 ม.  

- - - 210,000 มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

16 โครงการปรับปรุงถนน 
ดินลูกรัง (บ้านป้าจุก) 
หมู่ท่ี 3 – เขตต าบล 
บ้านราม 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนถมดิน
ลูกรัง กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,000 ม.  

- - - 240,000 มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงถนน 
ดินลูกรัง สายบ้านนายล่อง 
-ถนนสายนายนิคม ไพรัช 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนถมดิน
ลูกรัง กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 1,000 ม.  

- 240,000 - - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างประตู
ระบายน้ า บ้านนายฤกษ์ 
หมู่ท่ี 4  

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางระบายน้ าที่
สะดวก 
 

- ก่อสร้างประตรูะบาย
น้ าและวางท่อบล๊อค  

- 300,000 - - มีประตูระบำย
น้ ำสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

19 โครงการปรับปรุงถนน  
หินลูกรัง สายบ้านนายนิคม 
- นายเซียะ-นายอ่ า 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

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

 480,000   มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงถนน 
หินลูกรัง สายบ้านนายไพรัช 
-เหมืองนายพฤกษ์  หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนถมดิน
ลูกรัง กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 200 ม.  

 48,000   มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงถนน 
หินลูกรัง สายเลเมา – บ้าน
นางมณฑา  หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนถมดิน
ลูกรัง กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 200 ม.  

- - 48,000 - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

22 โครงการวางท่อระบายน้ า 
ถนนสาย 408-คลองชล 
ประทาน หมู่ท่ี 4 

เพื่อใหเ้ส้นทาง
ระบายน้ าทีส่ะดวก 
 

- วางท่อระบายน้ า 
ระยะทาง 1,000 เมตร  

- - 200,000 - มีท่อระบำยน้ ำ
สะดวกเพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงถนน 
หินคลุก สายบ้านป้าจุก-  
หมู่ท่ี 5 ต.บ้านราม 
 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

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

480,000 - - - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยลุงลอย หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

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

120,000 - - - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

25 โครงการปรับปรุงถนน 
หินคลุก สายบ้านป้าอั้น  
หมู่ท่ี 5-หมู่ท่ี 6 ต.หัวไทร 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนหินคลุก 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 350 ม.  

84,000 - - - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านป้าอั้น หมู่ท่ี 5- 
หมู่ท่ี 6 ต.หัวไทร 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 350 ม.  

820,000 - - - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างประตูระบายน้ า  
หมู่ท่ี 5 

เพื่อใหเ้ก็บน้ าใช้ใน
การเกษตร 
 

- ก่อสร้างประต ู
ระบายน้ า  

- 80,000 - - มีประตูระบำย
น้ ำได้อย่ำง
สะดวกเพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

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

- - 700,000 - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

29 โครงการบุกเบิกถนนหิน
ลูกรัง สายคลองอ้ายเต่า-
สายบ้านนายผาด หมู่ท่ี 6 
 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

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

1,400,000 - - - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ สระหลวง 
หน้าบ้านนายพันธ์ สงหนู 
หมู่ท่ี 6 

เพื่อเป็นท่ีจัดกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

1 แห่ง 500,000 - - - มีศาลา
อเนกประสงค์
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้มี
สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

31 โครงการบุกเบิกถนน 
ดินลูกรัง สาย รพช. – บ้าน
นางพิน-นายไสว หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

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

620,000 - - - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

32 โครงการปรับปรุง ถนนดิน
ลูกรัง สาย รพช.- 
บ้านดอนรัก หมู่ท่ี 6 
 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

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

- - 270,000 - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

33. โครงการบุกเบิกถนนดิน
ลูกรัง สายนานายสวน- 
นานายหัสชัย หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- บุกเบิกถนน ดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 800 ม.  

- - - 200,000 มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

34 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง สายชายพรุ-บ้าน 
นายจรัล หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

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

- - - 290,000 มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างประตู
ระบายน้ า บริเวณข้างวัด 
โคกยาง หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ก่อสร้างประตรูะบาย
น้ า  
 

- 500,000 - - มีประตูระบำย
น้ ำได้อย่ำง
สะดวกเพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายโคกยาง –ถนน 408 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

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

- 9,280,000 - - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายเกษม-นา 
นายผาด หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

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

- 2,600,000 - - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างประตู
ระบายน้ า บริเวณบ้านนาย
ประเสิรฐ หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางระบายน้ าที่
สะดวก 
 

- ก่อสร้างประตรูะบาย
น้ า 
  

- - 500,000 - มีประตูระบำย
น้ ำได้อย่ำง
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
เส้นทาง
ระบายน้ า ที่
สะดวก 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายเด็จ –บ้านนาย
บุตร – นางบุญลาภ  
พูลจันทร์นา หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

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

1,000,000 - - - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

40 โครงการปรับปรุงถนน  
หินคลุก สายก าแพงวัดโคก
พิกุลหมู่ท่ี 8 - หมู่ท่ี 2  
ต.บ้านราม 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนหินคลุก 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 1,993 ม.  

480,000 - - - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

41 โครงการปรับปรุงถนน  
ดินลูกรัง สายบ้านนางล าไย 
-บ้านนางปราณี หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนถมดิน
ลูกรัง กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 300 ม.  

- - - 72,000 มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

42 โครงการปรับปรุงถนน  
หินคลุก สายบ้านดอนโอ่ง
หมู่ท่ี 8 –โคกหรั่ง หมู่ท่ี 3  

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนหินคลุก 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 1,991 ม.  

- - - 500,000 มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

43 โครงการปรับปรุง ถนนหิน
คลุก สายปราณี หมู่ท่ี 8- 
หมู่ท่ี 6 
 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนหินคลุก 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 500 ม.  

- - - 120,000 มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุงขุดลอก 
คูระบายน้ า ทางหลวงชนบท 
รพช.ฝั่งตะวันออก –คลอง
ระบายน้ าชะอวด-แพรก
เมือง หมู่ท่ี 9 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง ขุดลอกคูระบายน้ า และ
วางท่อน้ า ระยะทาง  
2,000 ม. 

500,000 - - - มีกำรขุดลอกคู
ระบำยน้ ำได้
เพิ่มขึ้น   

มีทางระบาย
น้ า 

กองช่าง 

45 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง สายหัวเขาสามแก้ว – 
วัดอู่แก้ว หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

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

480,000 - - - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

46 โครงการปรับปรุงถนนหิน
ลูกรัง สายหลังโรงเรียนวัด
โคกยาง-สวนนายเกษม ชุม
แก้ว หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

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

- 480,000 - - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

47 โครงการปรับปรุงถนน หิน
ลูกรัง สายบ้านนายเติม นาย
ดิเรก –บ้านนายปรีดี      
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 2,500 ม.  

400,000 - - - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

48 โครงการปรับปรุง ถนนดิน
ลูกรัง สายตาแก้ว โคกโพธ์ 
คลองราชด าริ  หมู่ท่ี 5 – 
หมู่ท่ี 11   

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 4,200 ม.  

700,000 - - - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

49 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง หมู่ท่ี 11  
(คลองชลประทานท่ี 1) 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 1,000 ม.  

240,000 - - - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

50 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง สายคลองแพรกเมือง 
ชะอวด –คลองชลประทาน
สายที่ 1 หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 1,000 ม.  

- - 240,000 - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ท่ี 7 
บ้านนายเจริญ 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 6.00 ม.  
ยาว 1,160 ม.  

- - - 3,500,000 มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก 
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

52 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง สายบ้านสมบูรณ์-บ้าน
นางเพียร หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ปรับปรุงถนน ถมดิน
ลูกรัง กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 700 ม.  

170,000 - - - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

53 โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อ 
ผิวถนน ในพื้นท่ีต าบล
ทรายขาว 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

- ซ่อมแซมผิวถนน  
ทั้งต าบล 
 

800,000 - - - มีถนนส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. บริเวณชุมชน
หนาแน่น 

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการสัญจร และ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ชุมชนหนาแน่น 

400,000 - - - มีรำงระบำย
น้ ำได้อย่ำง
สะดวกเพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ า 
คอสะพานบ้านนายพฤกษ์ 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับ
ใช้ในการเกษตร 

1 แห่ง - - 500,000 - มีฝำยทดน้ ำ
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ า 
คอสะพานนา นายไร่ 
หวานเมฆ 

เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับ
ใช้ในการเกษตร 

1 แห่ง - - 500,000 - มีฝำยทดน้ ำ
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานการพาณิชย ์
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมหอถัง หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภค 
แก้ปัญหาน้ าไม่เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมหอถัง 

- 500,000 - - ประชาชน มีน้ า
ใช้เพ่ิมขึ้น  

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างระบบประปา
พรอ้มขยายเขตระบบประปา 
หมู่ท่ี 3  

เพื่อให้มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภค 
แก้ปัญหาน้ าไม่เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล
ก่อสร้างหอถังระบบ
ประปาและท่อเมน 

1,000,000 - - - ประชาชน ได้ใช้
น้ าเพิ่มขึ้น  

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปา 
 

เพื่อให้มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภค 
แก้ปัญหาน้ าไม่เพียงพอ 

ปรับปรุงซ่อมแซม 
ระบบประปา 

ท้ังต าบล 

500,000 - - - ประชาชน ได้ใช้
น้ าเพิ่มขึ้น  

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานการพาณิชย ์

 
 

88 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมหอถัง หมู่ท่ี 6 
(หน้าบ้านนายหัสชัย) 

เพื่อให้มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภค 
แก้ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอ 

ขุดเจาะบาดาล 
พร้อมหอถัง 

1,100,000 - - - ประชาชน ได้ใช้
น้ าเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ท่ี 8 (สระปาปาเก่า) 

เพื่อให้มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภค 
แก้ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอ 

ขุดเจาะบาดาล 500,000 - - - ประชาชน ได้ใช้
น้ าเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

6 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมขยายเขตระบบ
ประปา หมู่ท่ี 11  

เพื่อให้มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภค 
แก้ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอ 

ขุดเจาะบาดาล 
พร้อมขยายเขต 

- - 500,000 - ประชาชน ได้ใช้
น้ าเพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ท่อเมนระบบประปา  
 

เพื่อให้มีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภค 
แก้ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอ 

ปรับปรุงซ่อมแซม 
ท่อเมนระบบประปา 

ท้ังต าบล 

500,000 - - - ประชาชน ได้ใช้
น้ าเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธภิาพเพิม่พืน้ที่สีเขียวและการใชพ้ลังงานสะอาด   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท์ี่  2  การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
    แผนงานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการจัดการขยะในชุมชน/
หมู่บ้าน รณรงค์ลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยภายใต้หลักการ 
3Rs 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขยะ การลด
ขยะ การคัดแยกขยะ  

หมู่บ้าน 210,000 210,000 210,000 210,000 ลดปริมาณขยะ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความรู้และ
น าไปใช้ลด
ปริมาณขยะ 

ส านักปลัด 

2 โครงการป้องกันและควบคุม
ไฟป่า 

เพื่อให้ประชาชน มีจิตส านึก
และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม ้

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

ประชาชน มี
จิตส านึกและ
ร่วมกัน
อนุรักษ์
ทรัพยากรป่า
ไม ้
 

ส านักปลัด 

3 โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ า  
รักแผ่นดิน 

เพื่อสร้างจิตส านึกรักษาพื้นที่
ป่าใหเ้ป็นแหล่งต้นน้ า 

๑ ครั้ง/ปี 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 ประชาชนได้ 
อนุรักษ์
ทรัพยากร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมกันใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธภิาพเพิม่พืน้ที่สีเขียวและการใชพ้ลังงานสะอาด   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท์ี่  2  การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
    แผนงานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการปลูกหญ้าแฝกใน
ชุมชน 

เพือ่ป้องกันการพังทลายของ
หน้าดิน 

๑ ครั้ง/ปี 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนได้ 
รักษาการ 
พังทะลายดิน
เพิ่มขึ้น 

*สามารถ
ป้องกันการ
พังทลายของ
หน้าดิน 

ส านักปลดั 

5 โครงการรณรงค์เพื่อลด
ภาวะโลกร้อน  

เพื่อลดภาวะโลกร้อน ชาวบ้าน
ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน 
 

๑ ครั้ง/ปี 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้ 
ร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจและตระ
ความส าคญั
ของปัญหา 

ส านักปลดั 

6 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ   เพื่อก าจัดขยะได้ถูก
สุขลักษณะ 

ก่อสร้าง
เตาเผาขยะ 
ในชุมชน 
 

30,000. 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได้
ก าจัดขยะ
เพิ่มขึ้น 

สามารถก าจัด
ขยะได้ถูกวิธี 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธภิาพเพิม่พืน้ที่สีเขียวและการใชพ้ลังงานสะอาด   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท์ี่  2  การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
    แผนงานการเกษตร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการขุดลอกเหมืองน้ า 
สายท่อม่วง-ดอนรัก 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับการ
อุปโภค เพียงพอในการใช้
ประโยชน์ 

๑ แห่ง 
 

200,000 - - - มีการขุดลอก
เหมือง เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกเหมืองน้ า 
สายบ้านนายช านาญ ทองม่วง 
หมู่ท่ี 2 – หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับการ
อุปโภค เพียงพอในการใช้
ประโยชน์ 

๑ แห่ง 
 

- 200,000 - - มีการขุดลอก
เหมือง เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกเหมืองน้ า 
สายบ้านนางพิน – บ้านนาย
บุญมี หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับการ
อุปโภค เพียงพอในการใช้
ประโยชน์ 

๑ แห่ง 
 

- 200,000 - - มีการขุดลอก
เหมือง เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกเหมืองน้ า 
สายบ้านนายทุ่น-บ้านนาย
วาด หมู่ที่ 6 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับการ
อุปโภค เพียงพอในการใช้
ประโยชน์ 

๑ แห่ง 
 

- 200,000 - - มีการขุดลอก
เหมือง เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธภิาพเพิม่พืน้ที่สีเขียวและการใชพ้ลังงานสะอาด   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท์ี่  2  การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
    แผนงานการเกษตร 

 
92 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

5 โครงการขุดลอกเหมืองน้ า 
สายนานายแนบ-นา นางสาว 
สมจิตร หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับการ
อุปโภค เพียงพอในการใช้
ประโยชน์ 

๑ แห่ง 
 

200,000 - - - มีการขุดลอก
เหมือง เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกเหมืองน้ า 
สายโคกยาง-สามแยก 
ดอนโรง หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับการ
อุปโภค เพียงพอในการใช้
ประโยชน์ 

๑ แห่ง 
 

- 200,000 - - มีการขุดลอก
เหมือง เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกดินตะกอน
และก าจดัวัชพืชเหมืองน้ า 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับการ
อุปโภค เพียงพอในการใช้
ประโยชน์ 

ก าจัดวัชพืช
ระบายน้ าท่วม 

ท้ังต าบล 
 

500,000 - - - มีการขุดลอก
เหมือง เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกเมืองน้ า สาย
แยกบ้านนายคล่อง หมู่ท่ี 7-
สามแยกดอนโรง หมู่ท่ี 10 –
นายผาด หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับการ
อุปโภค เพียงพอในการใช้
ประโยชน์ 

๑ แห่ง 
 

200,000 - - - มีการขุดลอก
เหมือง เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธภิาพเพิม่พืน้ที่สีเขียวและการใชพ้ลังงานสะอาด   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท์ี่  2  การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานการเกษตร    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

9 โครงการขุดลอกเหมือง น้ า
สายบ้านอดีต ผญ.สวัสดิ์-คลอง
ชลประทาน สาย 1 
 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับการ
อุปโภค เพียงพอในการใช้
ประโยชน์ 

๑ แห่ง 
 

- 200,000 - - มีการขุดลอก
เหมือง เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า 

กองช่าง 

10 โครงการขุดลอกเหมืองน้ า 
สายเซยีะเฒ่า เสมด็อ่อน-
ขน านายขิ้ม คลองชล 
ประทานสาย 1  หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับการ
อุปโภค เพียงพอในการใช้
ประโยชน์ 

๑ แห่ง 
 

- 200,000 - - มีการขุดลอก
เหมือง เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า 

กองช่าง 

11 โครงการขุดลอกเหมืองน้ า 
สายบ้านนายชม-คลองป่า 
ขวาง หมู่ที่ 1  

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

๑ แห่ง 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

- - - มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภค 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

12 โครงการขุดลอกเหมืองน้ า
สายบ้านนางเรียม-บ้านนาย
ไพโรจน์  หมู่ที่ 1 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

๑ แห่ง 
 

- 1๐๐,๐๐๐ 
 

- - มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภค 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธภิาพเพิม่พืน้ที่สีเขียวและการใชพ้ลังงานสะอาด   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท์ี่  2  การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
    แผนงานการเกษตร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

13 ขุดลอกเหมืองน้ าสาย  
ร.พ.สต.บ้านดอนแค – 
บ้านดอนรัก–คลองเถี๊ยะ 
หมู่ที่ 2 , 6  ต.ทรายขาว 

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

๑ แห่ง 
 

- - 1๐๐,๐๐๐ 
 

- มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภค 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

14 โครงการขุดลอกเหมืองน้ า
สายบา้นนายเขียน-หมู่ที่ 2 
ถึงถนน 408 (บา้นก านัน
ส้อง) รอบ วก.หัวไทร-คลอง
ส่งน้ าท่อม่วง 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

๑ แห่ง 
 

- 180,๐๐๐ 
 

- - มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภค 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

15 โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสาย 
ถนนท่อม่วง – เหมืองน้ า  
หมู่ที่ 2  
 

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

๑ แห่ง 
 

- 
 

15๐,๐๐๐ 
 

 

- - มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภค 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธภิาพเพิม่พืน้ที่สีเขียวและการใชพ้ลังงานสะอาด   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท์ี่  2  การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
    แผนงานการเกษตร 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

16 โครงการขุดลอกเหมืองน้ า
สาย บา้นนายเรียง - บ้าน
นายหวง หมู่ที่ 2   

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

๑ แห่ง 
 

- - 123,๐๐๐ 
 

- มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภค 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

17 โครงการขุดลอกเหมืองน้ า
สายท่อม่วง – ดอนรัก  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

๑ แห่ง 
 

- 119,๐๐๐ 
 

- - มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภค 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

18 โครงการขุดลอกเหมืองน้ า
สายฟารม์หมู สจ.  - เขต 
หมู่ที่ 10  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

๑ แห่ง 
 

- 10๐,๐๐๐ 
 

- - มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภค 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 

19 โครงการขุดลอกเหมืองน้ า
สายบ้านนายเขียน ปานก้ง-
บ้านนายเรยีง คงเพชร   
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

๑ แห่ง 
 

- 60,000 - - มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภค 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที ่ 3  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านสาธารณสุข 
    แผนงานสาธารณสุข 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการการรณรงค์ป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อรณรงค์ป้องกัน
การกลับมาของยา
เสพติด 

-ท าการ
ประชาสมัพันธ์ 
อบรมเด็กและ
เยาวชน  

10,000 
 

10,000 
 

10,๐๐๐ 10,๐๐๐ ลดปัญหายา
เสพติดเพิ่มขึ้น 

ต าบล
ทรายขาว
ปลอดยาเสพ
ติด 

ส านักปลดั 
 

๒ โครงการหลักประกันสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการ
ท างานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลทรายขาว 

- สนับสนุน
งบประมาณสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล
ทรายขาว 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 300,000 สมทบกองทุน
เพิ่มขึ้น 

สามารถ
ด าเนินงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
 

๓ โครงการเพิม่ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขในเขต  
 

เพื่อกระตุ้นจติส านึก
ในการบริหารด้าน
สาธารณสุข 

๔ ครั้ง/ปี อสม. ใน 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 25,000 25,000 อสม.มีความรู้
ด้านการดูแล
รักษาสุภาพ 
เพิ่มขึ้น 

มีศักยภาพใน
การดูแลชุมชน
มากขึ้น 

ส านักปลดั 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านสาธารณสุข 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการจดัซื้อถังขยะไว้ทุก
ครัวเรือน  
 
 

เพื่อรักษาความ
สะอาด และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน 
 

  ปีละ 1 ครั้ง 
 

400,000 
 

400,000 40,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ จัดเก็บขยะมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

รักษาความ
สะอาดและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการจดัเก็บภาษีเคลื่อนที่ เพื่ออ านวยความ
สะดวกการจัดเก็บ
ภาษีประจ าป ี

12 หมู่บ้าน 5,000 5,000 5,000 5,000 จัดเก็บได้
เพิ่มขึ้น 

สามารถ
จัดเก็บได้มี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

๒ โครงการจดัท าแผนที่ภาษ ี เพื่อจัดท าระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับ
แผนทีภ่าษ ี

ปีงบประมาณ 200,000 200,000 200,000 200,000 จัดเก็บรายได้
เพิ่มขึ้น 

สามารถ
จัดเก็บได้มี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

๓ โครงการบริการอินเตอร์เนต็ 
ต าบล 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสารและ
ความรู ้

ให้บริการ
อินเตอร์เนต็กับ

ประชาชน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ประชาชน
ได้รับบริการ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
โอกาสได้รับรู้
ข่าวสารและ
ความรู้ทัน
เหตุการณ ์
 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการจดัท าวารสาร
ประชาสมัพันธ์ อบต. 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสารและ
ผลการด าเนินงาน
ของ อบต. 

- จัดท าวารสาร
ประชา สัมพันธ์ 
อบต.จ านวน2 ครั้งๆ
ละ 300 ฉบับ 

60,000 60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

วารสาร
ประชา 

สัมพันธ์ อบต
เพิ่มขึน้ 

ประชาชนมี
โอกาสได้รับรู้
ข่าวสารและ
ผลการ
ด าเนินงาน
ของ อบต. 

ส านักปลดั 

5 โครงการปรับปรุงศูนย์
อินเตอร์เนต็ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสารและ
ความรู ้
*เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งเรียนรู ้

*ปรับปรุงศูนย์
อินเตอร์เนต็ชุมชน 
พร้อมวัสดุอุปกรณ ์

50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสาร

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
แหล่งเรียนรู้
และศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล
กว้างขวางขึ้น 

ส านักปลดั 

6 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย 
ต าบลทรายขาว  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และผลการ
ด าเนินงานของ 
อบต. 
 

- จัดวางระบบเสียง
ตามสายขยายจาก
หอกระจายข่าวของ 
หมู่ที่ 3,7,11 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

มีเสียงตาม
สายเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
โอกาสได้รับรู้
ข่าวสารและ
ผลการ
ด าเนินงาน
ของ อบต. 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

7 โครงการจัดท าระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสนิใจ 

เพื่อจัดท าระบบ
สารสนเทศ
เก่ียวกับข้อมูล
พื้นฐานเพื่อใช้
ประกอบการ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

-จัดท าระบบ
สารสนเทศระบบ
ภาษีและระวาง
ที่ดิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบภาษี
และระวาง
ที่ดินมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ผู้บริหาร
สามารถน า
ข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการ
ตัดสินใจได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
การพัฒนา 

ส านักปลัด 

8 โครงการจดัหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ส านักงานท่ีจ าเป็น
และทันสมัย 

เพื่อใช้ในการอ านวย
ความสะดวกในการ
ท างานในการท างาน
และการให้บริการ
กับประชาชน 

- จัดซื้อวัสดุ 
ครุภณัฑ์ที่จ าเป็น
และทันสมัย ใช้
ประจ าส านักงาน  

200,000 
 

- - - ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกเพิม่ขึ้น 

*บุคลากร
สามารถ
ท างานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลดั/
กองคลัง/ 
กองช่าง 

9 โครงการส ารวจและรังวัดที่ดิน
สาธารณะ ครอบคลุมทุก
หมู่บ้านในต าบลทรายขาว 

เพือ่ให้ในการอ านวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชน 

- สนับสนุน
งบประมาณส าหรับ
ท าการส ารวจและ
รังวัดที่ดินสาธารณะ 
 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกเพิม่ขึ้น 

*ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

10 โครงการจดัซื้อเครื่องเสียง 
 

เพื่อสนับสนุนการ 
ด าเนินงาน จัด
ประชุมในพื้นที ่

จ านวน 1 เครื่อง 15,000 15,000 15,000 15,000 มีเครื่องเสียง
เพิ่มขึน 

พัฒนาการ
ด าเนินงาน
ของรัฐได้ด ี

ส านักปลดั 

11 โครงการจดัซื้อเครื่องสูบน้ า
ระบบไฟฟ้า  

เพื่อสูบน้ าให้
ประชาชนได้ใช้น้ า 

จ านวน 1 เครื่อง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีเครื่องสูบน้ า
เพิ่มขึ้น 

สามารถให้
ประชาชนได้
ใช้น้ าอย่าง
เพียงพอ 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์อปพร. 
ต.ทรายขาว 

* เพื่อให้ชาวบ้าน
สามารถดูแลและ
ช่วยกันป้องกัน
สาธารณะภัยที่อาจ
เกิดขึ้นได้ทันท่วงท ี

-จัดการฝึกอบรม
ทบทวน อพปร.ชุด
เก่าและชุดใหม่
เพิ่มเตมิ  

50,000 
 

50,000 50,000 
 

50,000 ศูนย์ อพปร มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

* สามารถดูแล
และช่วยกัน
ป้องกัน
สาธารณะภัย
ที่อาจเกิดขึ้น
ได้ทันท่วงท ี

ส านักปลดั 

2 โครงการจดัท าป้ายไฟจราจร 
เพื่อลดความเร็วในชุมชน และ
ทางม้าลาย 
หมู่ที่ 8 
 

*เพ่ืออ านวยความ
สะดวก และรักษา
ความปลอดภัยแกผู่้
ขับข่ียานพาหนะ 
และเด็กนักเรยีน
และประชาชน ใน
การข้ามถนน 

-จัดท าป้ายไฟจราจร 
และทางม้าลาย 
บริเวณจุดชุมชน 
หน้าโรงเรียน 

150,000 
 

- - - ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกเพิม่ขึ้น 

*สามารถ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
การใช้รถ ใช้
ถนน 

ส านักปลดั 

3 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
ภายในต าบลทรายขาว 

* เพื่อรักษาความ
ปลอดภัย และ
ป้องกันขโมย  

-ท าการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ให้
ครอบคลมุทุก
หมู่บ้านภายในต าบล
ทรายขาว ตามจดุ
เสี่ยงภัยต่าง ๆ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

* สามารถดูแล
และช่วยกัน
ป้องกนัภัยที่
อาจเกิดขึ้นได้
ทันท่วงที 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 
    แผนงานการศึกษา  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 
คณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ประสิทธิภาพ
บุคคลากร 

ปีละ 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

สามารถน า
ความรู้พัฒนา
งานบริการ
ประชาชน 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการประชาคมเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
อบต. 

เพื่อแก้ปัญหาของ
ประชาชนได้อย่างมี
แนวทาง 

-จัดท าแผนพัฒนา
ต่างๆ 
ประชาคมระดับ
หมู่บ้าน 
ประชาคมระดับ
ต าบล 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ประชาชนได้
เสนอแนว
ทางแก้ไข
ปัญหาได้มาก
ขึ้น 

สามารถ
แก้ปัญหาได้
ตรงตามความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 
    แผนงานเคหะและชุมชน  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการจดัซุ้มเฉลิม 
พระเกียรต ิ

*เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดี และ
เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

-จัดตั้งซุ้มเฉลิมพระ
เกียรต ิ
 

400,000 
 

- - - ได้ร่วมเฉลมิ
พระเกียรติ
เพิ่มขึ้น 

*เพ่ือให้
ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรม
เทิดพระเกยีร
ติ 

ส านักปลดั 
 
 

๒ โครงการจดัซื้อที่ดิน ในการ
ก่อสร้างอาคารที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

จัดซื้อท่ีดิน - 10,000,000 - - ประชาชน
ได้รับบริการที ่
มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

สามารถ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 
 

กองช่าง 

๓ โครงการปรับปรุงอาคารที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

-ปรับปรุงอาคาร
สนง. 
 
 

1,000,000 - - - ประชาชน
ได้รับบริการที ่
มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

สามารถ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 
 

กองช่าง 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านพัฒนาการเมืองการบรหิาร 
    แผนงานเคหะและชุมชน  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณสวนสาธารณะบ้าน
เกาะส าโรง หมู่ที่ 9 

เพื่อเป็นสถานท่ี
พักผ่อนและออก
ก าลังกาย 

1 แห่ง 80,000 - - - มีสถานท่ี
พักผ่อน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณส านักงาน อบต.
ทรายขาว หมู่ที่ 1  

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณ
ส านักงาน อบต.
ทรายขาวให้
เหมาะสมและ
อ านวยความสะดวก
กับผู้มาตดิต่อ
ราชการ 
 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณส านักงาน 
อบต.ทรายขาว โดย
อาคารที่ท าการอบต.
ทรายขาวเพื่อรองรับ
การท างานท่ีเพิ่มขึ้น 

200,000 
 

- - 
 

- ได้จัดสถานท่ี
บริการ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 

สามารถ
อ านวยความ
สะดวกให้กับผู้
มาติดต่อ
ราชการ  

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1  ด้านพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกจิ 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา
มหาราชินี  
 

เพื่ออุดหนุน
โครงการจัดงาน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๑๒  
สิงหามหาราชินี  

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ 

๑2,๐๐๐ 
 

- - - ทุกภาคส่วน ได้
ร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ
ของพระราชินี
และพระคุณแม่  

ทุกภาคส่วนได้มี
โอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๑๒  
สิงหามหาราชินี 

ส านักปลัด อ าเภอ 
หัวไทร 

 

2 อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิย
มหาราช ๒๓ ตุลาคม  

เพื่ออุดหนุน
โครงการจัดงานวัน
ปิยมหาราช  ๒๓ 
ตุลาคม อ าเภอ 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ 

๑,๐๐๐ 
 

- - - ทุกภาคส่วน ได้
ร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ
ของรัชกาลท่ี ๕   

ทุกภาคส่วนมี
โอกาสไดร้ าลึกถึง
พระมหา
กรุณาธิคุณของ
รัชกาลท่ี ๕   

ส านักปลัด อ าเภอ 
หัวไทร 

 

3 อุดหนุนโครงการ  5 ธันวาคม 
วันพระราชสมภพในหลวง
ราชการท่ี 9 

เพื่ออุดหนุน
โครงการจัดงาน 5 
ธันวาคม  

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ 

10,000 - - - ทุกภาคส่วน ได้
ร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ
ของรัชกาลท่ี 9   

ทุกภาคส่วนมี
โอกาสได้ร าลึกถึง
พระมหา
กรุณาธิคุณของ
รัชกาลท่ี 9   
 

ส านักปลัด อ าเภอ 
หัวไทร 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  ด้านการพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ    
      แผนงานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน ส าหรับนักเรียน ใน
สังกัด สพฐ. ในเขต  
ต าบลทรายขาว 

*เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวัน
รับประทาน 

- อุดหนุน
งบประมาณ
อาหาร
กลางวัน
ส าหรับ
นักเรียน ใน
สังกัด สปช. 
ในเขต ต.
ทรายขาว 
- สบทบเงิน
เพื่อใช้เป็น
อาหาร
กลางวันของ
เด็กนักเรยีน มี
อาหาร
กลางวัน
รับประทาน
อย่างเพียงพอ  

2,300,000 
 

2,300,000 
 

2,300,000 
 

2,300,000 
 

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวัน  

เด็กนักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
อย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง 

ส านักปลัด โรงเรียนสพฐ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  ด้านการพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ    
      แผนงานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒ โครงการอุดหนุนกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ ร.ร.
ประถมศึกษาใน ต.ทรายขาว 

เพื่อสนับสนุนให้
โรงเรียนจัด
กิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือร่วมกัน 

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

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
  

40,000 
 

ได้อุดหนุน
กิจกรรมลูกเสือ 

นักเรียนได้มี
ประสบการ
ณ์ในการท า
กิจกรรม
ร่วมกัน 

ส านักปลดั โรงเรียน
ต าบล
ทรายขาว 

3 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม
นม  

เพื่อจัดซื้ออาหาร
เสรมินมให้กับเด็ก
ก่อนประถมวัย 
และเด็กประถมวัย
ใน ต.ทรายขาว 

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

1,600,000 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

จัดซ้ืออาหาร 
เสริมนมเพิ่มขึ้น 

เด็กมี
สุขภาพ
แข็งแรง 
สมบูรณ์ มี
พัฒนาการ
สมวัย 

ส านักปลดั สพฐ ในเขต 
ศพด. อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  ด้านการพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ    
      แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

 
110 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการจดัตั้งศูนยเ์ด็กเล็ก 
วัดโคกพิกุล 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมเด็กก่อนวัย
เรียน 

 - จัดตั้งศูนย์
เด็กเล็กโดย
ก่อสร้าง
อาคารพร้อม
ระบบ
สาธารณูปโภค
และสื่อการ
เรียนการสอน 

- - 500,000 
  

- 
 

เด็กเล็กได้มี
สถานท่ีเรียนรู้
เพิ่มขึ้น 

 เด็กเล็กมี
พัฒนาการที่
สมวัย 
*ลดภาระ
ค่าใช้จ่าย
ของ
ผู้ปกครอง 

ส านักปลดั สพฐ ในเขต 

5 โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการให้กับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 ในโรงเรียนเขตบริการ
ต าบบทรายขาว 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนม ี
ประสิทธิภาพ
ทางการเรียน
วิชาการ 

นักเรียน
จ านวน 140 
คน 

56,000 - - - นักเรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

นักเรียน
สามารถน า
ความรู้ที่
ได้มาพัฒนา
ตนเอง 

ส านักปลดั สพฐ ในเขต 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมปิัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  ด้านการพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ    
      แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ของชมรม
ผู้สูงอายุต าบลทรายขาว 
 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่
สมบูรณ ์
 

-อุดหนุนชมรม
ผู้สูงอายุต าบล
ทรายขาว 
-ผู้สูงอายุ
ต าบล
ทรายขาว ที่มี
อายุครบ 60 
ปีบริบูรณ์ 
จ านวน 50 
คน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

อุดหนุนชมรม 
ผู้สูงอายุ 

-ผู้สูงอายุมี
สุขภาพกาย 
และ
สุขภาพจิตที่
สมบูรณ ์

ส านักปลดั ชมรม
ผู้สูงอาย ุ

            



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  ด้านการพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ    
      แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้า   

เพื่อบริการ
ประชาชนให้ไดร้ับ
บริการจากรัฐ
อย่างทั่วถึง 
 

- สนับสนุน
งานรองรับ 
กิจการประปา 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รองรับการ
ขยายเขตไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 

ได้จัด
โครงการ
อ าเภอและ
จังหวัด
เคลื่อนที่
ส าเรจ็ 
  

ส านักปลดั การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  ด้านการพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ    
      แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  
12 หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนา 

-อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้าน 
12 หมู่บ้าน 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

อุดหนุนหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา 

ส านักปลดั หมู่บ้าน 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  ด้านการพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ    
      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการจดังานประเพณ ี
เดือนสิบ 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีอุดหนุน
ให้กับ อ.หัวไทร
เข้าร่วมกิจกรรม
วันสาร์ท เดือนสิบ 

-สนับสนุน
งบประมาณให้
อ าเภอหัวไทร
เข้าร่วม
กิจกรรม 
ประเพณีวัน
สาร์ท เดือน
สิบของจังหวัด 

10,000 
 

- - - ได้อนุรักษ์ 
ประเพณี
เพิ่มขึ้น 

 อ าเภอ 
หัวไทรได้
เข้าร่วม
กิจกรรม
ประเพณีวัน
สาร์ท เดือน
สิบ 

ส านักปลดั อ าเภอหัวไทร 

2 โครงการสนับสนุน
งบประมาณประเพณสี่งหาบ
ส่งคอน ประเพณีท้องถิ่น
ประจ าหมู่ที่ 3 
 

เพื่อสืบสาน
ส่งเสริม ประเพณี
อันดีงาม ให้อยู่คู่
ท้องถิ่นตลอดไป 

-สนับสนุน
งบประมาณ 
เพื่อจัดงาน
ประเพณีส่ง
หาบส่งคอน 
ให้กับหมู่ที่ 3 

15,000 
 

- - - ได้อนุรักษ์ 
ประเพณี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ร่วมกัน 
สืบสาน
ประเพณีอัน
ดีงาม 

ส านักปลดั อ าเภอหัวไทร 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

ก ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  ด้านการพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ    
      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3 โครงการงานประเพณีแห่ผา้
ขึ้นธาตุ 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีแห่ผา้ขึ้น
ธาตุ 

-สนับสนุน
งบประมาณให้
อ าเภอหัวไทร
เข้าร่วม
กิจกรรม 
ประเพณีแห่
ผ้าขึ้นธาตุของ
จงัหวัด 
 

3,500 
 

3,500 
 

3,500 
 

3,500 
 

ได้อนุรักษ์ 
ประเพณี
เพิ่มขึ้น 

 อ าเภอ 
หัวไทรได้
เข้าร่วม
กิจกรรม
ประเพณีแห่
ผ้าขึ้นธาต ุ

ส านักปลดั อ าเภอหัวไทร 

4 โครงการใตร้่มพระบารมี 
120 ปี ของดีเมืองหัวไทร 

อุดหนนุให้กับ
อ าเภอหัวไทร ใน
การจัดงาน
โครงการ 120ปี 
ของดีเมืองหัวไทร 
 
 
 

-สนบัสนุน
งบประมาณให้
อ าเภอหัวไทร
จัดกิจกรรม 
ตามโครงการ 
120 ปี ของดี
เมืองหัวไทร 
 

60,000 60,000  60,000 60,000 
 

ได้อนุรักษ์ 
ประเพณี
เพิ่มขึ้น 

อ าเภอ 
หัวไทร
สามารถจัด
งาน
โครงการ 
119 ปี ของ
ดีเมืองหัว
ไทร โดย
บรรล ุ

ส านักปลดั อ าเภอหัวไทร 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

 
ก ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  ด้านการพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ    
      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

5 โครงการเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมใน
การจัดกระบวนแห่หมรับ 
งานประเพณีเทศกาลเดือน
สิบ 

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

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

10,000 
 

- - - ได้อนุรักษ์ 
ประเพณี
เพิ่มขึ้น 

 อ าเภอ 
หัวไทรได้
เข้าร่วม
กิจกรรมแห่
หมรับ งาน
ประเพณี
เทศกาล
เดือนสิบ 

ส านักปลดั อ าเภอหัวไทร 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐2 

 
ก ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  ด้านการพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ    
      แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

6 โครงการส่งเสริมและอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาอ.หัวไทร 

 ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันปัญหายา
เสพติด 

- เข้าร่วม
กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา
อ าเภอหัวไทร 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

 อ าเภอหัว
ไทรได้
จัดการ
แข่งขันกีฬา
เพื่อเช่ือม
ความ
สามัคค ี

ส านักปลดั อ าเภอหัวไทร 

7 โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร การจัดซื้อจดัจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอหัวไทร 

เพื่อสนับสนุนการ
ท างานศูนย์พัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
การจัดซื้อจดัจ้าง
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอหัว
ไทร 

- สนับสนุน
การ
ด าเนินงาน 
ศูนย์พัฒนา
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร การ
จัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

ประชาชนได้ใช้
บริการศูนย์
เพิ่มขึ้น 

สนับสนุน 
ใหก้าร
ด าเนิน 
งานมีประ
สิทธิ 
ภาพขึ้น 

ส านักปลดั อ าเภอ 
หัวไทร 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวดั 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐3 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สรางอาชีพและรายไดในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 กอสรางถนน ลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต  
สายทอมวง หมูท่ี 2,3 
ตําบลทรายขาว เช่ือมตอ 
เขต ตําบลบานราม  

เพ่ือใชเปนเสนทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภัย 
เพ่ือใชในการขนสง
ผลผลติใน
การเกษตรสูตลาด 

- กอสรางถนนคสล.

ขนาดกวาง 5.00เมตร 

ระยะทาง 2,170 
เมตร หนา0.15เมตร 

ไหลทางกวาง 0.50
เมตรตามแบบมาตรฐาน
ของ อบจ.นครศรฯี 

6,293,000 
อบจ. 

- 
 

- 
 

- 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมขึ้น 

การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

กองชาง 

2 กอสรางถนน ลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรตี  
สายบานปาจุก หมูท่ี 4,3 
ตําบลทรายขาว เช่ือมตอ  
เขตตําบลบานราม  

เพ่ือใชเปนเสนทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภัย 
เพ่ือใชในการขนสง
ผลผลติใน
การเกษตรสูตลาด 

- กอสรางถนนคสล.

ขนาดกวาง 5.00เมตร 
ระยะทาง 2,150 เมตร 

หนา0.15เมตร ไหล

ทางกวาง 0.50เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
10,750ตรม. ตามแบบ
มาตรฐานของ อบจ.นคร
ศรีฯ 

6,235,000 
อบจ., 

- - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
เพ่ิมขึ้น 

การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 
  

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวดั 
ของคณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิ่นระดบัอ าเภอ 

อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แบบ ผ. ๐3/1 
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ที่ ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของอปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
(อปท) 

แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่ขอ

ประสาน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ และ
วัฒนธรรมระดับ
มาตรฐานสากลท่ี
สร้างอาชีพและ
รายได้ในพื้นท่ี
เพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์  
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

แผนงาน
เคหะ
และ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
สายท่อม่วง 
หมู่ที่ 2,3 
ต าบล
ทรายขาว
เชื่อมต่อ  
เขต ต าบล
บ้านราม  

เพื่อใช้เป็น
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 
เพื่อใช้ใน
การขนส่ง
ผลผลติใน
การเกษตรสู่
ตลาด 

- ก่อสร้าง
ถนนคสล.
ขนาดกว้าง 
5.00เมตร 
ระยะทาง 
2,170 
เมตร หนา
0.15เมตร 
ไหล่ทาง
กว้าง 0.50
เมตรตาม
แบบ
มาตรฐาน
ของ อบจ.
นครศรฯี 

6,293,000 
อบจ. 

   ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

การ
คมนาคม
ของ
ประชาชน  
มีความ
สะดวก และ
ปลอดภัย 
 

อบต.
ทรายขาว 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวดั 
ของคณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิ่นระดบัอ าเภอ 

อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แบบ ผ. ๐3/1 
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ที่ ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของอปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
(อปท) 

แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่ขอ

ประสาน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

2 ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ และ
วัฒนธรรมระดับ
มาตรฐานสากลท่ี
สร้างอาชีพและ
รายได้ในพื้นท่ี
เพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์  
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

แผนงาน
เคหะ
และ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 
แอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต  
สายบ้านป้าจุก 
หมู่ที่ 4,3  
ต าบล
ทรายขาว
เชื่อมต่อ 
เขตต าบล 
บ้านราม  

เพื่อใช้เป็น
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 
เพื่อใช้ใน
การขนส่ง
ผลผลติใน
การเกษตรสู่
ตลาด 

- ก่อสร้าง
ถนนคสล.
ขนาดกว้าง 
5.00เมตร 
ระยะทาง 
2,150 
เมตร หนา
0.15เมตร 
ไหล่ทาง
กว้าง 0.50
เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 
10,750
ตรม. ตาม
แบบ
มาตรฐาน
ของ อบจ.
นครศรฯี 

6,235,000 
อบจ., 

   ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

การ
คมนาคม
ของ
ประชาชน  
มีความ
สะดวก และ
ปลอดภัย 
 

อบต.
ทรายขาว 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐5 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  ด้านการพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
    แผนงานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกยาง 
หมู่ที่ 7  
 

เพื่อจัดการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

-ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโคกยาง 

1,850,000 
กรมส่งเสรมิฯ 

 

- - 
 

- มีอาคารศูนย์
เด็กเล็กเพิ่มขึ้น 

เด็กเล็กไดม้ี
โอกาสทางการ
เรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ 

กรมส่งเสรมิฯ อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐5 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  ด้านการพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการจดัซื้อรถไถนา
ขนาดกลางให้กับกลุม่เกษตร
ท านาต าบลทรายขาว 
 

เพื่อจัดซื้อรถไถนา 
กลุ่มเกษตร 
 

-จัดซื้อรถไถนา
ขนาดกลาง ชนิด
นั่งขับ พร้อม
อุปกรณ์ 1 คัน 

600,000 
อบจ./จังหวัด 

 

- - 
 

- มีรถไถนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้
รถไถนา
การเกษตร  

อบจ/จังหวัด อบต. 

2 โครงการปรับพื้นท่ีท านาข้าว 
ต าบลทรายขาว 
 

เพื่อท าการปรับ
พื้นที่ท านาโดยใช้
เครื่องจักรกล 

-ปรับพื้นท่ีนาข้าว 
เหมาะสมการท า
นา 

4,000,000 
อบจ./จังหวัด 

 

- - 
 

- มีพื้นที่ท านา
ข้าวเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
พื้นที่ท านาใน
การเกษตร 

อบจ/จังหวัด อบต. 

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 อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐5 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปญัญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  ด้านการพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการผลติปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพและน้ าหมักชีวภาพ 
หมู่ที่ 10 ต าบลทรายขาว 
 

เพื่อส่งเสริมการ
ผลติป๋ยให้แก่ กลุ่ม
เกษตร 
 

-ผลิตปุย๋อินทรีย์
ชีวภาพและน้ า
หมักชีวภาพ 

600,000 
อบจ./จังหวัด 

 

- - 
 

- มีปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพและน้ า
หมักชีวภาพ 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้
ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพและน้ า
หมักชีวภาพ
ส าหรับ
การเกษตร  

อบจ./จังหวัด 
 

อบต. 

5 โครงการส่งเสริมอาชีพเลีย้ง 
ปลานิลในคไูร่นาสวนผสม 
หมู่ที่ 4 ต าบลทรายขาว 

เพื่อส่งเสริมการ
เลี้ยงปลา 

จัดซื้อพันธุ์ปลา 400,000 
อบจ./จังหวัด 

 

- - 
 

- มีอาชีพเลี้ยง 
ปลานิลในคไูร่
นาสวนผสม  
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
อาชีพเลี้ยง 
ปลานิลในคไูร่นา
สวนผสม 

อบจ./จังหวัด 
 

อบต. 

6 โครงการโรงสีข้าวชุมชน 
ต าบลทรายขาว 

เพื่อส่งเสริมการท า
นาข้าว 

ก่อสร้างโรงสีข้าว
พร้อมเครื่องจักร 

400,000 
อบจ./จังหวัด 

 

- - - มีโรงสีข้าว
ชุมชน เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
โรงสีข้าวชุมชน 

อบจ./จังหวัด 
 

อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐5 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

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

เพื่อให้ราษฎรมี
สนามกีฬาใหไ้ด้
มาตรฐาน 
  

 -ปรับปรุง
สนามกีฬาตาม
แบบมาตรฐาน 

2,956,000 
กรมส่งเสรมิฯ 

 - - ประชาชนได้รับ
สนามกีฬาตาม
แบบมาตรฐาน 
เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมี
สนามกีฬา
ตามแบบ
มาตรฐาน ที่
สะดวก 

กรมส่งเสรมิฯ อบต. 

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

เพื่อให้ราษฎรมี
สนามกีฬาใหไ้ด้
มาตรฐาน 
  

 -ปรับปรุง
สนามกีฬาตาม
แบบมาตรฐาน 

2,956,000 
กรมส่งเสรมิฯ 

 - - ประชาชนได้รับ
สนามกีฬาตาม
แบบมาตรฐาน 
เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมี
สนามกีฬา
ตามแบบ
มาตรฐาน ที่
สะดวก 

กรมส่งเสรมิฯ อบต. 

3 โครงการก่อสร้างสถาน ี
โรงสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า 
หมู่ที่ 4 

 เพื่อใช้เป็นอาคาร
สูบน้ าส าหรับ
บริโภค อุปโภค 

อาคารสูบน้ า
ระบบไฟฟ้า 

8,000,000,
โยธา/ทางหลวง
ชนบท 
กรมชลฯ 

- - - มีสถานีสูบน้ า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ใช้น้ าใน
การเกษตร
และอุปโภค 
บริโภค
เพิ่มขึ้น 

โยธา/ทาง
หลวงชนบท 
กรมชลฯ 

อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐5 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

125 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการก่อสร้างสถาน ี
โรงสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า 
หมู่ที่ 7 

 เพื่อใช้เป็นอาคาร
สูบน้ าส าหรับ
บริโภค อุปโภค 

อาคารสูบน้ า
ระบบไฟฟ้า 

8,000,000
โยธา/ทางหลวง

ชนบท 
กรมชลฯ 

- - - มีสถานีสูบน้ า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้
น้ าในการเกษตร
และอุปโภค 
บริโภคเพิ่มขึ้น 

โยธา/ทาง
หลวงชนบท 
กรมชลฯ 

อบต. 

5 โครงการก่ออาคารสูบน้ า
ไฟฟ้า จ านวน 5 จุด 
และอาคารประกอบ(ประตู
เก็บกักน้ า) ทั้งต าบล จ านวน 
34 จดุ 
 

 เพื่อใช้เป็นอาคาร
สูบน้ าส าหรับ
บริโภค อุปโภค 

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

 

53,000,000 
กรมชลฯ 

 
 
 

- - - มีสถานีสูบน้ า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้
น้ าในการเกษตร
และอุปโภค 
บริโภคเพิ่มขึ้น 

กรมชลฯ อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐5 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

6 โครงการก่อสร้างสถาน ี
โรงสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า 
หมู่ที่ 10 

 เพื่อใช้เป็นอาคาร
สูบน้ าส าหรับ
บริโภค อุปโภค 

อาคารสูบน้ า
ระบบไฟฟ้า 

8,000,000
โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 
กรมชลฯ 

- - - มีสถานีสูบน้ า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้
น้ าในการเกษตร
และอุปโภค 
บริโภคเพิ่มขึ้น 

โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 
กรมชลฯ 

อบต. 

7 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาแบบบาดาล  
หมู่ที่ 10 

 เพื่อใช้มีน้ า
ส าหรับบริโภค 
อุปโภค 

ก่อสร้างระบบ
ประปา 

900,000
กรมทรัพยากร
น้ าบาดาล/

กรมส่งเสรมิฯ 

- - - มีน้ าส าหรับ
บริโภค 
อุปโภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้
น้ าในการเกษตร
และอุปโภค 
บริโภคเพิ่มขึ้น 

กรมทรัพยากร
น้ าบาดาล/
กรมส่งเสรมิฯ 

อบต. 

8 โครงการก่อสร้างสถาน ี
โรงสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า 
หมู่ที่ 9 

 เพื่อใช้เป็นอาคาร
สูบน้ าส าหรับ
บริโภค อุปโภค 
 
 
 

อาคารสูบน้ า
ระบบไฟฟ้า 

8,000,000
โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 
กรมชลฯ 
 
 
 

- - - มีสถานีสูบน้ า
เพิม่ขึ้น 

ประชาชนได้ใช้
น้ าในการเกษตร
และอุปโภค 
บริโภคเพิ่มขึ้น 

โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 
กรมชลฯ 

อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐5 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายถนน 408-บ้านนาย
สอด-บ้านนายเพชร-บ้าน
นายเขียว หมู่ท่ี 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 

อบต. 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายสวสัดิ-์บ้านนายสุข  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

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

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

- - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน มี
ความสะดวก 
และปลอดภัย 

โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท/กรม
ส่งเสริมฯ 

อบต. 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายโรงเรยีนวัด 
หัวคา่ย-ท่อม่วง หมู่ที่ 2   
 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

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

3,840,000 
โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 
/กรมส่งเสริมฯ 

- - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง 
ที่สะดวก 

โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 
/กรมส่งเสริมฯ 

อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐5 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

14 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ท่อม่วง-เขตบ้านราม   
หมู่ที่ 2   

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

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

5,208,000 
ทางหลวง
ชนบท/ 

กรมส่งเสรมิฯ 

- - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง 
ที่สะดวก 

ทางหลวง
ชนบท/  
กรมส่งเสรมิฯ 

อบต. 

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

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 
 

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

5,643,000 
โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 

- - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน มี
ความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 

หมู่ท่ี 7/
อบต. 

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านนายประมลู-
บ้านดอนไมไ้ผ-่ร.ร.ทรายขาว  
หมู่ที่ 2   

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

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

2,748,000 
ทางหลวง
ชนบท/ 

กรมส่งเสรมิฯ 
 
 

- - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง 
ที่สะดวก 

ทางหลวง
ชนบท/ 

 กรมส่งเสริมฯ 
 

อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐5 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายข้าง วก หัวไทร – บ้าน
นางถ่อง บ้านดอนแค  
หมู่ที่ 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 

อบต. 

18 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านป้าจุก หมู่ที่ 4 
–เขตต าบลบ้านราม หมู่ที ่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 

อบต. 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายตาแก้ว หมู่ที่ 5 –โคก
โพธิ์ หมู่ที่ 11 คลองราชด าร ิ 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 
 

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

5,643,000 
โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 

- - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน มี
ความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 

อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐5 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหัวเขาสามแก้ว –สี่แยก 
วัดอู่แก้ว หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 
 

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

3,360,000 
โยธา/ 

ทางหลวง
ชนบท/กรม
ส่งเสริมฯ 

- - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน มี
ความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

โยธา/ 
ทางหลวง

ชนบท/กรม
ส่งเสริมฯ 

อบต. 

21 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 

- - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคม
ของประชาชน  
มีความสะดวก 
และปลอดภัย 

โยธา/ 
ทางหลวง

ชนบท/กรม
ส่งเสริมฯ 

อบต. 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านวังอ้ายควาย 
หมู่ที่ 12 

 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

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

5,643,000 
โยธา/ทางหลวง

ชนบท/กรม
ส่งเสริมฯ  

- - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน มี
ความสะดวก 
และปลอดภัย 

โยธา/ 
ทางหลวง

ชนบท/กรม
ส่งเสริมฯ 

อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐5 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

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

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 
เพื่อใช้ในการ
ขนส่งผลผลติใน
การเกษตรสู่ตลาด 

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 
4.00เมตร 
ระยะทาง750
เมตร หนา0.15
เมตร ไหล่ทาง
กว้าง 0.50เมตร
ตามแบบ
มาตรฐานของกรม
ทางหลวงชนบท
กรมโยธาธิการ  
 

1,358,098
โยธา/ 

ทางหลวง
ชนบท/กรม
ส่งเสริมฯ. 

 

- - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน มี
ความสะดวก 
และปลอดภัย 
 การขนส่งสินค้า
และผลผลิตมี
ความสะดวก
และ ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

โยธา/ 
ทางหลวง

ชนบท/กรม
ส่งเสริมฯ 

 

อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐5 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

24 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลส์คอนกรีตสาย 
ตาแก้ว  - คลองราชด าริ   
หมู่ที่ 5,11 ต.ทรายขาว  

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
เพื่อใช้ในการ
ขนส่งผลผลติใน
การเกษตรสู่ตลาด 

- ท าการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลส์
คอนกรีต  ยาว 
4,150 ม.(ตาม
แบบของกรมทาง
หลวงชนบท) 
 

7,199,000 
โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 

- - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง 
ทีส่ะดวก 

โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 

อบต. 

25 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ถนนสาย 
408 หมู่ที่ 7 

 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 
เพื่อใช้ในการ
ขนส่งผลผลติใน
การเกษตรสู่ตลาด 
 

- ท าการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  ยาว 
4,500 ม.(ตาม
แบบของกรมทาง
หลวงชนบท) 

13,500,000 
โยธา/ 

ทางหลวง
ชนบท 

- - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 การคมนาคม
ของประชาชน มี
ความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 

อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐5 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

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

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
ใช้ในการขนย้าย
ผลผลติทางการ
เกษตร 

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

- 5,000,000 
โยธา/ทางหลวง

ชนบท 

- - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง  ที่
สะดวก 

โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 

อบต. 

27 ปรับปรุงถนนลาดยาง 408 
– เกาะสุด (ขยายถนน)  
หมู่ที่ 10  

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 
เพื่อใช้ในการ
ขนส่งผลผลติใน
การเกษตรสู่ตลาด 

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

- 12,600,000 
โยธา/ทางหลวง

ชนบท 

- - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง  ที่
สะดวก 

โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 

อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐5 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

28 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายเขา
สามแก้ว – เขต  
อ.เชียรใหญ่   
หมู่ที.่9, หมู่ที่ 12  
ต.ทรายขาว 

 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 
* เพื่อใช้ในการ
ขนส่งผลผลติใน
การเกษตรสู่ตลาด 

- ท าการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  
ยาว 4,660 
ม.(ตามแบบ
ของกรมทาง
หลวงชนบท) 
 

- 13,980,000 
โยธา/ทางหลวง

ชนบท 

- - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง  ที่
สะดวก 

โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท 

อบต. 

29 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สายเขา
สามแก้ว  หมู่ที่ 9 ,  
หมู่ที่ 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 ท่ี
สะดวก 

โยธา/ 
ทางหลวง
ชนบท  

อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐5 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

135 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

30 โครงการก่อสร้าง คสล. สาย
หัวเขาสามแก้ว ต าบล
ทรายขาว 
  

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

 -ท าการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  
ระยะทาง 
1,300 (ตาม
แบบของกรม
ทางหลวง
ชนบท) 

- 2,600,000 
โยธา/ทางหลวง
ชนบท/กรมชลฯ 

- - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

โยธา/ทาง
หลวงชนบท/ 
กรมชลฯ 

อบต. 

31 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 ท่ี
สะดวก 

อบจ/โยธา/
ทางหลวง
ชนบท 

อบต. 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐5 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

32 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สายอิมอญ –
หัวหิน หมู่ที่ 11 
 

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

 -ท าการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  
ระยะทาง 
4,500 (ตาม
แบบของกรม
ทางหลวง
ชนบท) 

16,500,000 
อบจ/โยธา/ 

ทางหลวงชนบท 

- - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 

อบจ/โยธา/
ทางหลวง
ชนบท 

อบต. 

33 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 ท่ี
สะดวก 

อบจ/โยธา/
ทางหลวง
ชนบท 

อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แบบ ผ. ๐5 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒ การพัฒนาทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

34 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจาก ถนน408 
ถึงเขตต าบลบา้นราม 
ต.ทรายขาว  

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
  

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

- - 2,600,000 
โยธา/ทางหลวง

ชนบท 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง ท่ี
สะดวก 
 

โยธา/ทาง
หลวงชนบท 

อบต. 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 

 

 

แบบ ผ. ๐๗ 
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ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561 

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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคมและ           
เศรษฐกิจ           
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 85,000 2 85,000 2 85,000 2 85,000 8 255,000 
1.2 แผนงานการศึกษา 8 1,105,000 8 1,105,000 8 1,105,000 8 1,105,000 32 4,420,000 
1.3 แผนงานสาธารณสุข 1 78,000 1 78,000 1 78,000 1 78,000 4 312,000 
1.4 แผนงานสงเคราะห ์ 1 2,400,000 1 2,400,000 1 2,400,000 1 2,400,000 4 9,600,000 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 3 900,000 1 100,000 1 100,000 2 300,000 7 1,400,000 
1.6 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 9 484,000 6 334,000 6 334,000 6 334,000 33 1,486,000 
1.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 1,290,000 9 1,290,000 9 1,290,000 9 1,290,000 36 5,160,000 

รวม 33 6,342,000 28 5,392,000 28 5,392,000 28 5,592,000 117 22,718,000 
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน           
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 22 11,724,000 15 17,248,000 11 3,913,300 13 7,006,000 61 39,891,000 
2.2 แผนงานการเกษตร - - - - 2 1,000,000 - - 2 1,000,000 
2.3 แผนงานพาณิชย ์ 5 3,100,000 1 500,000 1 500,000 - - 7 4,100,000 

รวม 27 14,842,000 16 17,748,000 14 5,413,000 13 7,006,000 70 44,991,000 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 

 

 

แบบ ผ. ๐๗ 

 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561 

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) 

3. ยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

          

3.1 แผนงานการศึกษา 6 320,000 6 320,000 2 320,000 6 320,000 24 1,280,000 
3.2 แผนงานการเกษตร 5 1,200,000 12 1,909,000 6 223,000 - - 34 3,152,000 

รวม 9 1,520,000 18 2,229,000 8 543,000 6 320,000 41 4,612,000 
4. ยุทธศาสตรด์้านสาธารณสุข           
4.1 แผนงานสาธารณสุข 3 335,000 3 335,000 3 335,000 3 335,000 18 1,340,000 
4.2 แผนงานเคหะชุมชน 1 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 4 1,600,000 

รวม 4 735,000 4 735,000 4 735,000 4 735,000 16 2,940,000 
5.ยุทธศาสตรด์้านพัฒนาการเมืองการ
บริหาร 

          

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12 4,172,000 10 3,552,000 10 3,552,000 10 3,552,000 42 14,828,000 
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 900,000 4 900,000 4 900,000 4 900,000 16 3,600,000 
5.3 แผนงานการศึกษา 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000 
5.4 แผนงานความเขม้แข็งชุมชน 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 4 160,000 
5.5 แผนงานเคหะชุมชน 5 100,880,000 17 4,672,000 18 4,932,000 17 4,672,000 9 101,320,000 

รวม 23 1,006,092,000 17 4,672,000 18 4,932,000 17 4,672,000 75 1,020,368,000 
รวมท้ังสิ้น 97 1,0,29,613,000 87 30,776,000 76 17,015,000 73 18,325,000 333 1,095,729,000 
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บญัชีครภุณัฑ ์
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 
 

แบบ ผ. ๐๘ 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 
 

เพื่อจัดหาเครื่องสูบน ้า
แบบซัมเมิ สซิเบิ ล 
ส้าหรับสูบน ้าในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

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

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

๒ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 
 

เพื่อจัดหาเครื่องสูบน ้า 
แบบหอยโข่ง  
ส้าหรับสูบน ้าในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

- เครื่องสูบน ้า แบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 
 

14,๐๐๐ 14,๐๐๐ 14,0๐๐ 14,๐๐๐ กองช่าง 

3 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดหา
รถจักรยานยนต์ 

-รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา 38,000 - - - กองคลัง 

4 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 2 บาน 

-ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 11,000 - - - กองคลัง 

5 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์
ส้าหรับส้านักงาน 
 
 
 

-คอมพิวเตอร์ส้านักงาน 16,000 - - - กองคลัง 



ส่วนที่ ๕ 
การติดตามและประเมินผล 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

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
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปีของอค์กร
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  
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

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
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปี ของอค์กร
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  
 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
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)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ 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 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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