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ค าน า 
 

  กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมี
ระยะเวลาสี่ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดไว้ให้มีระยะเวลาสี่ปี 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) หมายรวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ได้มีการทบทวน เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง โดยได้ผ่านกระบวนการ
ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทบทวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือการน าไปเป็นกรอบและแนวทางในการขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมในแต่ละปีงบประมาณ
ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ขอขอบคุณผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน และต าบล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ผู้น าชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และทุกภาคส่วนในประชา
สังคม ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็น และแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 จนส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง 
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ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

๑. เหตุผลและความจ าเป็น 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ได้ยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 
พ.ศ.2564) ตามหนังสือ ที่ มท.0810.7/ว5793 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 โดยเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จใน
เดือนตุลาคม 2559 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน 2559 ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2564) เสร็จสิ้นและได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เมื่อวันที่ 
31 ตุลาคม 2559 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจัดท างบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้วนั้น 
  เนื่องด้วยพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ได้ส ารวจข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
คมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชน เพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการจัดหา
ครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดซื้อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลง
โครงการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  

เ พ่ื อให้ การด า เนิ นงานโครงการดั งกล่ า ว เป็น ไปด้ วยความถูกต้อ งตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.
2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3) 
พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว จึงมีความจ าเป็นที่จะด าเนินการ เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 
๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 
  2.1 เพ่ือให้การจัดท าโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 
พ.ศ.2564) มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากท่ีสุด 
  2.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของ
รัฐบาลที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
  2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการก่อสร้าง และพ้ืนที่จะด าเนินการให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 



 
๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)  

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 9  ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่
เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ ” 

ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

“ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ 
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ”  

“ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ 
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจ ของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ” 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ตามรายละเอียดที่กล่าวมา
ข้างต้น และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป     
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สรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 
 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ(บาท) 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 19 22,260,000 64 125,790,000 1 30,000 84 148,080,000 

รวม 0 0 19 22,260,000 64 125,790,000 1 30,000 84 148,080,000 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 3 110,000 3 110,000 6 220,000 

รวม 0 0 0 0 3 110,000 3 110,000 6 220,000 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3.1 แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 2 150,000 2 150,000 4 300,000 
3.2 แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 1 100,000 1 100,000 2 200,000 
3.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน 0 0 0 0 1 30,000 1 30,000 2 60,000 

รวม 0 0 0 0 4 280,000 4 280,000 8 560,000 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและกีฬา 
4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 1 200,000 1 200,000 2 400,000 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 1 1,200,000 0 0 1 1,200,000 

รวม 0 0 0 0 2 1,400,000 1 200,000 3 1,600,000 
รวมท้ังหมด 0 0 19 22,260,000 73 127,580,000 9 620,000 101 150,460,000 
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4.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายคอกไก่ 
หมู่ที่ 6  

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,800 ตารางเมตร 

 2,500,000   ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.ทรายขาว/ 

ส านักปลัด
นายกรัฐมนตรี 

2. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายทุ่งแรด 
หมู่ที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,300 เมตร 
หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
9,200 ตารางเมตร 

 8,000,000   ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.ทรายขาว/ 

ส านักปลัด
นายกรัฐมนตรี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการเสรมิผิวทางจราจรพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต สายหน้าปอเนาะ-โรงเรยีนล าหยัง
วิทยามูลนิธิ หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน กวา้ง 6 เมตร  
ยาว 2,680 ม. 
หนา 0.04 ม. 
 

  4,100,000  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.ทรายขาว/
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

4. ค่าชดเชยค่างานก่อสรา้งตามสัญญา แบบ
ปรับราคาได้ (k) 

เพื่อเป็น
ค่าชดเชยค่างาน

ก่อสร้างตาม
สัญญา 

ค่าชดเชย จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 สัญญา 

 30,000 30,000 30,000 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของสัญญา
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้
ใช้งาน
ก่อสร้าง
สาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
 

5 โครงการก่อสร้าง คู คสล.สายหลังโกดังบัง
เดช(บ้านบังโฮะ) หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังและ
ระบายน้ า 

คู คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร  
ยาว 30 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร 
 

 60,000   ร้อยละทีล่ดลงของ
เส้นทางน้ าท่วมใน
ชุมชน 

ป้ อ งกั นน้ า
ท่วมขังและ
ระบายน้ า 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายป่ายาง 
หมู่ที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คลส. 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 2,330 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
9,320 ตารางเมตร 

 8,200,000   ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.ทรายขาว/
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายต้นมะค่า- 
คูลึก หมู่ที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 800 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 190,000   ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ช น
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
/อ าเภอโคกโพธิ ์

/ปภ.จังหวัด
ปัตตานี 

8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคูลึก- 
หน าบังยา หมู่ที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 400 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 100,000   ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
/อ าเภอโคกโพธิ ์

/ปภ.จังหวัด
ปัตตานี 

9 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 
สายสะพานยาว-บ้านตลิ่ง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 600 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 370,000   ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
/อ าเภอโคกโพธิ ์

/ปภ.จังหวัด
ปัตตานี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 
สายคลองตาย-คูลึก 
หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 488 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 300,000   ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
/อ าเภอโคกโพธิ ์

/ปภ.จังหวัด
ปัตตานี 

11 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 
สายคลูึก-ลาขา 
หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 800 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 500,000   ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สญัจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
/อ าเภอโคกโพธิ ์

/ปภ.จังหวัด
ปัตตานี 

12 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 
สายสวนใน-ลาขา 
หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 600,000   ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึน้ 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
/อ าเภอโคกโพธิ ์

/ปภ.จังหวัด
ปัตตานี 

13 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 
สายนาจีน-สวนใน 
หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 700 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 440,000   ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
/อ าเภอโคกโพธิ ์

/ปภ.จังหวัด
ปัตตานี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายทุ่งแรด-ล าหยัง หมู่ที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 700 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 150,000   ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
/อ าเภอโคกโพธิ ์

/ปภ.จังหวัด
ปัตตานี 

15 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายโคกโยง หมู่ที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 80,000   ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
/อ าเภอโคกโพธิ ์

/ปภ.จังหวัด
ปัตตานี 

16 โครงการก่อสร้างป้อมยามที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว 

เพื่อใช้เป็น
สถานท่ีตรวจ

รักษาปลอดภัย
ของสถานท่ี

ราชการ 

ป้อมยาม  
จ านวน 1 หลัง 

 300,000   ผู้มาตดิต่อราชการ
และเจา้หน้าท่ีเกิด
ความรูส้ึก
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

มีป้อมยาม
ตรวจรักษา
ความ
ปลอดภัยใน
สถานที่
ราชการ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

 
 
 
 

-8- 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการซ่อมแซมถนน 
สายทุ่งแรด-นาโก หมู่ที่ 4 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 300 ม. 
พื้นที่ 1,200 
ตารางเมตร 

 100,000   ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

18 โครงการซ่อมแซมถนน 
สายคอกไก-่คูลึก หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 100 ม. 
พื้นที่ 400 ตาราง
เมตร 

 80,000   ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
/อ าเภอโคกโพธิ ์

/ปภ.จังหวัด
ปัตตานี 

19 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นทุ่งแรด หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้ใน

การเกษตรและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ฝายน้ าล้น กว้าง 
2.50 เมตร ลึก 
2.00 เมตร ยาว 
30 เมตร 

 80,000   มีช่องทางในการ
ระบายน้ าเพิ่มขึ้น
และระบายน้ าได้
ดีกว่าเดิม 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

20 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นทุ่งแรด-ล าหยัง 
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้ใน

การเกษตรและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ฝายน้ าล้น กว้าง 4 
เมตร ลึก 2.5 เมตร 
ยาว 20 เมตร 

 180,000   มีช่องทางในการ
ระบายน้ าเพิ่มขึ้น
และระบายน้ าได้
ดีกว่าเดิม 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.สายบ้าน 
กะเมาะ พร้อมคูระบายน้ า หมู่ที่ 1 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก
และระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

ถนนทางเท้า 
กว้าง 2 เมตร  
ยาว 150 ม. 
คูระบายน้ า กว้าง 
0.50 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว 
150 เมตร 

  500,000  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น
และระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านได้
รวดเร็ว 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวกและ
ร ะ บ า ย น้ า
ภ า ย ใ น
หมู่บ้านได้ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

22 โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.สายหลัง
มัสยดิบ้านใหญ่ใต้ หมู่ที่ 1 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนทางเท้า คสล. 
กว้าง 2 เมตร  
ยาว 150 ม. 
 

  300,000  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

23 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายป่ายาง-
หน าออก หมู่ที่ 2 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 500 ม. 
 

  1,000,000  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ช น
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน าออก – 
ป่ายาง หมู่ที่ 2 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กวา้ง 4 
เมตร ยาว 2,250 
เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 9,000 ตร.ม. 

  9,000,000  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 โครงการบุกเบิกถนน สายด่านป้าย หมู่ที่ 5 
– ทุ่งเหนือ หมู่ที่ 4 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 700 ม. 

  1,400,000  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
26 โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านเก่า-บ้านทุ่ง

เหนือ หมู่ที่ 4 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 ม. 

  2,000,000  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
27 โครงการบุกเบิกถนน สายนาใน พร้อมวาง

ท่อระบายน้ า หมู่ที่ 4 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 ม. 
พร้อมท่อระบายน้ า 
ขนาด 80 ซม. 
จ านวน 6 ท่อ 

  3,000,000  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

28 โครงการบุกเบิกถนน สายนาบิน พร้อม
สะพานข้ามคลอง หมู่ที่ 4 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 250 ม. 
พร้อมสะพานข้าม
คลอง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 15 เมตร 

  600,000  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนายซี 
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 300 ม. 

  800,000  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
30 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาพรุโนด 

หมู่ที่ 3 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 800 ม. 

  1,600,000  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนต้น

เคียน หมู่ที่ 3 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 300 ม. 

  960,000  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
32 โครงการขยายถนนสายบ้านควน หมู่ที่ 2 เพื่อประชาชน

สัญจรได้สะดวก 
ถนน  
กว้าง 2 เมตร  
ยาว 500 ม. 

  800,000  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาพรุพี 
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 800 ม. 

  2,600,000  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขา้งบ้านลุง

ด า หมู่ที่ 3 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 500 ม. 

  1,600,000  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
35 โครงการขยายถนนสายหินดาน หมู่ที่ 5 

 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน  
กว้าง 2 เมตร  
ยาว 500 ม. 

  800,000  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
36 โครงการวางท่อลอดเหลีย่มสายหน้ากุโบร์

นางหอย หมู่ที่ 1 
 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังในชุมชน 

ท่อลอดเหลีย่ม 
จ านวน 1 แห่ง 
 

  100,000  การระบายน้ า
รวดเร็วข้ึนกว่าเดิม 

น้ าไม่ท่วมขัง
ในชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

37 โครงการเสรมิผิวจราจร พาราแอสฟัลท์ติกส์
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6(บ้านล าอาน) 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

เสรมิผิวถนน  
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 4,500 ม. 
หนา 0.04 ม. 

  10,000,000  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

38 โครงการเสรมิผิวจราจร พาราแอสฟัลท์ติกส์
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1(บ้านใหญ่) 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

เสรมิผิวถนน  
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 4,500 ม. 
หนา 0.04 ม. 

  10,000,000  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

39 โครงการเสรมิผิวจราจร พาราแอสฟัลท์ติกส์
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2(บ้านหลวงจันทร์) 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

เสรมิผิวถนน  
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 4,500 ม. 
หนา 0.04 ม. 

  10,000,000  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

40 โครงการเสรมิผิวจราจร พาราแอสฟัลท์ติกส์
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3(บ้านทรายขาวออก) 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

เสรมิผิวถนน  
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 4,500 ม. 
หนา 0.04 ม. 

  10,000,000  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

41 โครงการเสรมิผิวจราจร พาราแอสฟัลท์ติกส์
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4(บ้านควนลังงา) 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

เสริมผิวถนน  
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 4,500 ม. 
หนา 0.04 ม. 

  10,000,000  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

42 โครงการเสรมิผิวจราจร พาราแอสฟัลท์ติกส์
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5(บ้านทรายขาวตก) 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

เสริมผิวถนน  
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 4,500 ม. 
หนา 0.04 ม. 

  10,000,000  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

43 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง 
สายบ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 1- บ้านหลวงจันทร์ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง 5  ม. 
ยาว 2,000 ม. 
หนา 0.20 ม. 

  1,500,000  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของประชาชน
สญัจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

44 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม สายบ้านล า
อาน หมู่ที่ 6 

เพื่อระบายน้ าใน
หมู่บ้านและ

ป้องกันน้ าท่วม 

ท่อลอดเหลีย่ม
จ านวน 1 แห่ง 

  1,500,000  จ านวนท่อลอด
เหลี่ยมจ านวน 1 
แห่ง 

ส า ม า ร ถ
ระบายน้ า ใน
หมู่บ้านได้ดีขึ้น 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
45 โครงการก่อสร้าง คู คสล.ภายในต าบล

ทรายขาว 
เพื่อระบายน้ าใน

หมู่บ้านและ
ป้องกันน้ าท่วม 

คู คสล. 
จ านวน 6 แห่ง 

  1,500,000  จ านวน คู คสล. 
จ านวน 6 แห่ง 

ส า ม า ร ถ
ระบายน้ า ใน
หมู่บ้านได้ดีขึ้น 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า สายหลัง
อาคารอเนกประสงค์บ้านใหญ่เหนอื หมูที่ 1 
 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ า  
กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ยาว 
50 เมตร 

  200,000  การระบายน้ า
รวดเร็วข้ึนกว่าเดิม 

น้ าไม่ท่วมขัง
ในชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

47 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า อิฐบล็อก สาย
ภายในชุมชน หมูที่ 1 
 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ า  
กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ยาว 
150 เมตร 

  600,000  การระบายน้ า
รวดเร็วข้ึนกว่าเดิม 

น้ าไม่ท่วมขัง
ในชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

48 โครงการก่อสร้างต่อเติมครูะบายน้ า อิฐ
บล็อก สายบ้านใต้ หมูที่ 1 
 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ า  
กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ยาว 
50 เมตร 

  200,000  การระบายน้ า
รวดเร็วข้ึนกว่าเดิม 

น้ าไม่ท่วมขัง
ในชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

49 โครงการขยายคูระบายน้ าสายป่าพ้อ 
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ า 
ยาว 100 เมตร  
 

  300,000  การระบายน้ า
รวดเร็วข้ึนกว่าเดิม 

น้ าไม่ท่วมขัง
ในชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

50 โครงการก่อสร้างคู คสล.สายสะพานต้นพอ
สองฝั่งถนน หมู่ที่ 2 
 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล.  
กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

  1,000,000  การระบายน้ า
รวดเร็วข้ึนกว่าเดิม 

น้ าไม่ท่วมขัง
ในชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

51 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า อิฐบล็อก สาย
บ้านบังยา-บ้านบังโสบ หมู่ท่ี 4 
 

เพือ่ป้องกันน้ า
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ า  
กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ยาว 
150 เมตร 

  600,000  การระบายน้ า
รวดเร็วข้ึนกว่าเดิม 

น้ าไม่ท่วมขัง
ในชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

52 โครงการขุดลอก คู สะพานต้นโก(ท านบท่า
ขี้เหล็ก) หมูที่ 2 
 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังในชุมชน 

ขุดลอกค ู
ยาว 300 เมตร  
 

  200,000  การระบายน้ า
รวดเร็วข้ึนกว่าเดิม 

น้ าไม่ท่วมขัง
ในชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
53 โครงการขุดลอก คู บ้านต้นซ่าน หมู่ที่ 4 

 
เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังในชุมชน 

ขุดลอกค ู
ยาว 1,500 เมตร  
 

  1,000,000  การระบายน้ า
รวดเร็วข้ึนกว่าเดิม 

น้ าไม่ท่วมขัง
ในชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

54 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าสายล าอาน
กลาง-ล าอานใต้ หมู่ท่ี 6 
 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ า 
กว้าง 1.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

  1,000,000  การระบายน้ า
รวดเร็วข้ึนกว่าเดิม 

น้ าไม่ท่วมขัง
ในชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

55 โครงการซ่อมแซมคันคลองสายล าหยัง 
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังในชุมชน 

คันคลอง 
ยาว 500 เมตร 

  500,000  การระบายน้ า
รวดเร็วข้ึนกว่าเดิม 

น้ าไม่ท่วมขัง
ในชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
56 โครงการซ่อมแซม/ต่อเตมิหลังคาอาคาร

อเนกประสงค์ หมูที่ 6 
 

เพื่อใช้เป็น
สถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม

ต่างๆในชุมชน 

หลังคาอาคาร
อเนกประสงค์ 
1 หลัง  
 

  300,000  มีสถานท่ีใช้ในการ
จัดกิจกรรมใน
ชุมชน 

ประชาชนมี
สถานที่ จั ด
กิจกรรมใน
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

57 โครงการขุดลอก คู ระบายน้ าข้างบ้าน
อาจารย์วินัย หมู่ที่ 3 
 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังในชุมชน 

ขุดลอกค ู
ยาว 100 เมตร  
 

  150,000  การระบายน้ า
รวดเร็วข้ึนกว่าเดิม 

น้ าไม่ท่วมขัง
ในชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
58 โครงการฝาปิดครูะบายน้ า สายหน้ามัสยดิ

บ้านล าหยัง หมู่ที่ 6 
 

เพื่อความเป็น
ระเบียบ

เรียบร้อยของ 
คูระบายน้ า 

ฝาปิดค ู
ยาว 200 เมตร  
 

  150,000  คูระบายน้ าม ี
ฝาปิด ป้องกัน
อุบัติเหตไุด ้

คูระบายน้ า
มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

59 โครงการขุดลอก คู พร้อมบุกเบิกถนนสาย
ตน้ยอ-ปลายนา หมู่ที่ 5 
 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังในชุมชน 

ถนน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
ขุดลอกค ู
ยาว 1,000 เมตร  

  2,500,000  การระบายน้ า
รวดเร็วข้ึนกว่าเดิม
และถนนสญัจร
สะดวกขึ้น 

มีถนนสัญจร
สะดวกขึ้นและ
คูระบายน้ าไม่
ท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

60 โครงการขุดลอก คู พร้อมบุกเบิกถนนสาย
หลังวัด หมู่ที่ 5 
 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังในชุมชน 

ถนน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
ขุดลอกค ู
ยาว 500 เมตร  
 

  1,250,000  การระบายน้ า
รวดเร็วข้ึนกว่าเดิม
และถนนสญัจร
สะดวกขึ้น 

มีถนนสัญจร
สะดวกขึ้น
และคู
ระบายน้ าไม่
ท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

61 โครงการขุดลอก คู ระบายน้ าสายป่ายาง-
ต้นหว้า หมู่ท่ี 3 
 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังในชุมชน 

ขุดลอกค ู
ยาว 500 เมตร  
 

  450,000  การระบายน้ า
รวดเร็วข้ึนกว่าเดิม 

น้ าไม่ท่วมขัง
ในชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
62 โครงการขุดลอกคูระบายน้ าสายนาทุ่ง  

หมู่ที่ 2 
 

เพือ่ป้องกันน้ า
ท่วมขังในชุมชน 

ขุดลอกค ู
ยาว 100 เมตร  
 

  150,000  การระบายน้ า
รวดเร็วข้ึนกว่าเดิม 

น้ าไม่ท่วมขัง
ในชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

63 โครงการก่อสร้างท านบกั้นน้ านาตน้เคียน-
บ้านใต้ หมู่ที่ 1 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้ส าหรับ

อุปโภคบรโิภค 

ท านบกั้นน้ า 
จ านวน 1 แห่ง 
 

  200,000  มีน้ าไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภคบรโิภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
64 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น สายหน าออก 

หมู่ที่ 2 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้ส าหรับ

อุปโภคบรโิภค 

ฝายน้ าล้น  
จ านวน 1 แห่ง 
 

  200,000  มีน้ าไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภคบรโิภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
65 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น สายคใูหญ่  

หมู่ที่ 2 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้ส าหรับ

อุปโภคบรโิภค 

ฝายน้ าล้น  
จ านวน 1 แห่ง 
 

  200,000  มีน้ าไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภคบรโิภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
66 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น สายนาใน  

หมู่ที่ 4 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้ส าหรับ

อุปโภคบรโิภค 

ฝายน้ าล้น  
จ านวน 1 แห่ง 
 

  200,000  มีน้ าไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภคบรโิภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

67 โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ า สายคลองหิน
ขาว-วังพลายบัว หมู่ที่ 4 
 

เพื่อส่งน้ าให้
ประชาชนไว้ใช้
ส าหรับอุปโภค

บริโภค 

ท่อส่งน้ า 
จ านวน 1 แห่ง 
 

  300,000  มีน้ าไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภคบรโิภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

68 โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ า สายสวนหลวง 
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อส่งน้ าให้
ประชาชนไว้ใช้
ส าหรับอุปโภค

บริโภค 

ท่อส่งน้ า 
จ านวน 1 แห่ง 
 

  200,000  มีน้ าไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภคบรโิภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

69 โครงการขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อส่งน้ าให้
ประชาชนไว้ใช้
ส าหรับอุปโภค

บริโภค 

ท่อประปา 
จ านวน 1 แห่ง 
 

  300,000  มีน้ าไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภคบรโิภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

70 โครงการจดัซื้อถังกรองน้ า  หมู่ที่ 4 
 

เพื่อกรองน้ าให้
ประชาชนไว้ใช้
ส าหรับอุปโภค

บริโภค 

ถังกรองน้ า 
จ านวน 1 แห่ง 
 

  200,000  มีน้ าไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภคบรโิภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

71 โครงการสร้างผนังกั้นดิน พร้อมคนัดิน สาย
คลองพาน หมู่ที่ 3 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้ส าหรับ

อุปโภคบรโิภค 

คลองน้ า 
จ านวน 1 แห่ง 
 

  300,000  มีน้ าไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภคบรโิภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
72 โครงการก่อสร้างทางน้ าล้นสายช่องเรือ  

หมู่ที่ 5 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้ส าหรับ

อุปโภคบรโิภค 

ทางน้ าล้น 
จ านวน 1 แห่ง 
 

  200,000  มีน้ าไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภคบรโิภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
73 โครงการฝายชะลอน้ า สายปลายนา หมู่ที่ 5 

 
เพื่อกักเก็บน้ าไว้

ใช้ส าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

ฝายชะลอน้ า 
จ านวน 1 แห่ง 
 

  200,000  มีน้ าไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภคบรโิภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
74 โครงการท่อระบายน้ าตัวยู หมู่ที่ 5 

 
เพื่อส่งน้ าให้

ประชาชนไว้ใช้
ส าหรับอุปโภค

บริโภค 

ท่อระบายน้ า 
จ านวน 1 แห่ง 
 

  200,000  มีน้ าไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภคบรโิภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

75 โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายปา่ช้า-นางหอย
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

ไฟฟ้า 
จ านวน 1 สาย 
 

  150,000  ประชาชนมีไว้ฟ้า
ใช้คิดเป็นร้อยละ 
90 ข้ึนไป 

ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
76 โครงการจดัระเบียบสายไฟฟ้า สายหน้า

มัสยดิ-บ้านหมอเดร์ หมู่ที่ 4 
 

เพื่อป้องกัน
อันตรายจาก
สายไฟฟ้า 

ไฟฟ้า 
จ านวน 1 สาย 
 

  100,000  ป้องกันอุบัติเหตุ
จากไฟฟ้าได้ร้อย
เปอร์เซ็นต ์

ประชาชนได้มี
ความ
ปลอดภัยจาก
สายไฟและมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

77 โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายปลักโสม-นาโก
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

ไฟฟ้า 
จ านวน 1 สาย 
 

  150,000  ประชาชนมีไว้ฟ้า
ใช้คิดเป็นร้อยละ 
90 ข้ึนไป 

ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
78 โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายนาตน้ปราง  

หมู่ที่ 3 
 

เพื่อประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

ไฟฟ้า 
จ านวน 1 สาย 
 

  150,000  ประชาชนมีไว้ฟ้า
ใช้คิดเป็นร้อยละ 
90 ข้ึนไป 

ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

79 โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายกลางบ้าน  
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

ไฟฟ้า 
จ านวน 1 สาย 
 

  150,000  ประชาชนมีไว้ฟ้า
ใช้คิดเป็นร้อยละ 
90 ข้ึนไป 

ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
80 โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายปา่ยาง  

หมู่ที่ 3 
 

เพื่อประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

ไฟฟ้า 
จ านวน 1 สาย 
 

  150,000  ประชาชนมีไว้ฟ้า
ใช้คิดเป็นร้อยละ 
90 ข้ึนไป 

ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
81 โครงการก่อสร้างดาดเรยีงหินคลองล าหยัง 

หมู่ที่ 6 
เพื่อป้องกันน้ า
กัดเซาะตลิ่งพัง 

ดาดเรียงหิน 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 

  9,000,000  น้ ากัดเซาะตลิ่งไม่
เกิน 1 เมตร 

ป้องกันการ
พังทลาย
ของดินริม
ตลิ่งได้ดีขึ้น  

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมรับเทวดา เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

ประชาชนทั่วไป ไม่น้อย
กว่า จ านวน 50 คน 

ต่อปี 

  50,000 50,000 ประชาชนไม่น้อยกว่า
50 คน เข้าร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรม 

อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่นให้คง
อยู่ต่อไป 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการอบรมศาสนพธิีกร(ผู้น าพระ) เพื่อพัฒนาศาสน
พิธีกรด าเนิน
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

ประชาชนทั่วไป ไม่น้อย
กว่า จ านวน 10 คน 

ต่อปี 

  30,000 30,000 ประชาชนไม่น้อยกว่า
10 คน เข้าร่วม
กิจกรรมศาสนพิธกีร
ด าเนินกิจกรรมทาง
ศาสนา 

พัฒนา
กิจกรรมศาสน
พิธีกรด าเนิน
กิจกรรมทาง
ศาสนาเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการส่งเสริมศิลปะการแสดง
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปะการแสดง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนทั่วไป ไม่น้อย
กว่า จ านวน 20 คน 

ต่อปี 

  30,000 30,000 ประชาชนไม่น้อยกว่า
20 คน เข้าร่วม
กิจกรรม
ศิลปะการแสดง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

อนุรักษ์ศิลปะ
การ 
แสดง
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คง
อยู่ต่อไป 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 สร้างความม่ันคงในการด ารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อไม่เร้ือรัง
(NCD) 

เพื่อป้องกัน
โรคติดต่อไม่เรื้อรัง
ระบาดในชุมชน 

ประชาชนทั่วไป ไม่น้อย
กว่า จ านวน 30 คน 

ต่อปี 

  100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนทั่วไปเข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่า จ านวน 30 คน

ต่อปี 

ไ ม่ มี ก า ร
ร ะ บ า ด ข อ ง
โรคติดต่ อ ไม่
เร้ือรัง 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย
ผู้สูงอายุ (ตาลต้านตึง) 

เพื่อส่งเสริม
ประชาชนในการ
ออกก าลังกาย มี
สุขภาพพลานามยั
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชนทั่วไป ไม่น้อย
กว่า จ านวน 30 คน 

ต่อปี 

  50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนทั่วไปเข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่า จ านวน 30 คน

ต่อปี 

ประชาชนหัน
มาออกก าลั ง
กายเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 สร้างความม่ันคงในการด ารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
3.2 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการปลูกพชืสวนผสม
(ปลูกพืชร่วมสวนยาง) 

เพื่อส่งเสริม
การเกษตรแบบ
ผสมผสาน 

ประชาชนทั่วไป ไม่น้อย
กว่า จ านวน 20 คน 

ต่อปี 

  100,000 100,000 ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการมีการท า
เกษตรผสมผสาน
เพิ่มขึ้น 

ป ร ะ ช า ช น มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา 
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการตั้งศูนยบ์ริการข้อมูลการ
ท่องเที่ยวชุมชน 

เพื่อส่งเสริม
ข้อมูลการ
ท่องเที่ยวใน
ต าบล 

ประชาชนทั่วไป เขา้มา
ใช้บริการข้อมูลการ

ท่องเที่ยว ไม่น้อยกวา่ 
จ านวน 20 คน 

ต่อปี 

  200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนทั่วไป เขา้
มาใช้บริการข้อมูล
การท่องเท่ียว ไม่น้อย
กว่า จ านวน 20 คน 
ต่อปี 

ประชาชน
ทั่วไปรู้จัก
แหล่ง
ท่องเที่ยว
ต าบลเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา
ฟุตซอล หมู่ที่ 1 

เพื่อให้สนาม
กีฬาฟุตซอล 
สามารถใช้
ประโยชนไ์ด้
นานขึน้ 

โครงหลังคาสนาม
กีฬาฟุตซอล  

จ านวน 1 หลัง 

  1,200,000 
 

 ประชาชนเข้ามาออก
ก าลังกายภายใน
สนามฟุตซอลเพิ่มขึ้น 

สภาพสนาม
ฟุตซอล
สามารถใช้งาน
ได้ยาวนานขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 สร้างความม่ันคงในการด ารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน
(ต่อต้านยาเสพติด) ให้กับสถานต ารวจภูธร
อ าเภอโคกโพธ์ิ 
 

เพื่อบูรณาการ
ด าเนินการแกไ้ข
ปัญหา 
ยาเสพตดิใน
หมู่บ้าน 

สถานต ารวจภูธร
อ าเภอโคกโพธ์ิ
จ านวน 1 โครงการ 
ต่อป ี

  30,000 30,000 ประชาชนในพื้นที่
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 30 
คน 

ประชาชนให้
ความร่วมมือ
ในการ
ด าเนินการ
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดใน
หมู่บ้าน
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาสี่ปี(เดิม) รายละเอียดในแผนพัฒนาสี่ปี(ใหม่) 
 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

1 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายหลัง
บ้านก านัน-ทุ่งเหนือ หมู่ที่ 4 
เป้าหมาย ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 3,200,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2562 
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 
ล าดับที่ 32 หน้า 41) 

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายหลังบ้าน
ก านัน-ทุ่งเหนือ หมู่ที ่4 
เป้าหมาย ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 4,880 เมตร 
งบประมาณ 4,000,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2562 
 

1.เพ่ือให้สอดคล้องความเป็นจริงตามสภาพพ้ืนที่ 
2.เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

2 โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง สายหน้า
โรงเรียนบ้านควนลังงา หมู่ที่ 1 
เป้าหมาย ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 4,800,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2562 
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 -2564 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2561 
ล าดับที่ 13 หน้า 19) 

โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียนบ้าน
ควนลังงา หมู่ที่ 1 
เป้าหมาย ถนน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,385 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,530 เมตร 
งบประมาณ 6,000,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2563 
 

1.เพื่อให้สอดคล้องความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ 
2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาสี่ปี(เดิม) รายละเอียดในแผนพัฒนาสี่ปี(ใหม่) 
 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

3 โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สายสวนใน 
หมู่ที่ 6 
เป้าหมาย ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 3,200,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2562 
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ) 
ล าดับที่ 74 หน้า 49) 

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายสวนใน 
หมู่ที่ 6 
เป้าหมาย ถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 3,200 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
12,800 เมตร 
งบประมาณ 9,200,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2562 
 

1.เพื่อให้สอดคล้องความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ 
2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

4 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ(รดน้ า
ด าหั ว )และ/หรือสรงน้ าพระครูศรี
รัตนากร(พ่อท่านสีแก้ว) 
เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป จ านวน 1 
โครงการต่อปี 
ปี 2562 งบประมาณ 130,000 บาท 
ปี 2563 งบประมาณ 130,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 130,000 บาท 
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564  
ล าดับที่ 12 หน้า 104) 

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ(รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ) 
เป้ าหมาย ประชาชนทั่ว ไป จ านวน 1 
โครงการต่อปี 
ปี 2562 งบประมาณ 80,000 บาท 
ปี 2563 งบประมาณ 80,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 80,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2562-2564 
 

1.เพื่อให้สอดคล้องความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ 
2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาสี่ปี(เดิม) รายละเอียดในแผนพัฒนาสี่ปี(ใหม่) 
 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

5 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ(รดน้ า
ด าหั ว )และ/หรือสรงน้ าพระครูศรี
รัตนากร(พ่อท่านสีแก้ว) 
เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป จ านวน 1 
โครงการต่อปี 
ปี 2562 งบประมาณ 130,000 บาท 
ปี 2563 งบประมาณ 130,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 130,000 บาท 
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564  
ล าดับที่ 12 หน้า 104) 

โครงการลากพระขึ้นเขาและสรงน้ าพระครู
ศรีรัตนากร(พ่อทวดสีแก้ว) 
เป้ าหมาย ประชาชนทั่ว ไป จ านวน 1 
โครงการต่อปี 
ปี 2562 งบประมาณ 100,000 บาท 
ปี 2563 งบประมาณ 120,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 150,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2562-2564 
 

1.เพื่อให้สอดคล้องความเป็นจริงตามสภาพพื้นที ่
2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

6 โครงการจัดแข่งขันกีฬาต าบลต้านยา
เสพติดหรือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้ังในและนอกพ้ืนท่ี 
เป้าหมาย โครงการ อย่างน้อยจ านวน 1 
โครงการต่อปี 
ปี 2562 งบประมาณ 260,000 บาท 
ปี 2563 งบประมาณ 280,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 300,000 บาท 
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 -2564 
แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561  
ล าดับที่ 5 หน้า 6) 

โครงการจัดแข่งขันกีฬาต าบลทรายขาวต้าน
ยาเสพติด 
เป้าหมาย โครงการ จ านวน 1 โครงการต่อ
ปี 
ปี 2562 งบประมาณ 260,000 บาท 
ปี 2563 งบประมาณ 280,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 300,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2562-2564 
 

1.เพื่อให้สอดคล้องความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ 
2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาสี่ปี(เดิม) รายละเอียดในแผนพัฒนาสี่ปี(ใหม่) 
 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

7 โครงการจัดแข่งขันกีฬาต าบลต้านยา
เสพติดหรือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้ังในและนอกพ้ืนท่ี 
เป้าหมาย โครงการ อย่างน้อยจ านวน 1 
โครงการต่อปี 
ปี 2562 งบประมาณ 260,000 บาท 
ปี 2563 งบประมาณ 280,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 300,000 บาท 
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 -2564 
แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561  
ล าดับที่ 5 หน้า 6) 

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา 
เป้าหมาย โครงการ จ านวน 1 โครงการต่อ
ปี 
ปี 2562 งบประมาณ 50,000 บาท 
ปี 2563 งบประมาณ 80,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 100,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2562-2564 
 

1.เพื่อให้สอดคล้องความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ 
2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

8 โครงการกิจกรรมค่ายอบรม/บ าบัดและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ เสพ/ผู้ ติดยาเสพติด/
ผู้ เกี่ ยวข้องกับยาเสพติด/หรืออุดหนุน
งบประมาณหรือจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
เป้าหมาย ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/ผู้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด/เยาวชนกลุ่มเสี่ยง จ านวน 1 
โครงการต่อปี 
ปี 2562 งบประมาณ 65,000 บาท 
ปี 2563 งบประมาณ 65,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 65,000 บาท 
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564  
ล าดับที่ 7 หน้า 100) 

โครงการกิจกรรมค่ายอบรม/บ าบัดและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ตดิยาเสพตดิ/ผู้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด  
เป้าหมาย ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/ผู้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด/เยาวชนกลุ่มเสี่ยง จ านวน 1 
โครงการต่อปี 
ปี 2562 งบประมาณ 65,000 บาท 
ปี 2563 งบประมาณ 65,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 65,000 บาท 
 

1.เพื่อให้สอดคล้องความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ 
2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาสี่ปี(เดิม) รายละเอียดในแผนพัฒนาสี่ปี(ใหม่) 
 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

9 โครงการกิจกรรมค่ายอบรม/บ าบัดและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/
ผู้ เกี่ ยวข้องกับยาเสพติด/หรืออุดหนุน
งบประมาณหรือจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
เป้าหมาย ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/ผู้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด/เยาวชนกลุ่มเสี่ยง จ านวน 1 
โครงการต่อปี 
ปี 2562 งบประมาณ 65,000 บาท 
ปี 2563 งบประมาณ 65,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 65,000 บาท 
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564  
ล าดับที่ 7 หน้า 100) 

โครงการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เป้าหมาย ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/ผู้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด/เยาวชนกลุ่มเสี่ยง จ านวน 1 
โครงการต่อปี 
ปี 2562 งบประมาณ 30,000 บาท 
ปี 2563 งบประมาณ 50,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 70,000 บาท 
 

1.เพื่อให้สอดคล้องความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ 
2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

10 โครงการจัดหาอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็ ก เล็กหรืออุดหนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ.(เด็ก
ประถมศึกษา) 
เป้าหมาย อาหารกลางวัน จ านวน 1 
โครงการต่อปี 
ปี 2562 จ านวน 1,200,000 บาท 
ปี 2563 จ านวน 1,300,000 บาท 
ปี 2564 จ านวน 1,400,000 บาท 
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข 
ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2561 ล าดับท่ี 2 หน้า 1) 

โครงการจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
เป้ าหมาย อาหารกลางวัน จ านวน 1 
โครงการต่อปี 
ปี 2562 จ านวน 400,000 บาท 
ปี 2563 จ านวน 600,000 บาท 
ปี 2564 จ านวน 800,000 บาท 
 

1.เพื่อให้สอดคล้องความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ 
2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

แผนงานการศึกษา 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาสี่ปี(เดิม) รายละเอียดในแผนพัฒนาสี่ปี(ใหม่) 
 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

11 โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้การ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพหรือเบี้ยสงเคราะห์แก่
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และคนพิการ 
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 
มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายได้รับเบี้ยยังชีพ
ตามเกณฑ์ 
ปี 2562 จ านวน 9,308,400 บาท 
ปี 2563 จ านวน 10,000,000 บาท 
ปี 2564 จ านวน 10,500,000 บาท 
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข 
ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2561 ล าดับท่ี 6 หน้า 7) 

โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 
เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุตามเกณฑ์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ปี 2562 งบประมาณ 8,000,000 บาท 
ปี 2563 งบประมาณ 9,000,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 10,000,000 บาท 
 

1.เพื่อให้สอดคล้องความเป็นจริงตามสภาพพื้นที ่
2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานงบกลาง 

12 โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้การ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพหรือเบี้ยสงเคราะห์แก่
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และคนพิการ 
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 
มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายได้รับเบี้ยยังชีพ
ตามเกณฑ์ 
ปี 2562 จ านวน 9,308,400 บาท 
ปี 2563 จ านวน 10,000,000 บาท 
ปี 2564 จ านวน 10,500,000 บาท 
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข 
ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2561 ล าดับท่ี 6 หน้า 7) 

โครงการเสริมสรา้งสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการและทุพพลภาพ 
เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายผู้พิการและทุพพล
ภาพตามเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ปี 2562 งบประมาณ 2,000,000 บาท 
ปี 2563 งบประมาณ 3,000,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 4,000,000 บาท 
 

1.เพื่อให้สอดคล้องความเป็นจริงตามสภาพพื้นท่ี 
2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานงบกลาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาสี่ปี(เดิม) รายละเอียดในแผนพัฒนาสี่ปี(ใหม่) 
 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

13 โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้การ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพหรือเบี้ยสงเคราะห์แก่
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และคนพิการ 
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 
มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายได้รับเบี้ยยังชีพ
ตามเกณฑ์ 
ปี 2562 จ านวน 9,308,400 บาท 
ปี 2563 จ านวน 10,000,000 บาท 
ปี 2564 จ านวน 10,500,000 บาท 
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข 
ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2561 ล าดับท่ี 6 หน้า 7) 

โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 
เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยเอดส์ตาม
เกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ปี 2562 งบประมาณ 20,000 บาท 
ปี 2563 งบประมาณ 30,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 40,000 บาท 
 

1.เพื่อให้สอดคล้องความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ 
2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานงบกลาง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 
 

ประเภท 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวด า 

ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 4 เครื่อง 

 5,200 5,200  ส านักงานปลัด 

2 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จ านวน 4 เครื่อง 

  10,000  ส านักงานปลัด 

3 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
จ านวน 1 ตู้ 

 9,400   ส านักงานปลัด 

4 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart Card 
Reader) จ านวน 1 เครื่อง 

 700   ส านักงานปลัด 

5 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง  
จ านวน 10 เครื่อง 

  30,000  ส านักงานปลัด 

6 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงสร้างกรอบรูป 
พระบรมฉายาลักษณ์ 

 50,000   ส านักงานปลัด 

รวม  65,300 45,200   

 
 

แบบ ผ. 08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 
 

ประเภท 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
จ านวน 4 เครื่องๆละ 

32,000 บาท 

 96,000 
 

32,000  ส านักงานปลัด 

8 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์  
จ านวน 2 เครื่อง 

  32,000  ส านักงานปลัด 

9 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์  
จ านวน 2 เครื่อง 

  32,000  กองคลัง 

10 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานส านักงาน 

จ านวน 1 เครื่อง 

  16,000  กองคลัง 

11 งานเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล 

จ านวน 1 เครื่อง 

  21,000  กองช่าง 

12 งานเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี 

ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 1 เครื่อง 

  10,000  กองช่าง 

รวม  96,000 143,000   



 
-40- 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 
 

ประเภท 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 งานเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์พาหนะ
และขนส่ง 

รถยนต์ จ านวน 1 คัน  1,150,000   กองช่าง 

14 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะ พร้อมเก้าอ้ีนักเรียน 
จ านวน 30 ชุด 

  60,000  ส านักงานปลัด 

15 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีพลาสติก 
จ านวน 200 ตัว 

  40,000  ส านักงานปลัด 

16 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 
จ านวน 1 เครื่อง 

 

  13,000  ส านักงานปลัด 

รวม  1,150,000 113,000   

รวมทั้งหมด  1,311,300 301,200   
 
 
 
 
 
 
 



 

 


