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องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว  
อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

 

ร่าง 



 

คํานํา 
 

  กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กําหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมี
ระยะเวลาสี่ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่กําหนดไว้ให้มีระยะเวลาสี่ปี 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) หมายรวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ได้มีการทบทวน เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง โดยได้ผ่านกระบวนการ
ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทบทวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือการนําไปเป็นกรอบและแนวทางในการขอ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมในแต่ละปีงบประมาณ
ในช่วงของแผนน้ัน รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ขอขอบคุณผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน และตําบล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ผู้นําชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และทุกภาคส่วนในประชา
สังคม ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็น และแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 จนสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ในครั้งน้ีเป็นอย่างดีย่ิง 
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ส่วนที่  ๑ 
บทนํา 

๑. เหตผุลและความจําเปน็ 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ได้ยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 
พ.ศ.2564) ตามหนังสือ ที่ มท.0810.7/ว5793 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 โดยเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา ให้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จใน
เดือนตุลาคม 2559 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน 2559 ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2564) เสร็จสิ้นและได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เมื่อวันที่ 
31 ตุลาคม 2559 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจัดทํางบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้วน้ัน 
  เน่ืองด้วยพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ได้เกิดอุทกภัยในช่วงเดือนธันวาคม-
มกราคมที่ผ่านมาทําให้ถนนหลายสายเกิดความเสียหายหลายเส้นทาง ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ในการสัญจร รวมทั้งเกิดผลกระทบต่างๆท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน จึงมีความจําเป็นเร่งด่วน
ที่จะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน และมีหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว109 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่องแนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม ซึ่งกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2561 เงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้ัง
งบประมาณในหมวดอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ .2559 และโครงการดังกล่าวต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 เพ่ือให้การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอโคกโพธ์ิ (สถานที่กลาง)เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันท่วงที สามารถ
เป็นช่องทางหน่ึงในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนตามเจตนารมณ์ของระเบียบ
ดังกล่าว หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/16771-16840 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 
2560 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจํานวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และการเสนอความคิดเห็นของ
ประชาชนในการเสนอความต้องการ ความเดือดร้อนต่างๆเพ่ิมเติม เพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ 

เ พ่ื อ ใ ห้การ ดํา เ นินงานโครงการ ดั งกล่ าว เ ป็น ไป ด้วยความ ถูก ต้องตามระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ .ศ .
2559 องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จึงมีความจําเป็นที่จะดําเนินการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ.2561-2564 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
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๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 
  2.1 เพ่ือให้การจัดทําโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 
พ.ศ.2564) มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด 
  2.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของ
รัฐบาลที่มีความจําเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
  2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการก่อสร้าง และพ้ืนที่จะดําเนินการให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากที่สุด 
๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)  

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวดที่ 4  การแก้ไข การเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็น
อํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ได้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป             
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 18 37,975,900 54 31,172,000 6 2,250,000 1 600,000 79 71,997,900 

รวม 18 37,975,900 54 31,172,000 6 2,250,000 1 600,000 79 71,997,900 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.1 แผนงานการศึกษา 3 144,580 3 149,100 3 154,750 3 166,050 12 614,480 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000 

รวม 4 194,580 4 199,100 4 204,750 4 216,050 16 814,480 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 12,000 1 12,000 1 12,000 1 12,000 4 48,000 

3.2 แผนงานสาธารณสุข 5 180,000 5 199,000 5 202,400 5 206,000 20 787,400 

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 80,000 

รวม 7 212,000 7 231,000 7 234,400 7 238,000 28 915,400 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ(บาท) 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 8 240,000 

รวม 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 8 240,000 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 
5.1 แผนงานการเกษตร - - 4 480,000 - - - - 4 480,000 

 - - 4 480,000 - - - - 4 480,000 
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 4 160,000 

รวม 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 4 160,000 
รวมทั้งหมด 32 38,482,480 72 32,182,100 20 2,789,150 15 1,154,050 139 74,607,780 



 
4.2 บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น 

 รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต หมู่ที่ 1 สายบ้านใหญ่-บ้านใต้ 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนเสริมผิวจราจร 
พาราแอสฟัลท์ 
กว้าง 4 ม.  
ยาว 1,120 ม. 
หนา 0.04 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,480 เมตร 

2,007,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

2. โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต หมู่ที่ 6  
สายหน้าปอเนาะ-ร.ร.ลําหยังวิทยามูลนิธิ 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนเสริมผิวจราจร 
พาราแอสฟัลท์ 
กว้าง 4 ม.  
ยาว 2,680 ม. 
หนา 0.04 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
10,720 เมตร 

4,786,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

 
 
 
 

แบบ ผ. 01 -5- 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการขุดลอกคลอง 
หมู่ที่ 3 สายคลองพาน 
หมู่ที่ 4 สายทุ่งเหนือ 
หมู่ที่ 6 สายลําหยัง 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

ขุดลอกคลอง 
ปากคลองกว้าง 4 
เมตร สันคลองกว้าง 
1 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.50 เมตร ยาว 
8,100 เมตร 

2,946,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา
ต่อชั่วโมง 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขังใน
ชุมชนเป็น
ระยะ
เวลานาน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 1 สายบ้านควนลังงา-บ้าน
มะปรางมัน 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนซ่อมสร้าง 
ทางแอสฟัลท์ติก 
กว้าง 6 ม. ไหล่ทาง 
กว้าง 1 ม. 
ยาว 1,385 ม. 
หนา 0.04 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
8,530 ตารางเมตร 

4,365,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

5 โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ํา ขุดลอกทางระบาย
น้ํา สายลําหยัง-ทุ่งแรด กว้าง 5 ม. ลึก 2 ม.
พื้นที่ดําเนินการ 4,000 ม. 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน
และประชาชนมี

น้ําใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกทางระบาย
น้ํา กว้าง 5 ม. ลึก 
2 ม.พื้นที่ดําเนินการ 
4,000 ม. 

9,900,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา
ต่อชั่วโมงและ
ประชาชนมีแหล่ง
น้ําใช้เพิ่มขึ้น 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขังใน
ชุมชนและ
ประชาชนมี
แหล่งน้ําใช้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6. โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเขต
พื้นที่ตําบลทรายขาว  

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก
และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน 

1.หมู่ที่ 1 ถนนสาย
กุโบร์-บ้านใต้ งาน
ถมดินลูกรังพร้อม
เกลี่ยแต่งและบดทับ 
ถนน  
กว้างเฉลี่ย 1.00 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.5 ม. 
ยาว 100 ม. 
2.หมู่ที่ 2 ถนนสาย
หนําออก งานถมดิน
ลูกรังพร้อมเกลี่ย
แต่งและบดทับ   
กว้างเฉลี่ย 1.50 ม. 
ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. 
ยาว 50 ม. 
 
 

1,310,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   3.หมู่ที่ 2 ถนนสาย
ม่วงตอ-นาใต้ งาน
ปรับเกรดเกลี่ยแต่ง
และบดทับ กว้าง
เฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 
400 ม. และงาน
หินคลุกปรับเกลี่ย
แต่งและบดทับ(หนา
เฉลี่ย 0.05 ม.)
พื้นที่ประมาณ 
1,600 ตร.ม.  
4.หมู่ที่ 3 ถนนสาย
โคกโยง งานขุดรื้อ
คันทางเดิม แล้วบด
ทับ กว้างเฉลี่ย 
4.00 ม.ยาว 500 
ม. 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   5.หมู่ที่ 3 ถนนสาย
เคียนฟ้าผ่า งานปรับ
เกรดเกลี่ยแต่งและ
บดทับ กว้างเฉลี่ย 
4.00 ม. ยาว 500 
ม. 
งานหินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่งและบดทับ
(หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พื้นที่ประมาณ 
1,600 ตร.ม. 
งานวางท่อกลม
ขนาด 0.30 ม. ชั้น 
3 
และงานเสริมท่อ
กลมขนาด 0.40 ม. 
ชั้น 3 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   6.หมู่ที่ 3 ถนนสาย
สวนต้นเคียน งาน
ปรับเกรดเฉลี่ยและ
บดทับ กว้างเฉลี่ย 
4.00 ม. ยาว 400 
ม. 
7.หมู่ที่ 3 ถนนสาย
นาพรุโหนด งาน
ปรับดินพื้นทางเดิม 
แล้วบดทับ กว้าง
เฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 
600 ม. 
8.หมู่ที่ 3 ถนนสาย
นาต้นปราง งาน
ปรับดินพื้นทางเดิม 
แล้วบดทับ กว้าง
เฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 
500 ม. 

       

-10- 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   9.หมู่ที่ 4 ถนนสาย
ทุ่งแรด งานถมดิน
ลูกรังพร้อมเกลี่ย
แต่งและบดทับ   
กว้าง 2.0 ม. ลึก
เฉลี่ย 20 ม. 
ลึก 1.50 ม. 
10.หมู่ที่ 5 ถนน
สายช่องเรือ-สวน
เคียน งานปรับดิน
พื้นทางเดิม(หินคลุก) 
แล้วบดทับ กว้าง
เฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 
500 ม. 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   งานถมดินลูกรังไหล่
ทาง(พื้นที่ 1,200 
ตร.ม.) งานหินคลุก
ปรับเกลี่ยแต่งและ
บดทับ(หนาเฉลี่ย 
0.05 ม.พื้นที่
ประมาณ 800 
ตร.ม. 
11.หมู่ที่ 5 ถนน
สายหลังป่าช้า งาน
ปรับดินพื้นที่ทาง
เดิม แล้วบดทับ 
กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.
ยาว 80 ม.งานลง
ผิวทางลูกรังปรับ
เกลี่ยแต่งและบดทับ 
(หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
พื้นที่ประมาณ 240 
ตร.ม. 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   12.หมู่ที่ 5 ถนน
สายลําดินเหนียว-นา
บง งานปรับเกรด
เกลี่ยแต่งและบดทับ 
กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.
ยาว 500 ม. ลงหิน
ใหญ่ งานถมดิน
ลูกรัง งานหินคลุก
ปรับเกลี่ยแต่งและ
บดทับ(หนาเฉลี่ย 
0.05 ม.พื้นที่
ประมาณ 800 
ตร.ม. 
13.หมู่ที่ 5 ถนน
สายคอกแพะ งาน
ปรับดินพื้นที่เดิม
(หินคลุก)แล้วบดทับ 
กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.
ยาว 50 ม.  
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   งานหินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่งและบดทับ
(หนาเฉลี่ย 0.10ม.)
พื้นที่ประมาณ 150 
ตร.ม. 
14.หมู่ที่ 6 ถนน
สายปอเนาะเก่า-ช้าง
ให้ตก งานปรับเกรด
เกลี่ยแต่งและบดทับ 
กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. 
ยาว 500 ม. งาน
หินคลุกปรับเกลี่ย
แต่งและบดทับ(หนา
เฉลี่ย 0.05 ม.)
พื้นที่ประมาณ 
2,000 ตร.ม. 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   15.หมู่ที่ 6 ถนน
สายคูลึก-ต้นมะค่า 
งานปรับดินพื้นที่
ทางเดิม แล้วบดทับ 
กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาว 1,100 ม. 
16.หมู่ที่ 6 ถนน
สายคูลึก-สวนใน 
งานปรับดินพื้นทาง
เดิม(หินคลุก)แล้ว 
บดทับ กว้างเฉลี่ย 
4.00 ม. ยาว 200 
ม. ลงหินใหญ่ งาน
หินคลุกปรับเกลี่ย
แต่งและบดทับ(หนา
เฉลี่ย 0.10 ม.)
พื้นที่ประมาณ 800 
ตร.ม. 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   17.หมู่ที่ 6 ถนน
สายสองต้น-สวนใน 
งานปรับเกรดเกลี่ย
แต่งและบดทับ 
กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. 
ยาว 2,000 ม. งาน
หินคลุกปรับเกลี่ย
แต่งและบดทับ(หนา
เฉลี่ย 0.05 ม.)
พื้นที่ประมาณ 
1,000 ตร.ม. 
18.หมู่ที่ 6 ถนน
สายคลองตาย งาน
ปรับพื้นที่ทางเดิม 
แล้วบดทับ กว้าง
เฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 
600 ม. ลงหินใหญ่ 
งานถมดินลูกรัง 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   19.หมู่ที่ 6 ถนน
สายคอกไก่ งานขุด
รื้อท่อกลมขนาด 
1.00 ม.และวาง
ใหม่พร้อมดินถม
หลังท่อ งานเสริมท่อ
กลมขนาด 1.00 ม.
พร้อมดินถมหลังท่อ 

       

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1  
สายบ้านตก 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก
และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
แก่ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 ม.  
ยาว 80 ม. 
หนา 0.10 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
240 ตารางเมตร 

135,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวกและ
แก้ไขปัญหา
ค ว า ม
เดือดร้อนแก่
ประชาชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการซ่อมแซมตลิ่ง หมู่ที่ 1 สายหน้า
บ้านกํานัน 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
แก่ประชาชน
และป้องกันน้ํา

ท่วมขัง 

ซ่อมแซมตลิ่ง 
กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 18 ม. 
 

97,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขังและ
แก้ไขปญัหา
ความ
เดือดร้อนแก่
ประชาชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4  
สายคูลึก-ต้นมะค่า 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก
และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
แก่ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 ม.  
ยาว 70 ม. 
หนา 0.10 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
210 ตารางเมตร 

143,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกและ
แก้ไขปญัหา
ความ
เดือดร้อนแก่
ประชาชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 
สายฝายช่องเรือ 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก
และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
แก่ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 ม.  
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900 ตารางเมตร 

695,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกและ
แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อนแก่
ประชาชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ที่ 5  
สายวังพลายบัว จํานวน 1 จุด 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
แก่ประชาชน

และประชาชนมี
น้ําใช้ใน

การเกษตร 

ฝายน้ําล้น ขนาด 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 5 ม. 
 

80,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณน้ําที่
ใช้ในการเกษตร 

ประชาชน
ได้รับการแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนแก่
ประชาชนและ
มีน้ําที่ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

12 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ที่ 5  
สายสองต้น จํานวน 1 จุด 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
แก่ประชาชน

และประชาชนมี
น้ําใช้ใน

การเกษตร 

ฝายน้ําล้น ขนาด 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 8 ม. 
 

140,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณน้ําที่
ใช้ในการเกษตร 

ประชาชน
ได้รับการแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนแก่
ประชาชนและ
มีน้ําที่ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายหน้าโรงเรียนบ้านควนลังงา 
หมู่ที่ 1   
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม.  
ยาว 2,000 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 4,800,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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-20- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.สายข้าง
มัสยิดบ้านใหญ่ใต้ หมู่ที่ 1 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ทางเท้า คสล. 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 500 ม. 
 

 1,050,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

15 โครงการก่อสร้างซ่อมแซม ถนน คสล.สาย
หน้าบ้านกํานัน(บ้านใต้) หมู่ที่ 1 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ซ่อมแซม ถนน  
คสล.กว้าง 3 ม. 
ยาว 300 ม. 
 

 200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หน้ามัสยิด 
300 ปี 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน ลาดยาง 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 539 ม. 
 

1,210,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

17 โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.สายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ทางเท้า คสล. 
กว้าง 2 ม. 
ยาว 100 ม. 
 

 140,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

 



-21- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.สายหินดาน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ทางเท้า คสล. 
กว้าง 2 ม. 
ยาว 500 ม. 
 

 700,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาต้นปราง
หมู่ที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม.  
ยาว 500 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 1,400,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบังซิ 
หมู่ที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม.  
ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 280,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

21 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างบ้าน
นายซี หมู่ที่ 4 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
กว้าง 3 ม.  
ยาว 300 ม. 
 

 450,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

 
 



-22- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตลิ่ง
ออก หมู่ที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม.  
ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 140,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านควน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม.  
ยาว 150 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 420,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

24 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายปลักโสม 
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
กว้าง 2.5 ม.  
ยาว 2,000 ม. 
 

 2,500,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

25 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล.สายบ้าน
นายสาแหละ หมู่ที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

คู คสล. 
กว้าง 0.30 ม.  
ลึก 0.50 ม. 
ยาว 15 ม. 

 42,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

 
 
 



-23- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. 
สายลําอานใต้ พร้อมคูอิฐบล็อก หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ทางเท้า คสล. 
กว้าง 2 ม. 
ยาว 200 ม. 
คูอิฐบล็อก 
กว้าง 0.30 ม.  
ยาว 300 ม. 
ลึก 0.50 ม. 

 900,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

27 โครงการบุกเบิกถนนสายนาใต้-นาค้อ  
หมู่ที่ 2 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน  
กว้าง 4 ม.  
ยาว 500 ม. 

 1,000,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
28 โครงการก่อสร้างก่อสร้าง ซ่อมแซม 

ปรับปรุง ถนนทางเข้าป่ายาง หมู่ที่ 3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน  
กว้าง 3 ม.  
ยาว 300 ม. 

 450,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
29 โครงการติดตั้งรั้วเหล็กรอบสนามกีฬา 

โรงเรียนวัดทรายขาว หมู่ที่ 3 
เพื่อความเป็น

ระเบียบ
เรียบร้อย 

รั้วเหล็ก 
ยาว 300 ม. 

  300,000  พื้นที่รอบสนาม
กีฬาดูความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
มากขึ้น 

พื้นที่รอบสนาม
กีฬาดูความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

 



-24- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30 โครงการจัดตั้งตลาดนัดชุมชนหรือก่อสร้าง
ลานกีฬา (สถานที่ราชพัสดุ) หมู่ที่ 2 

เพื่อส่งเสริม
รายได้แก่ชุมชน

หรือสร้าง
สถานที่ออก
กําลังกาย 

ตลาดนัดชุมชนหรือ
ลานกีฬา จํานวน 1 
แห่ง 

  500,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้ของประชาชน
หรือสถานที่ออก
กําลังกาย 

ประชาชนมี
สถานที่
จําหน่ายสินค้า
หรือสถานที่
ออกกําลังกาย 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

31 โครงการติดตั้งแท็งค์เก็บน้ําในวัดทรายขาว 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้
ประชาชนได้มี
น้ําใช้บริโภค
อย่างเพียงพอ 

แท็งค์เก็บน้ํา 
จํานวน 1 โครงการ 

  200,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้มีน้ําใช้
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ประชาชนได้
มีน้ําใช้
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกโยง 
หมู่ที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม.  
ยาว 200 ม. 

 560,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
33 โครงการบุกเบิกถนนและก่อสร้างถนน คสล. 

สายสวนพระเทพฯ – เคียนเภา หมู่ที่ 3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม.  
ยาว 200 ม. 

 560,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
 
 



-25- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

34 โครงการบุกเบิกถนนและก่อสร้างถนน คสล. 
สายโคกโยง-เคียนฟ้าผ่า หมู่ที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม.  
ยาว 200 ม. 

 560,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายหินดาน หมู่ที่ 3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม.  
ยาว 200 ม. 

 560,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนา  

หมู่ที่ 1 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม.  
ยาว 100 ม. 

 280,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง

โรงเรียนบ้านควนลังงา หมู่ที่ 1 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม.  
ยาว 100 ม. 

 28 0,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
38 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านตลิ่ง-บ้าน

ปลายทุ่ง หมู่ที่ 1 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน  
กว้าง 4 ม.  
ยาว 500 ม. 

 1,000,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
 



-26- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโกดังบัง
เดช-กลางทุ่ง หมู่ที่ 1 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม.  
ยาว 500 ม. 

 1,400,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
40 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล.สาย

กลางบ้านลาํหยัง หมู่ที่ 6 
เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ํา 
กว้าง 0.30 ม.  
ลึก 0.50 ม. 
ยาว 120 ม. 

 250,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขังและมี
น้ําใช้ทาง
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

41 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําสายบ้านออก 
หมู่ที่ 1   
 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ํา 
กว้าง 0.30 ม.  
ลึก 0.50 ม. 
ยาว 300 ม. 

 450,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขังและมี
น้ําใช้ทาง
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

42 โครงการก่อสร้างคูหรือทํานบสายหลังบ้าน
ลุงสิน หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน
และกักเก็บน้ําไว้

ใช้ทาง
การเกษตร 

คูหรือทํานบ  
จํานวน 1 สาย 

 300,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ําและมีน้ําใช้
ทางการเกษตร 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขังและมี
น้ําใช้ทาง
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

 



-27- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

43 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา 
สายเคียนฟ้าผ่า หมู่ที่ 3 
 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ํา 
กว้าง 0.30 ม.  
ลึก 0.50 ม. 
ยาว 100 ม. 

 160,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขังและมี
น้ําใช้ทาง
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

44 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล. 
สายเคียนเภา หมู่ที่ 3 
 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ํา คสล. 
กว้าง 0.30 ม.  
ลึก 0.50 ม. 
ยาว 100 ม. 

 160,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขังและมี
น้ําใช้ทาง
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

45 โครงการก่อสร้างคูหรือทํานบสายบ้านควน 
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน
และกักเก็บน้ําไว้

ใช้ทาง
การเกษตร 

คูหรือทํานบ  
จํานวน 1 สาย 

 250,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ําและมีน้ําใช้
ทางการเกษตร 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขังและมี
น้ําใช้ทาง
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

46 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําสายวาริด-บัง
หลอ หมู่ที่ 4 
 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ํา 
กว้าง 0.40 ม.  
ลึก 0.40 ม. 
ยาว 100 ม. 

 160,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขังและมี
น้ําใช้ทาง
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 



-28- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

47 โครงการก่อสร้างคู คสล.หรือคู อิฐบล็อก
สายบ้านตลิ่งออก หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันน้ําท่วม
ขังในชุมชนและกัก
เก็บน้ําไว้ใช้ทาง

การเกษตร 

คู คสล.หรือคู อิฐ
บล็อก  
จํานวน  สาย 

 250,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ําและมีน้ําใช้
ทางการเกษตร 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขังและมี
น้ําใช้ทาง
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

48 โครงการก่อสร้างคู คสล.สายมัสยิด 
บ้านควนลังงา-กุโบร์ พร้อมฝาปิดคู หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล.  
กว้าง 0.30 ม.  
ยาว 100 ม. 
ลึก 0.50 ม. 

 160,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ําและมีน้ําใช้
ทางการเกษตร 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขังและมี
น้ําใช้ทาง
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

49 โครงการก่อสร้างคู คสล.สายหลังบ้านครู
ดุษณี(ครูเต็ม) หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล.  
กว้าง 0.40 ม.  
ยาว 150 ม. 
ลึก 0.50 ม. 

 270,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ํา 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

50 โครงการขุดลอกคูสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูสาธารณะ 
จํานวน 1 สาย 
 

  500,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ํา 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

 



-29- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

51 โครงการขยายคูระบายน้ําสายบ้านลุงหวาง 
หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ํา
จํานวน 1 สาย 
 

 250,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ํา 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

52 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล. 
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 สายหน้า รพ.สต.
ทรายขาว 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ํา 
จํานวน 1 สาย 
กว้าง 1.00 ม. 
ยาว 100 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 
 

 600,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ํา 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

53 โครงการขยายท่อน้ําสายลําหยัง-ลําอาน 
หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

ท่อส่งน้ํายาว 
200 เมตร  

 200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ํา 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

54 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา 
สายนาโรงสี-หนําออก หมู่ที่ 2 
 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ํา 
กว้าง 0.30 ม.  
ลึก 0.50 ม. 
ยาว 100 ม. 

 160,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขังและมี
น้ําใช้ทาง
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 



-30- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

55 โครงการก่อสร้างคู คสล.สายหน้ามัสยิดบ้าน
ควนลังงา-บ้านหมอเดร์ หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล.  
กว้าง 0.30 ม.  
ยาว 300 ม. 
ลึก 0.50 ม. 

 480,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ํา 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

56 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา 
สายนาใต้-ป่าเคียน หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ํา 
กว้าง 0.30 ม.  
ยาว 300 ม. 
ลึก 0.50 ม. 

 480,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ํา 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

57 โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ําหรือทํานบบ้าน
ลุงชัย หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน
และกักเก็บน้ําไว้

ใช้ทาง
การเกษตร 

ซ่อมแซมฝายหรือ
ทํานบ  
จํานวน 1 แห่ง 

 200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ําและมีน้ําใช้
ทางการเกษตร 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขังและมี
น้ําใช้ทาง
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

58 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ําสายบ้านควน 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้
ประชาชนได้มี
น้ําใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ฝาย  
จํานวน 1 แห่ง 

 200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้มีน้ําใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนได้
มีน้ําใช้
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 



-31- 
                                              รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

59 โครงการวางท่อส่งน้ําสายพีอี หมู่ที่ 4 เพื่อป้องกันน้ํา
ภัยแล้ง 

ท่อขนาด 3 นิ้ว 
ยาว 5,000 ม. 
 

 1,500,000   ร้อยละที่ลดลงของ
ครัวเรือนที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง 

ป้องกันภัย
แล้งของ
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

60 โครงการวางท่อระบายน้ําหน้าศาลาสายตลิ่ง
ตก หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

วางท่อยาว 6 
เมตร  

  150,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ํา 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

61 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ํา(ฝายแม้ว) 
สายปาโล๊ะ-คลองทุ่งส้ม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้
ประชาชนได้มี
น้ําใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ฝาย  
จํานวน 1 แห่ง 

 150,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้มีน้ําใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนได้
มีน้ําใช้
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

62 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ํา(ฝายแม้ว) 
สายนาเหนือ-นาต้นปริง หมู่ที่ 5 

เพื่อให้
ประชาชนได้มี
น้ําใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ฝาย  
จํานวน 1 แห่ง 

 150,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้มีน้ําใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนได้
มีน้ําใช้
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 



-32- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

63 โครงการก่อสร้างฝายสายคลองตก  
สายช่องเรือหรือซ่อมแซมฝายช่องเรือ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ําใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ฝาย  
จํานวน 3 แห่ง 

 300,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้มีน้ําใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนได้มี
น้ําใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

 

64 โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมสายหนําออก 
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

วางท่อยาว 6 
เมตร 
 

 150,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ํา 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขังใน
ชุมชน 

 

65 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ํา(ฝายแม้ว) 
สายต้นหว้า หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ําใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ฝาย  
จํานวน 1 แห่ง 

 150,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้มีน้ําใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนได้
มีน้ําใช้
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

 

66 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ําสายทุ่งต้นแซะ     
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ําใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ฝาย  
จํานวน 1 แห่ง 

 500,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้มีน้ําใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนได้มี
น้ําใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

 



-33- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

67 โครงการขุดลอกคูคลองหรือขุดลอกดินโคลน
และวัชพืช 

เพื่อให้คูคลอง
สามารถระบายน้ํา
ได้อย่างรวดเร็ว 

ขุดลอกคูคลอง 
จํานวน 6 หมู่บ้าน 

420,000 600,000 600,000  600,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคู
คลองระบายน้ําได้ดี
ขึ้น 

คูคลองระบาย
น้ําได้ดีขึ้น 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

68 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ําใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ระบบประปา 
จํานวน 6 หมู่บ้าน 

 900,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้มีน้ําใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนได้มี
น้ําใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

69 โครงการจัดซื้อและจัดจ้างติดตั้งถังกรอง
น้ําประปา บ้านใหญ่และบ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ําใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ถังกรองน้ําประปา 
จํานวน 2 จุด 

 400,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้มีน้ําใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนได้มี
น้ําใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

70 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ชุมชน หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีไฟฟ้า
สาธารณะทั่วถึง
และสะดวกใน
การสัญจร 

ในตอนกลางคืน 

ไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 1 สาย 

 200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้มีไฟฟ้า
สาธารณะใช้ในการ
สัญจรตอนกลางคืน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสาธารณะ
ทั่วถึงและ
สะดวกในการ
สัญจร 
ในตอนกลางคืน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 



-34- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

71 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สาย
ช่องเรือ สายวังพลายบัว สายพุทธแก้ว  
หมู่ที่ 5 

เพื่อประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ไฟฟ้า 
จํานวน 3 สาย 

 600,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
72 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

สายลําหยัง-ทุ่งแรด หมู่ที่ 6 
เพื่อให้มีไฟฟ้า
สาธารณะทั่วถึง
และสะดวกใน
การสัญจร 

ในตอนกลางคืน 

ไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 1 สาย 

 200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้มีไฟฟ้า
สาธารณะใช้ในการ
สัญจรตอนกลางคืน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสาธารณะ
ทั่วถึงและ
สะดวกในการ
สัญจร 
ในตอนกลางคืน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

73 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายลําหยัง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

ไฟฟ้า 
จํานวน 1 สาย 

 200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

74 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสาย
บ้านดาโอะ-กลางทุ่ง หมู่ที่ 1 
 

เพื่อประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ไฟฟ้า 
จํานวน 1 สาย 

 200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
 

 



-35- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

75 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสาย
นาทุ่ง-บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 
 

เพื่อประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ไฟฟ้า 
จํานวน 1 สาย 

 200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
76 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายสวนต้นเคียน-

โคกโยง หมู่ที่ 3 
 

เพื่อประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

ไฟฟ้า 
จํานวน 1 สาย 

 200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

77 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายเคียนฟ้าผ่า- 
นาต้นปราง หมู่ที่ 3 
 

เพื่อประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

ไฟฟ้า 
จํานวน 1 สาย 

 200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

78 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์มัสยิด
โบราณบาโงยลางา(มัสยิดนัจมุดดีน) 

เพื่อใช้เป็น
สถานที่ในการ

ต้อนรับแขกและ
จัดกิจกรรม

ต่างๆของชุมชน 

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ กว้าง 
8 เมตร ยาว 20 
เมตร 

1,086,900    จํานวนสถานที่ในการ
อํานวยความสะดวก
ในการต้อนรับแขก
และในการจัด
กิจกรรมต่างๆเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสถานที่
ในการอํานวย
ความสะดวก
ในการต้อนรับ
แขกและจัด
กิจกรรมต่างๆ
เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 



-36- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

79 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถมัสยิดโบราณ
บาโงยลางา(มัสยิดนัจมุดดีน) 
 

เพื่อใช้เป็น
สถานที่ในการ
จอดรถแก่

นักท่องเที่ยว
และประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม

ต่างๆ 

อาคารโรงจอดรถ 
กว้าง 9 เมตร ยาว 
18 เมตร 

660,000    จํานวนสถานที่ในการ
จอดรถและสามารถ
รองรับรถยนต์ได้
เพิ่มขึ้น 

นักท่องเที่ยว
และประชาชน
ทั่วไปมีความ
สะดวกในการ
จอดรถยนต์
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

80 โครงการปรับปรุงวิหารมณฑปวัดทรายขาว 
 

เพื่อใช้เป็น
สถานที่ในการ
ต้อนรับแขก 
นักท่องเที่ยว

และจัดกิจกรรม
ต่างๆของชุมชน 

ปรับปรุงวิหาร
มณฑปวัดทรายขาว 

3,000,000    วิหารมณฑปวัดทรายขาว
ได้รับการปรับปรุงให้มี
สภาพสวยงามตาม
สถาปัตยกรรม และใช้เป็น
สถานที่ต้อนรับแขกและ
จัดกิจกรรมต่างๆ สรา้ง
ความสนใจแก่
นักท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น 

วิหารมณฑปวัด
ทรายขาวได้รับ
การปรับปรุงให้มี
สภาพสวยงาม
ตาม
สถาปัตยกรรมที่
สําคญั และเป็นที่
สนใจของ
นักท่องเทีย่ว 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

81 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนําออก-
ป่ายาง หมู่ที่ 2 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม.  
ยาว 1,430 ม. 
หนา 0.15 ม. 

4,995,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 3 สร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

2.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.1 แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลก
กว้างของศูนย์พฒันาเด็กเล็กในตําบล
ทรายขาว 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้
แก่นักเรียน 

เด็กและเยาวชนจํานวน 
1 โครงการต่อปี 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
นักเรียนที่ได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

นักเรียนที่ได้
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

สํานักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 3 สร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

2.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอบรมไวยาวัจกร เพื่ออบรมให้
ความรู้ในกิจการ
ต่างๆของวัดที่ได้รับ
มอบหมายแก่
ไวยาวัจกร 

ไวยาวัจกรจํานวน 1 
โครงการต่อปี 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนไวยาวัจกรที่มี
ความรู้ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

ไวยาวัจกรที่มี
ความรู้
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 3 สร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

3.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
3.2 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน เพื่อลดปริมาณ
ขยะในชุมชน
และชุมชนมี
ความสะอาด
เรียบร้อย 

โครงการ จํานวน 1 
โครงการต่อปี 
 

20,000  20,000  20,000  20,000  ร้อยละที่ลดลง
ปริมาณขยะใน
ชุมชน 

ชุมชนมี
ความสะอาด
เรียบร้อย
และปริมาณ
ขยะลดลง 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน  
เช่นเต้นแอโรบิค ฯ 

เพื่อส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพ
ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 1 โครงการ 

ต่อปี 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การดูแลสุขภาพ  

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแล
สุขภาพเพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 
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-40- 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา 
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการส่งเสรมิการอนรุักษ์ศิลปะมวย
ไทย และมวยสากล 

เพื่อส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพ
ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 1 โครงการ 

ต่อปี 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การดูแลสุขภาพ  

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแล
สุขภาพเพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 

2 
 
 

โครงการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานและเก็บ
ขยะในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 1 โครงการ 

ต่อปี 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การดูแลสุขภาพและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแล
สุ ขภ าพและ
ส่ ง เ ส ริ มก า ร
ท่องเที่ยว 

สํานักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตร 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได ้
5.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 

โครงการปลูกพชืหรือไม้ผลเศรษฐกจิทีใ่ช้
น้ําน้อย 

เพื่อส่งเสริม
การเกษตรที่
เหมาะสมตาม
สภาพพื้นที่ 

ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 1 โครงการ 

 

 120,000 
 

  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมายมี
รายได้เพิ่มขึ้น  

กลุ่มเป้าหมาย
มีรายได้
เพิ่มขึ้นและ
แก้ปัญหาด้าน
การเกษตร 

สํานักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 

2 
 
 

โครงการส่งเสรมิกลุ่มแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมการ
การเกษตรและ
ป้องกันผลผลิต
ล้นตลาด 

ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 1 โครงการ 

 

 120,000 
 

  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมายมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย
มีรายได้
เพิ่มขึ้นและ
แก้ปัญหาด้าน
การเกษตร 

สํานักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใชเ้อง เพื่อส่งเสริมการ
การเกษตรและ
ลดต้นทุนทาง
การเกษตร 

ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 1 โครงการ 

 

 120,000 
 

  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมายมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย
มีรายได้
เพิ่มขึ้นและลด
ลดต้นทุนทาง
การเกษตร 

สํานักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการอบรมให้ความรู้การทอ่งเทีย่วเชงิ
เกษตร 

เพื่อส่งเสริมการ
การเกษตรและ
การท่องเที่ยว 

ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 1 โครงการ 

 

 120,000 
 

  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมายมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย
มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 3 สร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี 

6.ยุทธศาสตร ์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ ี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอบรมกฎหมายจราจรและการ
ขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย  

เพื่อให้ความรู้
กฎหมายจราจร
และการขับขี่
ยานพาหนะอย่าง
ปลอดภัย 

โครงการ จํานวน 1 
โครงการ 

40,000 
 

40,000  40,000  40,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชาชนที่มี 
ความรู้ด้านกฎหมาย
จราจร 

ประชาชนมี 
ความรู้ด้าน
กฎหมาย
จราจรเพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 3 สร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

2.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.1 แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินอุดหนุนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

เพื่อจัดหาสื่อ
การเรียนการ
สอนเชิง
สัญลักษณ์ของ
ความเป็นชาติ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทรายขาวและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กควน
ลังงา 

20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สื่อการเรียนการ
สอนเชิงสัญลักษณ์
ของความเป็นชาติ 
เพิ่มขึ้น 

นักเรียนมี
สื่อการเรียน
การสอนเชิง
สัญลักษณ์
ของความ
เป็นชาติ 

สํานักงานปลัด 

2 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่า
หนั ง สื อ เ รี ย น  อุ ป ก รณ์ ก า ร เ รี ยน  ค่ า
เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

เพื่อสนับสนุน
การจัด
การศึกษา
สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทรายขาวและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กควน
ลังงา 

74,580 79,100 84,750 96,050 นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 
 

นักเรียน
ได้รับการจัด
การศึกษา
อย่างมี
คุณภาพ
เพิ่มขึ้น 
 

สํานักงานปลัด 
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แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 3 สร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 

3.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดําเนินงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ 
ประชาชนอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

เพื่อสนับสนุน 
การดําเนินงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการ 
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ 
ประชาชน 

ศูนย์ปฏิบัติการ 
ร่วมในการช่วยเหลือ 
ประชาชน จํานวน 
1 แห่ง 

12,000 12,000 12,000 12,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การช่วยเหลือและ
ประสานงาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความ
สะดวกใน
การแก้ไข
ปัญหาได้
รวดเร็วขึ้น 

สํานักงานปลัด 

 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 3 สร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

3.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
3.2 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุนหรืออบต.ดําเนินการเอง 
สําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชดําริด้าน  
สาธารณสุข  
(หมายเหตุ : จํานวน 6 หมู่ หมู่ละ 20,000 บาท 
จํานวนหมู่บ้านละ 3 โครงการ) 

เพื่อตอบสนอง
การดําเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 

อบรม รณรงค์หรือ
กิจกรรมป้องกัน
โรคภัยต่างๆหรือ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีขึ้น 

120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละประชาชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคภัย
เพิ่มขึ้นและปัญหา
ด้านสุขภาพ
อนามัยลดลง 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกัน
โรคภัยเพิ่มขึ้น
หรือมีสุขภาพ
อนามัยดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 

2 โครงการอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวน
สัต ว์และขึ้ นทะเบียนจํานวนสัต ว์  ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตรจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี 

เพื่อสํารวจข้อมูล
และขึ้นทะเบียน
จํานวนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

สํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
จํานวนสัตว์ จํานวน 
2 ครั้งต่อปี 

5,000 5,000 5,400 6,000 ร้อยละประชาชน
ที่ลดลงจาก
ประชาชนในพื้นที่
เป็นโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกัน
โรคและ
ห่างไกลจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

สํานักงานปลัด 

3 โครงการอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัคราชกุมารี 
 

เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ ตาม
โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

ขับเคลื่อนโครงการ 
อย่างน้อย จํานวน 
1 โครงการต่อปี 

5,000 24,000 27,000 30,000 ร้อยละประชาชน
ที่ลดลงจาก
ประชาชนในพื้นที่
เป็นโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกัน
โรคและ
ห่างไกลจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 3 สร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

3.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุนส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรม
สวัสดิการของ
ชุมชน 

โครงการ จํานวน 1 
โครงการต่อปี 
 

20,000  20,000  20,000  20,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
การส่งเสริม
กิจกรรมสวัสดิการ
ของชุมชน 

ส่งเสริม
กิจกรรม
สวัสดิการ
ของชุมชน 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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 รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ที ่ รายละเอยีดในแผนพฒันาสีป่(ีเดิม) รายละเอยีดในแผนพฒันาสีป่(ีใหม่) 
 

เหตผุลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายลําหยัง-ทุ่งแรด หมู่ที่ 6 
ขนาด กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  
ตั้งไว้ 3,200,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2562 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายลําหยัง-ทุ่งแรด หมู่ที่ 6 
ขนาด กว้าง 4 เมตร  
ยาว 2,150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,600 ตร.ม. 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ตั้งไว้ 7,313,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561 

1.เพื่อให้สอดคล้องความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ 
2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหนําออก-ม่วงตอ หมู่ที่ 2 
ขนาด กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  
ตั้งไว้ 3,200,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2562 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหนําออก-ม่วงตอ หมู่ที่ 2 
ขนาด กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,370 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,480 ตร.ม. 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ตั้งไว้ 4,665,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2562 

1.เพื่อให้สอดคล้องความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ 
2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 
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 รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ที ่ รายละเอยีดในแผนพฒันาสีป่(ีเดิม) รายละเอยีดในแผนพฒันาสีป่(ีใหม่) 
 

เหตผุลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

3 โครงการก่อสร้าง คู คสล. 
สายบ้านครูน้อย-บ้านต้นหว้า  
หมู่ที่ 2 
ขนาด กว้าง 40 เมตร  
ยาว 800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ตั้งไว้ 600,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561 

โครงการก่อสร้าง คู คสล. 
สายบ้านครูน้อย-สะพานต้นหว้า  
หมู่ที่ 2 
ขนาด กว้าง 1.80 เมตร  
ยาว 800 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ตั้งไว้ 600,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2562 

1.เพื่อให้สอดคล้องความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ 
2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

4 โครงการก่อสร้าง คู คสล. 
สายบ้านบังดอ บ้านนาทุ่ง  
หมู่ที่ 1  
กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ตั้งไว้ 150,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561 

โครงการก่อสร้าง คู คสล. 
สายบ้านบังดอ บ้านนาทุ่ง  
หมู่ที่ 1 พร้อมฝายกั้นน้ํา 1 แห่ง 
กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ฝายกั้นน้ํา 1 แห่ง 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ตั้งไว้ 500,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2562 

1.เพื่อให้สอดคล้องความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ 
2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ที ่ รายละเอยีดในแผนพฒันาสีป่(ีเดิม) รายละเอยีดในแผนพฒันาสีป่(ีใหม่) 
 

เหตผุลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

5 โครงการรื้อถอน/ปรับปรุงถังประปาเก่า 
หมู่ที่ 1 
ระบบประปา จํานวน 1 โครงการ 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ตั้งไว้ 500,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561 

โครงการรื้อถอน/ปรับปรุงถังประปาเก่า 
หมู่ที่ 1 
ระบบประปา จํานวน 1 โครงการ 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ตั้งไว้ 500,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2562 

1.เพื่อให้สอดคล้องความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ 
2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปหีรือขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

6 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายโกดัง-
บ้านตก หมู่ที่ 1  
กว้าง 3.50 เมตร  
ยาว 80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ตั้งไว้ 196,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561 

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายโกดัง- 
บ้านตก หมู่ที่ 1  
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 80 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ตั้งไว้ 196,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
พ.ศ.2561 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 115 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ตั้งไว้ 326,000 บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562 

1.เพื่อให้สอดคล้องความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ 
2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ที ่ รายละเอยีดในแผนพฒันาสีป่(ีเดิม) รายละเอยีดในแผนพฒันาสีป่(ีใหม่) 
 

เหตผุลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

7 โครงการก่อสร้างคูอิฐบล็อกสายบ้านนาง
นิเมาะ-บังฮาบ(บ้านตลิ่ง) หมู่ที่ 4 
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันน้ําท่วมขังใน
ชุมชน 
เป้าหมาย  
คู อิฐบล็อก กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 200 เมตร ลึก 0.40 เมตร 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561 
งบประมาณ จํานวน 200,000 บาท 
 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําอิฐบล็อก 
สายบ้านนางนิเมาะ-บังฮาบ(บ้านตลิ่ง)  
หมู่ที่ 4 
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันน้ําท่วมขังในชุมชน 
เป้าหมาย  
คูระบายน้ําอิฐบล็อก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
200 เมตร ลึก 0.40 เมตร 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562 
งบประมาณ จํานวน 200,000 บาท 

1.เพื่อให้สอดคล้องความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ 
2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

8 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สาย
ปอเนาะเก่า-ช้างให้ตก หมู่ที่ 6 
วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนสัญจรได้
สะดวก 
เป้าหมาย ถนน คสล.กว้าง 4.0 เมตร  
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561 
งบประมาณ จํานวน 280,000 บาท 
 

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายปอเนาะ
เก่า-ช้างให้ตก หมู่ที่ 6 
วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนสัญจรได้สะดวก 
เป้าหมาย ถนน คสล. 
กว้าง 4.0 เมตร  
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2562 
งบประมาณ จํานวน 420,000 บาท 

1.เพื่อให้สอดคล้องความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ 
2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ที ่ รายละเอยีดในแผนพฒันาสีป่(ีเดิม) รายละเอยีดในแผนพฒันาสีป่(ีใหม่) 
 

เหตผุลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หรือลาดยาง
ทางขึ้นช่องเรือ หมู่ที่ 5 สร้างถนนสวน
เคียน-ช่องเรือ 
วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนสัญจรได้
สะดวก 
เป้าหมาย  
ถนน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2562 
งบประมาณ จํานวน 4,000,000 บาท 
 

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรพาราแอส
ฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายสวนต้นเคียน-ช่อง
เรือ หมู่ที่ 5 
วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนสัญจรได้สะดวก 
เป้าหมาย  
ถนน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,686 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2562 
งบประมาณ จํานวน 5,800,000 บาท 
 

1.เพื่อให้สอดคล้องความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ 
2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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บญัชคีรภุณัฑ์ 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 
 

ประเภท 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รบัผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะเก้าอี้ชุดรับแขก แบบเบาะ 
จํานวน 1 ชุด 

25,000 25,000   สํานักงานปลัด 

รวม 25,000 25,000    

 

แบบ ผ. 08 


