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ประกาศ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทราย 
เรื่อง   ประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2564)  

แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ฉบบัที ่1) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลนาทราย  

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี                 
(พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 9 
และข้อ 22 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นต าบลนาทราย และคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทราย โดยได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ในการประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2561 เรียบร้อยแล้ว 
   

  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 22 (3) จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่  14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
                                                     
                                                     สุขเจริญ  สุดสมบูรณ ์

 

(นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

 



                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน4ปี (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 1)   

 

 
ค ำน ำ 

     

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนการด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจาก เงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ พัฒนาที่ก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑– ๒๕๖๔) ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น  

แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ สภาวการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางสังคม สิ่งแวดล้อม ท าให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายต้องด าเนินการโครงการต่างๆเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน และความ
ต้องการของประชาชน  ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยัง ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) และบางโครงการที่บรรจุไว้มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของโครงการ เพื่อให้
สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบล  
นาทรายสามารถด าเนินการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

 ทั้งนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๒๒ เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ 
โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
และ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับ องค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ สภาองค์การาบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ ประกาศใช้ต่อไป” ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้
บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ไม่ให้ด าเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

/องค์การ... 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๔) แก้ไขเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม(ฉบับที่1) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย จะเป็นแนวทางให้
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ด าเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดแกป่ระชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

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

                                                                       ส านักงานปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลนาทราย 
                                                                   อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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รายละเอียดโครงการพฒันา (แก้ไขเปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (ฉบบัที่ 1) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนาทราย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านชุมชนและสวัสดิการชุมชน 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

1. โครงการซ่อมแซมบ้าน
ให้แก่ผู้ยากไร ้
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อด าเนินการซ่อมแซมที่
อยู่ อาศัยให้แก่ผู้ ยากไร้ 
ด้อยโอกาส 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
อย่างน้อยปีละ 1 หลัง 
งบประมาณ 
ปีงบประมาณ  
ปี2561 200,000 บาท 
ปี2562 200,000 บาท 
ปี2563 200,000 บาท 
ปี2564 200,000 บาท 

โครงการซ่อมแซมบ้าน
ให้แก่ผู้ยากไร ้
งบประมาณ 
ปี2561 5,000 บาท 
ปี2562 5,000 บาท 
ปี2563 5,000 บาท 
ปี2564 5,000 บาท 

เนื่องจากทุกปีที่มี
การต้ังงบประมาณ 
จะถูกตัดงบลงตาม
ฐานะการคลัง จึง
ต้องปรับให้
สอดคล้องกับ
สถานะทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านชุมชน
และสวัสดิการ
ชุมชน 
 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
 

1. โครงการสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลนา
ทราย(สัจจะวนัละ1บาท) 
วัตถุประสงค์ 
-เพื่ อพัฒนาสร้ างความ
เข้มแข็งให้กับกองทุนและ
เกิดประโยชน์กับสมาชิก 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 
งบประมาณ 
ปีงบประมาณ  
ปี2561 100,000 บาท 
ปี2562 100,000 บาท 
ปี2563 100,000 บาท 
ปี2564 100,000 บาท 

โครงการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลนาทราย
(สัจจะวันละ1บาท) 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
สนับสนุนงบประมาณ
แก่กองทุน 
งบประมาณ 
ปี2561 50,000 
บาท 
ปี2562 50,000 
บาท 
ปี2563 50,000 
บาท 
ปี2564 50,000 
บาท 

เนื่องจากทุกปีที่มี
การต้ังงบประมาณ 
จะถูกตัดงบลงตาม
ฐานะการคลัง  
จึงต้องปรับให้
สอดคล้องกับ
สถานะทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านชุมชน
และสวัสดิการ
ชุมชน 
 

แผนงานงบ
กลาง 
 

   แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยุทธศาสตร์การการพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา ประเพณี ภูมปิญัญาท้องถิ่น กีฬาและ
นันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดในแผนพฒันา
ท้องถิน่สีป่ ี

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการ 
แก้ไข 

 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

36. โครงการก่อสร้างห้องน้ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนา
ทราย 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เด็กเล็กและบุคลากร
ของศพด.มีห้องน้ าใช้อย่าง
พอเพียงและเหมาะสม 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ก่อสร้างอาคารห้องน้ า
จ านวน 1หลัง 
งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2561 
600,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2562 
600,000 บาท 
 

ยกเลิกโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากมีข้อ
ทักท้วงจากสตง.
ในเรื่องของการ
ท าสัญญาเช่าที่วัด 
ซึ่งเป็นที่ต้ังของ
ศพด. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์การ
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
กีฬาและ
นันทนาการ 

แผนงาน
การศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดในแผนพฒันา
ท้องถิน่สีป่ ี

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการ 
แก้ไข 

 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

5. โครงการส่งเสริมประเพณี
ชักพระ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้
ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่นไว้สืบไป 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดกิจกรรมชักพระ ปีละ 1 
ครั้ง 
งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2561 
45,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2562 
45,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2563 
45,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2564 
45,000 บาท 

โครงการส่งเสริมประเพณีชัก
พระ 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ยกเลิกปีงบประมาณ 2561 
ปีงบประมาณ 2562 
45,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2563 
45,000 บาท 
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 4 
45,000 บาท 

ยกเลิกโครงการ
ประจ าปี 2561
เนื่องจากช่วงเวลา
ด าเนินการใกล้กับ
งานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิง
พระบรมศพ ร.9 
ซึ่งไม่เป็นการ
เหมาะสม จึงท า
ให้ยกเลิก
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์การ
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
กีฬาและ
นันทนาการ 

แผนงาน
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 7 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณปูโภคและโครงสร้างพืน้ฐาน 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยราชเจริญ หมู่ที่ 
1 ต าบลนาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 
และใกล้เคียงได้มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ก่อสร้ า งถนน คสล.  กว้ า ง 
3.00 เมตร ยาว 268 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561 179,000 บาท 
ปี2562 179,000 บาท 
ปี2563 123,000 บาท 
ปี2564     -       บาท 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ก่อสร้ างถนน คสล.  กว้ า ง 
3.00 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561      -        บาท 
ปี2562      -        บาท 
ปี2563 182,000 บาท 
ปี2564      -        บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยบ้านล่าง – ฝาย
ตาแย้ม หมู่ที่ 1 ต าบลนา
ทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 
และใกล้เคียงได้มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ก่อสร้ า งถนน คสล.  กว้ า ง 
3.50 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561 207,000 บาท 
ปี2562 207,000 บาท 
ปี2563 207,000 บาท 
ปี2564 207,000 บาท 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ก่อสร้ างถนน คสล.  กว้ า ง 
3.50 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561      -        บาท 
ปี2562 210,000 บาท 
ปี2563      -        บาท 
ปี2564 210,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายส านักสงฆ์-บ้านใน
ดอน หมู่ท่ี 1 ต าบลนาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 
และใกล้เคียงได้มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ก่อสร้ า งถนน คสล.  กว้ า ง 
4.00 เมตร ยาว 590 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561 351,000 บาท 
ปี2562 351,000 บาท 
ปี2563 351,000 บาท 
ปี2564 328,000 บาท 

งบประมาณ 
ปี2561 1,381,000 บาท 
ปี2562       -          บาท 
ปี2563       -          บาท 
ปี2564       -          บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

4. ปรับปรุงถนนสายซอยบ้าน
ล่าง – ฝายตาแย้ม  หมู่ที่ 1 
ต าบลนาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 
และใกล้เคียงได้มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ลงดินถมกว้าง 1.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร ลึก 2.50 
เมตร และลงหินคลุกกว้าง 
3.80 เมตร ยาว 780 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
งบประมาณ 
ปีงบประมาณ  
ปี2561 170,000 บาท 
ปี2562 170,000 บาท 
ปี2563   89,000 บาท 
ปี2564       -        บาท 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ลงดินถมกว้าง 1.00 เมตร 
ยาว 120 เมตร ลึก 2.80 
เมตร และลงหินคลุกกว้าง 
3.80 เมตร ยาว 650 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561 252,000 บาท 
ปี2562      -        บาท 
ปี2563 120,000 บาท 
ปี2564      -        บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

5. ปรับปรุงถนนสายฝายตาแย้ม 
– แนวเขตต าบลท่างิ้ว หมู่ที่ 1 
ต าบลนาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 
และใกล้เคียงได้มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ลงดินถมกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร หนา 
0.30 เมตร และลงหินคลุก
ก ว้ า ง  3.80 เ ม ต ร  ย า ว 
1,600 เมตร หนา 0.10 
เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561 212,000 บาท 
ปี2562 212,000 บาท 
ปี2563 212,000 บาท 
ปี2564 212,000 บาท 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ลงดินถมกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร หนา 0.40 
เมตร และลงหินคลุกกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 700 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561 268,000 บาท 
ปี2562       -       บาท 
ปี2563 268,000 บาท 
ปี2564       -        บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

6. ปรับปรุ งถนนสายหลั ง วั ด
มะม่วงปลายแขน – แนวเขต
ต าบลท่างิ้ว  หมู่ที่ 1 ต าบลนา
ทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 
และใกล้เคียงได้มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ลงดินถมกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 320 เมตร หนา 0.30 
เมตร และลงหินคลุกกว้าง 
3.80 เ ม ต ร  ย า ว  1,860 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561 317,000 บาท 
ปี2562       -        บาท 
ปี2563 204,000 บาท 
ปี2564       -        บาท 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ลงหินคลุกกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 1,540 เมตร หนา 
0.10 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561   90,300 บาท 
ปี2562 173,000บาท 
ปี2563 173,000 บาท 
ปี2564 173,000บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการการ
แก้ไข 

 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

7. ปรับปรุงถนนสายบ้านล่าง – 
บ้านในดอน  หมู่ที่ 1 ต าบล
นาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 
และใกล้เคียงได้มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ลงดินถมกว้าง 1.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.50 
เมตร และลงหินคลุกกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561   88,000 บาท 
ปี2562         -      บาท 
ปี2563         -      บาท 
ปี2564         -      บาท 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ลงหินคลุกกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร หนา 
0.10 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561 118,680 บาท 
ปี2562 114,000บาท 
ปี2563 114,000 บาท 
ปี2564 114,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

8. ปรับปรุงถนนสายเลียบริม
คลองวัดหญ้าฝั่งซ้าย – ฝายมี
ชีวิต หมู่ท่ี 2 ต าบลนาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 
และใกล้เคียงได้มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,610 เมตร หนา 
0.10 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561 192,000 บาท 
ปี2562        -       บาท 
ปี2563 195,000 บาท 
ปี2564         -       บาท 

งบประมาณ 
ปี2561       -       บาท 
ปี2562 204,000 บาท 
ปี2563       -       บาท 
ปี2564 206,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

9. ปรับปรุงถนนสายเลียบริม
คลองวัดหญ้าฝั่งขวา – ดอน
ต้นรัก หมู่ท่ี 2 ต าบลนาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 
และใกล้เคียงได้มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร หนา 
0.10 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561 192,000 บาท 
ปี2562        -       บาท 
ปี2563 192,000 บาท 
ปี2564         -       บาท 

งบประมาณ 
ปี2561       -       บาท 
ปี2562       -       บาท 
ปี2563 375,000 บาท 
ปี2564       -       บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายนิกร – นาย
นุ้ย หมู่ท่ี 2 ต าบลนาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 
และใกล้เคียงได้มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ก่อสร้ า งถนน คสล.  กว้ า ง 
3.50 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561        -       บาท 
ปี2562 207,000 บาท 
ปี2563        -        บาท 
ปี2564 308,000 บาท 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ก่อสร้ างถนน คสล.  กว้ า ง 
3.50 เมตร ยาว 245 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561 499,000 บาท 
ปี2562       -       บาท 
ปี2563       -       บาท 
ปี2564       -       บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

 

 

 

 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 1) หนา้ 9 

 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

11. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายตาหมอ หมู่ที่ 4 ต าบลนา
ทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 4 
และใกล้เคียงได้มีแสงสว่างใน
การใช้เส้นทางในเวลามืด 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
โดยท าการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะความยาว 600 
เมตร พร้อมติดตั้งจุดโคมไฟฟ้า
หลอดคู่ฟลูออเรสเซนต์ 36 
วัตต์ จ านวน 12 จุด 
งบประมาณ 
ปี2561 150,000 บาท 
ปี2562        -        บาท 
ปี2563        -        บาท 
ปี2564        -        บาท 

งบประมาณ 
ปี2561       -       บาท 
ปี2562 150,000 บาท 
ปี2563       -       บาท 
ปี2564       -       บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

12. บุกเบิกถนนสายบ้านนอกทุ่ง – 
วัดดอนยาง หมู่ที่ 4 ต าบลนา
ทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 4 
และใกล้เคียงได้มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ลงดินถมกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 0.60 
เมตร และลงหินคลุกกว้าง 
3.80 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561 420,000 บาท 
ปี2562        -        บาท 
ปี2563        -        บาท 
ปี2564        -        บาท 

งบประมาณ 
ปี2561       -       บาท 
ปี2562 210,000 บาท 
ปี2563 210,000 บาท 
ปี2564       -       บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

13. ปรับปรุงถนนสายหนองบัว – 
วัดดอนยาง  หมู่ที่ 5 ต าบลนา
ทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 
และใกล้เคียงได้มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 465 เมตร หนา 0.10 
เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561        -       บาท 
ปี2562 114,000 บาท 
ปี2563        -        บาท 
ปี2564        -        บาท 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ลงหินคลุกกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 465 เมตร หนา 0.10 
เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561   69,230 บาท 
ปี2562 106,000 บาท 
ปี2563   80,000 บาท 
ปี2564   57,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

14. ปรับปรุงถนนสายยางเตี้ย – 
ตาหมอ  หมู่ที่ 5  ต าบลนา
ทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 
และใกล้เคียงได้มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ลงหินคลุกกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 650 เมตร หนา 0.10 
เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561 138,000 บาท 
ปี2562        -        บาท 
ปี2563        -        บาท 
ปี2564        -        บาท 

งบประมาณ 
ปี2561   54,180 บาท 
ปี2562 124,000 บาท 
ปี2563 124,000 บาท 
ปี2564 103,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

15. ปรับปรุงถนนสายนาชี – ซอย
อาจารย์ หมู่ที่ 5 ต าบลนา
ทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 
และใกล้เคียงได้มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ลงหินคลุกกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 2,950 เมตร หนา 
0.10 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561 313,000 บาท 
ปี2562        -       บาท 
ปี2563 313,000 บาท 
ปี2564        -        บาท 

งบประมาณ 
ปี2561 223,000 บาท 
ปี2562 223,000 บาท 
ปี2563 223,000 บาท 
ปี2564 223,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

16. บุก เบิ กถนนสายบ้ านนาง
เกลื่อน –บ้านนายคิ่น ยอดมณี 
หมู่ท่ี 5 ต าบลนาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 
และใกล้เคียงได้มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ลงดินถมกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา 0.60 
เมตร และลงหินคลุกกว้าง 
3.80 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561 320,000 บาท 
ปี2562 320,000 บาท 
ปี2563        -        บาท 
ปี2564        -        บาท 

งบประมาณ 
ปี2561       -       บาท 
ปี2562 320,000 บาท 
ปี2563 320,000 บาท 
ปี2564       -       บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

17. ปรับปรุงถนนสายโรงรมฮ่วย
ชวน – เขื่อนบ้านนาทราย หมู่
ที่ 6 ต าบลนาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6 
และใกล้เคียงได้มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,325 เมตร หนา 
0.10 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561 316,000 บาท 
ปี2562        -       บาท 
ปี2563        -       บาท 
ปี2564        -        บาท 

 
 
 
งบประมาณ 
ปี2561       -       บาท 
ปี2562 147,000 บาท 
ปี2563       -       บาท 
ปี2564 152,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

18. ขุดลอกล าคลองบ้านล่าง - 
แนวเขตต าบลท่างิ้ว หมู่ที่ 1 
ต าบลนาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 
และใกล้ เคียงได้มีน้ า ใช้ท า
การเกษตรอย่างสะดวก 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.50 เมตร ยาว 2,820 
เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561 338,000 บาท 
ปี2562        -       บาท 
ปี2563 482,000 บาท 
ปี2564        -        บาท 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.50 เมตร ยาว 1,000 
เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561       -       บาท 
ปี2562 291,000 บาท 
ปี2563       -       บาท 
ปี2564       -       บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

19. ขุดลอกเหมืองส่งน้ าฝายนาย
ทิ่น โกศักดิ์ศรี หมู่ที่ 1 ต าบล
นาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 
และใกล้ เคียงได้มีน้ า ใช้ท า
การเกษตรอย่างสะดวก 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.20 เมตร ยาว 960 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561   58,000 บาท 
ปี2562        -       บาท 
ปี2563   58,000 บาท 
ปี2564        -        บาท 

งบประมาณ 
ปี2561       -       บาท 
ปี2562   58,000 บาท 
ปี2563       -       บาท 
ปี2564   58,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

20. ขุดลอกเหมืองส่งน้ าฝายตา
แย้ม หมู่ที่ 1 ต าบลนาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 
และใกล้ เคียงได้มีน้ า ใช้ท า
การเกษตรอย่างสะดวก 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.20 เมตร ยาว 450 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561   27,000 บาท 
ปี2562        -       บาท 
ปี2563   27,000 บาท 
ปี2564        -        บาท 

งบประมาณ 
ปี2561       -       บาท 
ปี2562   27,000 บาท 
ปี2563       -       บาท 
ปี2564   27,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

21. ขุดลอกเหมืองส่งน้ าบ้านนายวิ
รัตน์  บั วร่ วง  – บ้ านนายสี 
ธรรมโชติ หมู่ที่ 2 ต าบลนา
ทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 
และใกล้ เคียงได้มีน้ า ใช้ท า
การเกษตรอย่างสะดวก 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.20 เมตร ยาว 290 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561   18,000 บาท 
ปี2562        -       บาท 
ปี2563   18,000 บาท 
ปี2564        -        บาท 

งบประมาณ 
ปี2561       -       บาท 
ปี2562   18,000 บาท 
ปี2563       -       บาท 
ปี2564   18,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

22. ขุ ด ล อ ก คู ส่ ง น้ า ข้ า ง ช ล 
ประทานสี่ แยกหน้า โพธิ์  – 
ห้วยน้ าเย็น หมู่ที่ 2,3 ต าบล
นาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
2,3 และใกล้เคียงได้มีน้ าใช้ท า
การเกษตรอย่างสะดวก 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.50 เมตร ยาว 2,230 
เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561        -       บาท 
ปี2562 115,000 บาท 
ปี2563        -        บาท 
ปี2564  115,000 บาท 

งบประมาณ 
ปี2561 115,000 บาท 
ปี2562       -       บาท 
ปี2563 115,000 บาท 
ปี2564       -       บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

23. ขุดลอกเหมืองส่งน้ าหลังวัดน้ า
สรง – นาหวางเรียน หมู่ที่ 
3,4 ต าบลนาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
3,4 และใกล้เคียงได้มีน้ าใช้ท า
การเกษตรอย่างสะดวก 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.20 เมตร ยาว 460 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561   28,000 บาท 
ปี2562        -        บาท 
ปี2563    28,000 บาท 
ปี2564         -       บาท 

งบประมาณ 
ปี2561       -       บาท 
ปี2562   28,000 บาท 
ปี2563        -       บาท 
ปี2564    28,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

24. ขุดลอกเหมืองส่ งน้ าหนอง
หลาง– นาทราย หมู่ที่  4,6 
ต าบลนาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
4,6 และใกล้เคียงได้มีน้ าใช้ท า
การเกษตรอย่างสะดวก 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.00 เมตร ยาว 1,100 
เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561        -       บาท 
ปี2562   37,000 บาท 
ปี2563        -       บาท 
ปี2564   37,000 บาท 

งบประมาณ 
ปี2561   37,000 บาท 
ปี2562       -       บาท 
ปี2563   37,000 บาท 
ปี2564       -       บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

25. ขุดลอกเหมืองส่งน้ าบ้านนาง
กลิ่ น  ขวดแก้ ว  – แนวเขต
ต าบลท่างิ้ว  หมู่ที่ 5  ต าบล
นาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 
และใกล้ เคียงได้มีน้ า ใช้ท า
การเกษตรอย่างสะดวก 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.20 เมตร ยาว 1,460 
เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561    88,000 บาท 
ปี2562        -        บาท 
ปี2563    88,000 บาท 
ปี2564         -       บาท 

งบประมาณ 
ปี2561       -       บาท 
ปี2562   88,000 บาท 
ปี2563       -       บาท 
ปี2564   88,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

26. ขยายท่อเมนระบบประปา
บ้านปลายท่า หมู่ที่ 1 ต าบล
นาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 
และใกล้เคียงได้มีน้ าใช้ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
วางท่อเมนประปา ท่อ พีวีซี. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 3 
นิ้ ว  ความยาว 500 เมตร 
พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ าพีวีซี . 
ชั้นคุณภาพ 8. 5 ขนาด Ø 
0.5 นิ้ว จ านวน 50 จุด 
งบประมาณ 
ปี2561         -       บาท 
ปี2562    80,000 บาท 
ปี2563         -       บาท 
ปี2564         -       บาท 

งบประมาณ 
ปี2561   17,000 บาท 
ปี2562   17,000 บาท 
ปี2563   17,000 บาท 
ปี2564   17,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย์ 
 

27. ขยายท่อเมนระบบประปาวัด
หญ้า-บ้านล่าง  หมู่ที่ 2 ต าบล
นาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
1,2 และใกล้เคียงได้มีน้ าใช้ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
วางท่อเมนประปา ท่อ พีวีซี. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 3 
นิ้ ว  ความยาว 400 เมตร 
พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ าพีวีซี . 
ชั้นคุณภาพ 8. 5 ขนาด Ø 
0.5 นิ้ว จ านวน 50 จุด 
งบประมาณ 
ปี2561         -       บาท 
ปี2562         -       บาท 
ปี2563    64,000 บาท 
ปี2564         -       บาท 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
วางท่อเมนประปา ท่อ พีวีซี. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 2 
นิ้ว ความยาว 1,380 เมตร 
พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ าพีวีซี . 
ชั้นคุณภาพ 8. 5 ขนาด Ø 
0.5 นิ้ว จ านวน 42 จุด 
งบประมาณ 
ปี2561 155,000 บาท 
ปี2562   17,000 บาท 
ปี2563   17,000 บาท 
ปี2564   17,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย์ 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

28. ขยายท่อเมนระบบประปาวัด
หญ้า  หมู่ที่ 2 ต าบลนาทราย
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 
และใกล้เคียงได้มีน้ าใช้ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
วางท่อเมนประปา ท่อ พีวีซี. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 3 
นิ้ ว  ความยาว 400 เมตร 
พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ าพีวีซี . 
ชั้นคุณภาพ 8. 5 ขนาด Ø 
0.5 นิ้ว จ านวน 50 จุด 
งบประมาณ 
ปี2561         -       บาท 
ปี2562         -       บาท 
ปี2563    64,000 บาท 
ปี2564         -       บาท 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
วางท่อเมนประปา ท่อ พีวีซี. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 2 
นิ้ ว  ความยาว 400 เมตร 
พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ าพีวีซี . 
ชั้นคุณภาพ 8. 5 ขนาด Ø 
0.5 นิ้ว จ านวน 10 จุด 
งบประมาณ 
ปี2561   17,000 บาท 
ปี2562   17,000 บาท 
ปี2563   17,000 บาท 
ปี2564   17,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย์ 
 

29. ขยายท่อเมนระบบประปา
บ้ านห้วยน้ า เย็น   หมู่ ที่  2 
ต าบลนาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 
และใกล้เคียงได้มีน้ าใช้ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
วางท่อเมนประปา ท่อ พีวีซี. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 3 
นิ้ ว  ความยาว 400 เมตร 
พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ าพีวีซี . 
ชั้นคุณภาพ 8. 5 ขนาด Ø 
0.5 นิ้ว จ านวน 50 จุด 
งบประมาณ 
ปี2561         -       บาท 
ปี2562         -       บาท 
ปี2563    64,000 บาท 
ปี2564         -       บาท 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
วางท่อเมนประปา ท่อ พีวีซี. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 2 
นิ้ ว  ความยาว 400 เมตร 
พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ าพีวีซี . 
ชั้นคุณภาพ 8. 5 ขนาด Ø 
0.5 นิ้ว จ านวน 10 จุด 
งบประมาณ 
ปี2561   17,000 บาท 
ปี2562   17,000 บาท 
ปี2563   17,000 บาท 
ปี2564   17,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย์ 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

30. ขยายท่อเมนระบบประปา
บ้านทรายทอง หมู่ที่ 3 ต าบล
นาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 
และใกล้เคียงได้มีน้ าใช้ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
วางท่อเมนประปา ท่อ พีวีซี. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 3 
นิ้ ว  ความยาว 450 เมตร 
พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ าพีวีซี . 
ชั้นคุณภาพ 8. 5 ขนาด Ø 
0.5 นิ้ว จ านวน 10 จุด 
งบประมาณ 
ปี2561   69,000 บาท 
ปี2562         -       บาท 
ปี2563         -       บาท 
ปี2564         -       บาท 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
วางท่อเมนประปา ท่อ พีวีซี. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 2 
นิ้ ว  ความยาว 400 เมตร 
พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ าพีวีซี . 
ชั้นคุณภาพ 8. 5 ขนาด Ø 
0.5 นิ้ว จ านวน 10 จุด 
งบประมาณ 
ปี2561   17,000 บาท 
ปี2562   17,000 บาท 
ปี2563   17,000 บาท 
ปี2564   17,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย์ 
 

31. ขยายท่อเมนระบบประปา
บ้านเหมืองหัวทะเล  หมู่ที่ 3 
ต าบลนาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 
และใกล้เคียงได้มีน้ าใช้ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
วางท่อเมนประปา ท่อ พีวีซี. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 3 
นิ้ ว  ความยาว 300 เมตร 
พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ าพีวีซี . 
ชั้นคุณภาพ 8. 5 ขนาด Ø 
0.5 นิ้ว จ านวน 10 จุด 
งบประมาณ 
ปี2561         -       บาท 
ปี2562         -       บาท 
ปี2563         -       บาท 
ปี2564         -       บาท 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
วางท่อเมนประปา ท่อ พีวีซี. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 2 
นิ้ ว  ความยาว 400 เมตร 
พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ าพีวีซี . 
ชั้นคุณภาพ 8. 5 ขนาด Ø 
0.5 นิ้ว จ านวน 10 จุด 
งบประมาณ 
ปี2561   17,000 บาท 
ปี2562   17,000 บาท 
ปี2563   17,000 บาท 
ปี2564   17,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย์ 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

32. ขยายท่อเมนระบบประปาวัด
น้ าสรง หมู่ท่ี 3 ต าบลนาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 
และใกล้เคียงได้มีน้ าใช้ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
วางท่อเมนประปา ท่อ พีวีซี. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 3 
นิ้ ว  ความยาว 500 เมตร 
พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ าพีวีซี . 
ชั้นคุณภาพ 8. 5 ขนาด Ø 
0.5 นิ้ว จ านวน 10 จุด 
งบประมาณ 
ปี2561         -       บาท 
ปี2562         -       บาท 
ปี2563    80,000 บาท 
ปี2564         -       บาท 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
วางท่อเมนประปา ท่อ พีวีซี. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 2 
นิ้ ว  ความยาว 400 เมตร 
พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ าพีวีซี . 
ชั้นคุณภาพ 8. 5 ขนาด Ø 
0.5 นิ้ว จ านวน 10 จุด 
งบประมาณ 
ปี2561   17,000 บาท 
ปี2562   17,000 บาท 
ปี2563   17,000 บาท 
ปี2564   17,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย์ 
 

33. ขยายท่อเมนระบบประปา
บ้านเหว็ด หมู่ที่ 4 ต าบลนา
ทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 4 
และใกล้เคียงได้มีน้ าใช้ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
วางท่อเมนประปา ท่อ พีวีซี. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 3 
นิ้ ว  ความยาว 500 เมตร 
พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ าพีวีซี . 
ชั้นคุณภาพ 8. 5 ขนาด Ø 
0.5 นิ้ว จ านวน 10 จุด 
งบประมาณ 
ปี2561         -       บาท 
ปี2562         -       บาท 
ปี2563         -       บาท 
ปี2564     80,000 บาท 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
วางท่อเมนประปา ท่อ พีวีซี. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 2 
นิ้ ว  ความยาว 400 เมตร 
พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ าพีวีซี . 
ชั้นคุณภาพ 8. 5 ขนาด Ø 
0.5 นิ้ว จ านวน 10 จุด 
งบประมาณ 
ปี2561   17,000 บาท 
ปี2562   17,000 บาท 
ปี2563   17,000 บาท 
ปี2564   17,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย์ 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

34. ขยายท่อเมนระบบประปา
บ้านตาหมอ  หมู่ที่ 4 ต าบล
นาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 4 
และใกล้เคียงได้มีน้ าใช้ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
วางท่อเมนประปา ท่อ พีวีซี. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 3 
นิ้ ว  ความยาว 500 เมตร 
พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ าพีวีซี . 
ชั้นคุณภาพ 8. 5 ขนาด Ø 
0.5 นิ้ว จ านวน 10 จุด 
งบประมาณ 
ปี2561         -       บาท 
ปี2562    64,000 บาท 
ปี2563         -       บาท 
ปี2564         -       บาท 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
วางท่อเมนประปา ท่อ พีวีซี. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 2 
นิ้ ว  ความยาว 400 เมตร 
พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ าพีวีซี . 
ชั้นคุณภาพ 8. 5 ขนาด Ø 
0.5 นิ้ว จ านวน 10 จุด 
งบประมาณ 
ปี2561   17,000 บาท 
ปี2562   17,000 บาท 
ปี2563   17,000 บาท 
ปี2564   17,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย์ 
 

35. ขยายท่อเมนระบบประปา
บ้านยางเตี้ย  หมู่ที่ 5 ต าบล
นาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 
และใกล้เคียงได้มีน้ าใช้ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
วางท่อเมนประปา ท่อ พีวีซี. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 3 
นิ้ ว  ความยาว 450 เมตร 
พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ าพีวีซี . 
ชั้นคุณภาพ 8. 5 ขนาด Ø 
0.5 นิ้ว จ านวน 10 จุด 
งบประมาณ 
ปี2561    72,000 บาท 
ปี2562         -       บาท 
ปี2563         -       บาท 
ปี2564         -       บาท 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
วางท่อเมนประปา ท่อ พีวีซี. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 2 
นิ้ ว  ความยาว 400 เมตร 
พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ าพีวีซี . 
ชั้นคุณภาพ 8. 5 ขนาด Ø 
0.5 นิ้ว จ านวน 10 จุด 
งบประมาณ 
ปี2561   17,000 บาท 
ปี2562   17,000 บาท 
ปี2563   17,000 บาท 
ปี2564   17,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย์ 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิน่สีป่ ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

36. ขยายท่อเมนระบบประปา
บ้านตาล หมู่ที่  5 ต าบลนา
ทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 
และใกล้เคียงได้มีน้ าใช้ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
วางท่อเมนประปา ท่อ พีวีซี. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 3 
นิ้ ว  ความยาว 700 เมตร 
พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ าพีวีซี . 
ชั้นคุณภาพ 8. 5 ขนาด Ø 
0.5 นิ้ว จ านวน 10 จุด 
งบประมาณ 
ปี2561  112,000 บาท 
ปี2562         -        บาท 
ปี2563         -        บาท 
ปี2564         -        บาท 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
วางท่อเมนประปา ท่อ พีวีซี. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 2 
นิ้ ว  ความยาว 400 เมตร 
พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ าพีวีซี . 
ชั้นคุณภาพ 8. 5 ขนาด Ø 
0.5 นิ้ว จ านวน 10 จุด 
งบประมาณ 
ปี2561   17,000 บาท 
ปี2562   17,000 บาท 
ปี2563   17,000 บาท 
ปี2564   17,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย์ 
 

37. ก่อสร้างระบบประปาแบบหอ
ถังเหล็กหมู่บ้านศรีนคร  หมู่ที่ 
5  ต าบลนาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 
และใกล้เคียงได้มีน้ าใช้ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ก่อสร้างระบบประปาแบบหอ
ถังเหล็กขนาดความจุน้ า 50 
ลบ.ม.ถังกรองสนิมเหล็กขนาด 
7 ลบ.ม./ชม. และท่อเมนจ่าย
น้ าพีวีซี.ชั้นคุณภาพ8.5 ขนาด 
Ø 3 นิ้ว ความยาว 1,000 ม. 
พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ า พีวีซี. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 
0.5 นิ้ว จ านวน 50 จุด 
งบประมาณ 
ปี2561 1,960,000 บาท 
ปี2562          -         บาท 
ปี2563          -         บาท 
ปี2564          -         บาท 

งบประมาณ 
ปี2561         -        บาท 
ปี2562 1,960,000 บาท 
ปี2563         -        บาท 
ปี2564         -        บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย์ 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

38. ขยายท่อเมนระบบประปา
บ้านนาทราย  หมู่ที่ 6 ต าบล
นาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6 
และใกล้เคียงได้มีน้ าใช้ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
วางท่อเมนประปา ท่อ พีวีซี. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 3 
นิ้ ว  ความยาว 500 เมตร 
พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ าพีวีซี . 
ชั้นคุณภาพ 8. 5 ขนาด Ø 
0.5 นิ้ว จ านวน 10 จุด 
งบประมาณ 
ปี2561         -        บาท 
ปี2562     80,000 บาท 
ปี2563         -        บาท 
ปี2564         -        บาท 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
วางท่อเมนประปา ท่อ พีวีซี. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 2 
นิ้ ว  ความยาว 400 เมตร 
พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ าพีวีซี . 
ชั้นคุณภาพ 8. 5 ขนาด Ø 
0.5 นิ้ว จ านวน 10 จุด 
งบประมาณ 
ปี2561   17,000 บาท 
ปี2562   17,000 บาท 
ปี2563   17,000 บาท 
ปี2564   17,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย์ 
 

39. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยสันติสุข หมู่ที่ 2 
ต าบลนาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 
และใกล้เคียงได้มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ก่อสร้ า งถนน คสล.  กว้ า ง 
3.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561        -       บาท 
ปี2562 179,000 บาท 
ปี2563 179,000 บาท 
ปี2564 179,000 บาท 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ก่อสร้ างถนน คสล.  กว้ า ง 
3.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561       -       บาท 
ปี2562 182,000 บาท 
ปี2563       -       บาท 
ปี2564 182,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

40. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเลียบริมคลองวัด
หญ้าฝั่งขวา – ดอนต้นรัก หมู่
ที่ 2 ต าบลนาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 
และใกล้เคียงได้มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ก่อสร้ า งถนน คสล.  กว้ า ง 
4.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561        -       บาท 
ปี2562 235,000 บาท 
ปี2563        -       บาท 
ปี2564 235,000 บาท 

งบประมาณ 
ปี2561       -       บาท 
ปี2562       -       บาท 
ปี2563       -       บาท 
ปี2564 238,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

41. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางผาด – วัด
ยางสูง หมู่ท่ี 4 ต าบลนาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 4 
และใกล้เคียงได้มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ก่อสร้ า งถนน คสล.  กว้ า ง 
3.50 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561        -       บาท 
ปี2562        -       บาท 
ปี2563 207,000 บาท 
ปี2564        -        บาท 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ก่อสร้ างถนน คสล.  กว้ า ง 
3.50 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561       -       บาท 
ปี2562 207,000 บาท 
ปี2563       -       บาท 
ปี2564 207,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับงานทีที่เกิดขึ้น
จริง และสถานะ
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

 

 

 

 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 1) หนา้ 25 

 

 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

42. ก่อสร้างบ่อน้ าบาดาลบ้าน
ปลายท่า 2 หมู่ที่ 1 ต าบลนา
ทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 
และใกล้เคียงได้มีน้ าใช้ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล พีวีซี.ชั้น
คุณภาพ 13.5 ขนาด Ø 6 
นิ้ว ความลึกระหว่างไม่น้อย
กว่า 80-120 เมตร และ/
หรือความลึกของบ่อน้ าบาดาล
ขึ้ น อยู่ กั บปริ ม าณน้ าที่ สู บ
ขึ้นมาได้ต้องไม่น้อยกว่า 4 
ลบ.ม./ชม. 
งบประมาณ 
ปี2561  220,000 บาท 
ปี2562         -       บาท 
ปี2563         -       บาท 
ปี2564         -       บาท 

ก่อสร้างบ่อน้ าบาดาลวัดหญ้า-
บ้านล่าง หมู่ที่  2 ต าบลนา
ทราย 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล พีวีซี.ชั้น
คุณภาพ 13.5 ขนาด Ø 6 
นิ้ว ความลึกระหว่างไม่น้อย
กว่า 80-140 เมตร และ/
หรือความลึกของบ่อน้ าบาดาล
ขึ้ น อยู่ กั บปริ ม าณน้ าที่ สู บ
ขึ้นมาได้ต้องไม่น้อยกว่า 4 
ลบ.ม./ชม. 
งบประมาณ 
ปี2561  360,000 บาท 
 

เพื่อให้สามารถ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนได้และ 
สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานที่
เกิดขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย์ 
 

43. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยโชคดี  หมู่ที่ 1 
ต าบลนาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 
และใกล้เคียงได้มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ก่อสร้ า งถนน คสล.  กว้ า ง 
3.00 เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 
ปีงบประมาณ  
ปี2561        -       บาท 
ปี2562  179,000 บาท 
ปี2563        -       บาท 
ปี2564 137,000 บาท 

ยกเลิกโครงการ 
 
 

เนื่องจากได้
ด าเนินการแล้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

44. ปรับปรุงถนนสายบ้านนาย
นิกร  – บ้านนายนุ้ย  หมู่ที่ 2  
ต าบลนาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 
และใกล้เคียงได้มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 0.10 
เมตร 
งบประมาณ 
ปี2561   59,000 บาท 
ปี2562         -      บาท 
ปี2563         -      บาท 
ปี2564         -       บาท 

ยกเลิกโครงการ 
 

เนื่องจากได้ด าเนิน 
การเป็นถนน 
คสล. แล้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

45. โครงการก่อสร้างโครงเหล็ก
วางถังเก็บน้ า อบต.นาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อมีที่วางถังเก็บกักน้ าไว้
ส ารองใช้ในส านักงานที่ท าการ 
อบต.นาทราย 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
โดยท าการก่อสร้างโครงเหล็ก
ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ความ
สูงไม่น้อยกว่า 2.80 เมตร 
งบประมาณ 
ปีงบประมาณ  
ปี2561   65,000 บาท 
ปี2562        -       บาท 
ปี2563        -       บาท 
ปี2564        -       บาท 

ยกเลิกโครงการ 
 

เนื่องจากได้
ด าเนินการแล้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

46. ก่อสร้างบ่อน้ าบาดาลบ้าน
เหมืองหัวทะเล หมู่ท่ี 3 ต าบล
นาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 
และใกล้เคียงได้มีน้ าใช้ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล พีวีซี.ชั้น
คุณภาพ 13.5 ขนาด Ø 6 
นิ้ว ความลึกระหว่างไม่น้อย
กว่า 80-120 เมตร และ/
หรือความลึกของบ่อน้ าบาดาล
ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าที่สูบมาได้
ไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชม. 
งบประมาณ 
ปี2561         -       บาท 
ปี2562  220,000 บาท 
ปี2563         -       บาท 
ปี2564         -       บาท 

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้
ด าเนินการแล้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย์ 
 

47. ก่อสร้างระบบประปาแบบหอ
ถังเหล็กบ้านปลายท่า  หมู่ที่ 
1 ต าบลนาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 
และใกล้เคียงได้มีน้ าใช้ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ก่อสร้างระบบประปาแบบหอ
ถังเหล็กขนาดความจุน้ า 50 
ลบ.ม.ถังกรองสนิมเหล็กขนาด 
7 ลบ.ม./ชม. และท่อเมนจ่าย
น้ าพีวีซี.ชั้นคุณภาพ8.5 ขนาด 
Ø 3 นิ้ว ความยาว 1,000 ม. 
พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ า พีวีซี. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 
0.5 นิ้ว จ านวน 50 จุด 
งบประมาณ 
ปี2561 1,960,000 บาท 
ปี2562         -         บาท 
ปี2563         -         บาท 
ปี2564         -         บาท 

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้
ด าเนินการแล้ว
เสร็จใน
ปีงบประมาณ 
2560 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย์ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมืองการปกครองและบรหิารจัดการองค์กรและบคุลากร
ท้องถิน่ 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

14 โครงการจัดตั้งศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบล   
นาทราย 
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อมีสถานที่ด าเนินการ
ด้านยุติธรรมในชุมชน 
-เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัตงิานของ
กรรมการประจ าศูนย์ฯ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดหาสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ ส าหรับการ
ด าเนินงานของศูนย์ 
งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2561 
15,000 บาท 
 

โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบล
นาทราย 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร 
และการด าเนินงานของ
ศูนย์ 
 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
-จัดท าสื่อแผ่นผัน
ส่งเสริมการด าเนินงาน
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ต าบลนาทราย 
งบประมาณ 
ปี2561 3,000 บาท 
ปี2562 5,000 บาท 
ปี2563 5,000 บาท 
ปี2564 5,000 บาท 

เนื่องจากมีการ
จัดตั้งศูนย์เรียบร้อย
แล้ว จึง
เปลี่ยนแปลง
โครงการเป็นการ
ส่งเสริมการ
ด าเนินงานของ
ศูนย์ฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครอง และ
บริหารจัดการ
องค์กรและ
บุคลากรท้องถิ่น 
 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดในแผนพฒันา
ท้องถิน่สีป่ ี

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการ 
แก้ไข 

 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

3. โครงการพัฒนาระบบการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร จั ด เ ก็ บ ค่ า
น้ าประปา 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อมีระบบการจัดเก็บค่า
น้ าประปาที่ได้มาตรฐานมี
ประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
พัฒนาระบบจัดเก็บให้ได้
มาตรฐานมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2561 
100,000 บาท 

โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการจัดเก็บค่าน้ าประปา 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ปี2561 100,000 บาท 
ปี2562 50,000 บาท 
ปี2563 50,000 บาท 
ปี2564 50,000 บาท 

เนื่องจากเป็น
โครงการที่ต้อง
ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 8.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครอง และ
บริหารจัดการ
องค์กรและ
บุคลากรท้องถิ่น 
 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี

(ปัจจบุนั) 

รายละเอียดในแผนพฒันา
ท้องถิน่สีป่ ี

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการ 
แก้ไข 

 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

5. โครงการบริหารจั ดการ
สถานที่กลางส าหรับเป็น
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ขอ งอปท .
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อบริหารจัดการสถานที่
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ขอ งอปท .
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดการบริหารศนูย์โดยการ
จ้างเจ้าหน้าที่และจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ 
งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2561 
15,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2562 
15,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2563 
15,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2564 
15,000 บาท 

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ได้เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครอง และ
บริหารจัดการ
องค์กรและ
บุคลากรท้องถิ่น 

แผนงาน
บริหารทั่วไป 
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รายละเอียดโครงการพฒันา (เพิ่มเติม)    

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรบั องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนาทราย  
ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสังคมใหน้่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกนับรรเทาสาธารณภัย 
1. แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่ ว ม ใ น ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้ อ งถิ่ น ระดั บอ า เภอ 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

-เ พื่ อ อ า น ว ย ค ว า ม
สะดวกและช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ป ร ะ ช า ช น ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

15,000 - - - มีศูนย์ปฎิบัติ
การฯ 

เกิดความร่วมมอื
และประสานงาน 
ในการช่วยเหลือ 
บรรเทาสาธารณ
ภัยให้กับประชาชน
ในอ าเภอเมืองนศ. 

ส านักงาน
ปลัด 

2. โครงการบริหารจัดการศูนย์
ป ฏิ บั ติ ก า ร ร่ ว ม ใ น ก า ร
ช่ ว ย เ หลื อป ระชาชนขอ ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ า เภอ อ า เภอเมือง
นครศรี ธ รรมราช  จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช 

-เพื่อให้การบริหารงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ใ น ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ระดับอ าเภอ ด าเนินงาน
ช่วยเหลือประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-จั ด ห า บุ ค ล า ก ร 
เ ค รื่ อ ง มื อ  วั ส ดุ 
ส านักงาน เพื่อใช้ใน
การประสานงานและ
อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่ มา
ติดต่อ 

- 15,000 15,000 15,000 -ระดับความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
รับบรกิาร 

มีศูนย์กลางข้อมูล
ด้ า น ภั ย พิ บั ติ ที่
ถูกต้อง สามารถ
แ ก้ ปั ญ ห า ค ว า ม
เดื อดร้ อน ให้ กั บ
ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสังคมใหน้่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั ที่ 3 การพฒันาสังคมและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรท์ี่ 6.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม กีฬาและนนัทนาการ 
1. แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อให้เด็กเล็กเรียนรู้
การปลูกพืชสมนุไพร 

เด็กเล็ก ศพด. รู้จัก
สมุนไพร และ 
ศพด. มีสวน
สมุนไพร 

- 5,000 1,000 1,000 มีสวนสมุนไพร เด็ ก เล็ ก รู้ จั ก
สมุนไพรไทย
และ ศพด.มี
สวนสมุนไพร 

ส านักงานปลัด 
ศพด. 

2. โครงการว่ายน้ าเป็น เล่น
น้ าได้ 

เพื่อให้เด็กเล็ก ว่าย
น้ าได้  

เด็กเล็ก จ านวน 
30 คน 

- 35,000 35,000 35,000 เด็กเล็กจ านวน
ไม่น้อยกว่า15
คน ว่ายน้ าได้ 

เด็กเล็กว่ายน้ า
ได ้

ศพด. 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสังคมใหน้่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัที่ 4 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรท์ี่ 7   ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสาธารณปูโภคและโครงสร้างพืน้ฐาน    
1. แผนงานการพาณิชย ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. ก่อสร้างบ่อน้ าบาดาลบ้านนา
ทราย หมู่ที่ 6 ต าบลนาทราย 

-  เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 6 และใกล้เคียง
ได้มนี้ าใช้ 

โดยท าการใช้เครื่องจักรกลขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาล พีวีซี .ชั้นคุณภาพ 13.5 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก
ระหว่างไม่น้อยกว่า 80 -140 ม. 
และ/หรือความลึกของบ่อน้ าบาดาล
ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าที่สูบขึ้นมาได้ต้อง
ไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชม. และติดตั้ง
ระบบสูบน้ าปั้มบาดาลแบบจุ่มใต้น้ า
ขนาด 2 แรงม้า 

360,000 
 

- - - บ่อบาดาล -  ประชาชนมี
น้ า ใ ช้ บ ริ โ ภ ค 
อุปโภค 

กองช่าง 

2. ก่อสร้างบ่อน้ าบาดาลวัดหญ้า
หมู่ท่ี 2 ต าบลนาทราย 

-  เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 2 และใกล้เคียง
ได้มนี้ าใช้ 

โดยท าการใช้เครื่องจักรกลขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาล พีวีซี .ชั้นคุณภาพ 13.5 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก
ระหว่างไม่น้อยกว่า 80 -140 ม. 
และ/หรือความลึกของบ่อน้ าบาดาล
ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าที่สูบขึ้นมาได้ต้อง
ไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชม. และติดตั้ง
ระบบสูบน้ าปั้มบาดาลแบบจุ่มใต้น้ า
ขนาด 2 แรงม้า 

360,000 
 

- - - บ่อบาดาล -  ประชาชนมี
น้ า ใ ช้ บ ริ โ ภ ค 
อุปโภค 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสังคมใหน้่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี 
8.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการปกครอง และบริหารจดัการองค์กรและบุคลากรท้องถิ่น 
2. แผนงานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคลากรปฏิบัติงานพัสดุ 

เ พื่ อ ช่ ว ย เ จ้ า หน้ า ที่
ปฏิบัติ งานพัสดุและ
สนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจ/
โครงการ/แผนงาน 

จ้าง เหมาบุคลากร
ช่ ว ย เ ห ลื อ ก า ร
ปฏิบัติงานพัสดุท าให้
การปฏิบัติงานด้าน
พั ส ดุ เ กิ ด ค ว า ม
เรียบร้อยถูกต้องตาม
ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

- 108,000 108,000 108,000 มีผู้ช่วยเหลือ
การ
ปฏิบัติงาน
พัสดุ จ านวน 
1 คน 

การปฏิบัติงาน
ด้ า น พั ส ดุ มี
ความคล่องตัว
แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม (ฉบบัที1่) 

ส าหรบั อดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวสิาหกิจ  องคก์รประชาชน 
องค์การบรหิารส่วนต าบลนาทราย 

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชนและสังคมใหน้่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั ที่ 3 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 
 ยุทธศาสตร ์ที ่1 การพฒันาด้านสาธารณสุข 
     1.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

1. โ ค ร ง ก า ร อุ ด ห นุ น
งบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานกิจกรรมด้าน
ส า ธ า ร ณ สุ ข ข อ ง
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่
ที่ 1-6 ต าบลนาทราย 

-เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรม/
โครงการด้าน
สาธารณสุขของ
หมู่บ้าน หมู่ที1่-6 

อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่ 1-
6 ต าบลนาทราย 

120,000 - - - จ านวน
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นใน
หมู่บ้านไม่น้อย
กว่าหมู่บ้านละ
3 กิจกรรม/
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้ 
มีสุขภาพที่ดี
ปลอดภัยจากโรค
ต่างๆ 

ส านักงาน
ปลัด 

  
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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 รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม (ฉบบัที1่)  

ส าหรบั ประสานโครงการพฒันาจังหวัด 
องค์การบรหิารส่วนต าบลนาทราย 

ข. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสังคมใหน้่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัที่ 4 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรท์ี่ 7   ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสาธารณปูโภคและโครงสร้างพืน้ฐาน    
1. แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

1. 
 
 
 

 

ก่อสร้างถนนลาดยางสายน้ า
สรง – บ้ านฝาง  หมู่ที่  3,4  
ต าบลนาทราย 

-  เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 3,4 และใกล้เคียง
ไ ด้ มี เ ส้ น ท า ง ก า ร
ค ม น า ค ม ที่ ส ะ ด ว ก 
รวดเร็ว 

โดยท าการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรลาด
ยางกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,670 เมตร 
หน า  0.05  เ ม ต ร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 10,020 
ตารางเมตร 

- 5,777,000 
 

- - ถนน -  ประชาชนมี การ
คมนาคมที่ ส ะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.05 
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        บญัชีครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม)                     

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลนาทราย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวด าชนิด Network (27 
หน้า/นาที) 

7,900 - - - ส านักงานปลัด 

2. บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการประชุมสภา จัดซื้อโต๊ะส าหรับใช้ในการประชุม
สภาจ านวน 1 ชุด 

- 20,000 - - ส านักงานปลัด 

3. การศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก มี
เทคโนโลยี ในการจัดเตรียมการ
สอน เพียงพอ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยว่า19นิ้ว) จ านวน 2 
เครื่อง 

- 32,000 - - ส านักงานปลัด 
ศพด. 

4. การศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก อุปกรณ ์
ในการจัดเตรียมการสอน  

เครื่องพิมพM์ultifunction ชนิด
เลเซอร์หรือ LED ขาวด า 

- 9,000 - - ส านักงานปลัด 
ศพด. 

5. การศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์ เพื่อให้เด็กเล็กมีน้ าสะอาดด่ืม เครื่องกรองน้ า - 36,000 - - ส านักงานปลัด 
ศพด. 

6. การศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของครู
ผู้แลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 

โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จ านวน 2 ชุด - 6,000 - - ส านักงานปลัด 
ศพด. 

7. การศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเก็บเอกสารต่างๆ ของ 
ศพด.ต าบลนาทราย 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 3 ตู้ - 12,000 - - ส านักงานปลัด 
ศพด. 

8. การศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้ของ
เครื่องคอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารองไฟฟ้าจ านวน 2 ตัว - 6,000 - - ส านักงานปลัด 
ศพด. 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9. บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เก้าอ้ีส านักงานจ านวน 3 ตัว 10,000 5,000   ส านักงานปลัด 
10. บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

จัดเก็บภาษี 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค 
จ านวน 1 เครื่อง 

- 23,000 - - กองคลัง 

11. เคหะชุมชน ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เก้าอ้ีส านักงานจ านวน 1 ตัว - 5,000 - - กองช่าง 
รวม 17,900 154,000 - -  

 


