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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

ส่วนที ่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
1.ด้านกายภาพ 
       1.1 ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอําเภอโคกโพธ์ิ ระยะทาง 6 กิโลเมตร 
มีพ้ืนที่โดยประมาณทั้งสิ้น 44.130 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,581 ไร่ 
  ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
  ทิศเหนือ จด ตําบลป่าบอน อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี 
  ทิศใต้  จด ภูเขาสันกาลาคีรี 
  ทิศตะวันออก จด ตําบลนาประดู่ อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี 
  ทิศตะวันตก จด ตําบลช้างให้ตก อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีแนวเทือกเขาสันกาลาคีรีเช่ือมเขตจังหวัดยะลา ปัตตานีและสงขลา มี
ทรัพยากรทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก /ทําสวน  

1.3 การคมนาคม 
  การคมนาคมขนส่งของตําบลทรายขาว ใช้การคมนาคมทางบกในการติดต่อกับอําเภอและจังหวัดโดยใช้
เส้นทางหลัก 2 เส้นทาง คือ 

-ถนนสายนาประดู่ – ทรายขาว – สะบ้าย้อย 
-ถนนสายโคกโพธ์ิ – ทรายขาว 
1.4  จํานวนหมู่บ้าน  6  หมู่   ดังนี้    

ตําบลทรายขาว แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน 
จํานวนราษฎร 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านใหญ่ 438 520 958 293 
2 บ้านหลวงจันทร์ 286 281 567 188 
3 บ้านทรายขาวออก 336 343 679 290 
4 บ้านควนลังงา 376 410 786 210 
5 บ้านทรายขาวตก 244 261 505 182 
6 บ้านลําหยัง 332 350 682 170 
รวม 2,012 2,165 4,177 1,124 
ข้อมูล ประชากร ณ.เดือนกันยายน  2559 

ประชากรทั้งสิ้น  4,177   คน  
 ชาย    2,012    คน    
 หญิง   2,165     คน  
มีความหนาแน่นเฉลี่ย   94   คน/ ตารางกิโลเมตร 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 41.40 และนับถือศาสนา
อิสลามร้อยละ 58.60 
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2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1  อาชีพ 
การประกอบอาชีพของประชาชนในตําบลทรายขาว 

1.  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ทําสวนยางพาราสวนผลไม้/ทํานา 
2.  ประกอบอาชีพรับจ้าง 
3.  ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  เช่น ค้าขาย  รับราชการ 

2.2  หน่วยธุรกิจในเขต อบต. ทรายขาว 
-  ป๊ัมนํ้ามันและก๊าซ   2      แห่ง 
-  โรงสี     2   แห่ง 
-  ธุรกิจประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง  2       แห่ง 
-  ร้านค้า     21    แห่ง 

3.  สภาพทางสังคม 
3.1  การศึกษา 

-  โรงเรียนประถมศึกษา    2    แห่ง 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา    2     แห่ง 
-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน   6 แห่ง 
-  หอกระจายข่าว     6  แห่ง 

3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วัด    1      แห่ง 
- มัสยิด     4      แห่ง    

3.3  การสาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลสุขภาพประจําตําบลทรายขาว     1    แห่ง 

3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ชุดคุ้มครองตําบล(ชคต.) 1    แห่ง 

  4.  การบริการพื้นฐาน 
4.1  การคมนาคม  
ตําบลทรายขาวมีเส้นทางหลักเป็นถนนลาดยางตลอดสาย  สามารถติดต่อกันต้ังแต่ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6  

จํานวน   2  สาย     
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  41   สาย 

  ถนนดิน    31      สาย 
ถนนลูกรัง             10 สาย 

  สะพาน คสล.     3     แห่ง 
  4.2  การโทรคมนาคม 

-  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  1    แห่ง 
4.3  การไฟฟ้า  

  ตําบลทรายขาวมีไฟฟ้าเข้าถึง  หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6  แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน   
4.4  แหล่งน้ําธรรมชาติ 

-  ลํานํ้า, ลําห้วย  5     สาย 
-  บึง, หนอง               1     แห่ง 
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 4.5  แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น 
-  ฝาย , ทํานบ  2    แห่ง 
-  สระน้ํา  1    แห่ง 
-  ประปาหมู่บ้าน          6    แห่ง 
 

5.  ข้อมูลอ่ืน ๆ 
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่   
- ทรัพยากรดิน    ลักษณะของดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน การระบายนํ้าไม่ดีมักมีนํ้าท่วมขังเป็นบางแห่งบนผิว

ดินในฤดูฝน  และเป็นดินเค็มทําให้มีปัญหาได้ผลผลิตตํ่า  การปลูกพืชไม่เหมาะสมกับสภาพของดิน และขาดการบํารุง
ที่ดินถูกต้องตามหลักวิชาการ 

-  ทรัพยากรน้ํา     ตําบลทรายขาวมีทรัพยากรแหล่งนํ้าที่สําคัญ  คือ 
-  คลองช่องเรือ 
-  คลองนํ้าตก 
-  คลองสวนต้นเคียน 
-  คลองคูลึก 
-  ลําห้วยบ้านลําหยัง 
ตําบลทรายขาวมีภูเขาที่สําคัญคือเทือกเขาสันกาลาคีรีซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของต้นนํ้าลําธารที่สําคัญและมี
แหล่งท่องเที่ยวคือนํ้าตกทรายขาว / ผาพญางู/เขารังเกียบ 

      5.2  มวลชนจัดตั้ง 
-  อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.     จํานวน        80        คน 
-  หน่วยกู้ภัยประจําตําบล (OTOS) จํานวน         12       คน 
-  ชรบ.                       จํานวน        6         หมู่บ้าน 

6.  ศักยภาพในตําบล 
ก.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(1) จํานวนบุคลากร    

บุคลากรจํานวน   19   คน 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   จํานวน  13   คน 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
2. รองปลัด อบต. 
3. นักทรัพยากรบุคคล 
4. นักวิชาการศึกษา 
5. นักพัฒนาชุมชน 
6. เจ้าพนักงานธุรการ 
7. ผ.ช เจ้าพนักงานธุรการ 
8. ผ.ช เจ้าพนักงานธุรการ 
9. พนักงานจ้างทั่วไป (เก็บขยะ) จํานวน 2 คน 
10. พนักงานจ้างทั่วไป (นักการภารโรง) 
11. พนักงานขับรถยนต์ 

 กองคลัง   จํานวน        4     คน 
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1. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
2. ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
3. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
4. ตําแหน่งผู้ข่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 กองช่าง   จํานวน      2     คน 
1. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง 
2. ตําแหน่งนายช่างโยธา 

(2) ระดับการศึกษา 
 ปริญญาโท   2        คน 
 ปริญญาตรี                          13       คน 
 ปวส.    -        คน 
 ปวท.    - คน 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า   4 คน 
 มัธยมศึกษาตอนต้น  -      คน 
 ประถมศึกษา   -       คน            

(3)  รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
        ประจําปีงบประมาณ   2559    จํานวน          29,350,007.81 บาท      

 รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลจัดเก็บเอง    664,682.20 บาท 
 รายได้ที่รัฐจัดสรรให้      13,345,442.61    บาท 
 เงินอุดหนุนทั่วไป     15,339,883.00 บาท 

ข.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
(1) โรงงานอุตสาหกรรม 

-  โรงงานอุตสาหกรรม  - โรง 
     (2)     ที่สาธารณะ  ประมาณ    -    ไร่ 

 (3)    แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ  
          - นํ้าตกทรายขาว 
          - ผาพญางู 
          - เขารังเกียบ 
          - มัสยิดโบราณ 
     ศักยภาพชุมชน   

 -  ประชากรส่วนใหญ่ทําการเกษตร และทําสวนยางปลูกผักหลังจากทํานาโดยใช้แรงงานในครัวเรือน 
-   มีการต้ังกลุ่มสตรี  กลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มผู้สูงอายุ 
-   กลุ่มเยาวชน 
-   กลุ่มอาชีพต่างๆ    
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ส่วนที่ 2 
สรปุผลการพฒันาท้องถ่ินในปทีีผ่่านมา 

2.1 การสรปุสถานการณก์ารพฒันา 
  จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค ได้ดังน้ี 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง 
โครงสร้าง 
1.อบต.ทรายขาว แบ่งส่วนราชการออกเป็น สํานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  และแบ่งหน้าที่การ

ทํางานอย่างชัดเจน 
2.อบต.ทรายขาว มีการแบ่งสายบังคับบัญชาโดยมีนายก อบต.เป็นผู้ควบคุม ดูแล มีรองนายก ปลัด 

อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 
3.ในการประสานงานมีการประชุมปรึกษาหารือกัน 
กลยุทธ ์
4. อบต.ทรายขาว มีการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนอย่างเป็นระบบ 
5.อบต.ทรายขาวมีระบบบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ 
6.อบต.ทรายขาวมีระบบการฝึกอบรมหรือพัฒนาคนพฤติกรรมของผู้บรหิาร 
7.ผู้บริหารของ อบต.ทรายขาว ใช้พฤติกรรมการบริหารแบบครอบครัวสมาชิกในองค์กร 
8.อบต.ทรายขาวมีบุคลากรทีจ่ะทํางานในสํานักงานและส่วนต่างๆอย่างเพียงพอ 
9.บุคลากรมีวิธีการในการทํางานเป็นทีม 
ความรู้ความสามารถขององค์กร 
10.บุคลากรมคีวามรู้ความสามารถในหน้าที่ของตนที่ปฏิบัติอยู่ 
ค่านยิมร่วมกนัของสมาชิกในองคก์ร 
11.อบต.ทรายขาว กําหนดค่านิยมร่วมกันว่า “รวดเร็ว ทันใจ ยินดีรับใช้ประชาชน” 
จุดอ่อน 
โครงสร้าง 
1.อบต.ทรายขาวมีภารกิจที่ต้องดําเนินการแต่ไม่มีหน่วยงานรองรับ 
กลยุทธ ์
3.มีการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แต่ไมม่ีการนํามาปฏิบัติได้ทั้งหมดเน่ืองจากงบประมาณมีจํานวน

จํากัด 
ระบบ 
4.การจัดทําระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์มีความล่าช้าเน่ืองจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่รองรับโปรแกรมเวอร์

ช่ันใหม ่
พฤตกิรรมของผูบ้รหิาร 
5.ผู้บริหารใช้หลักวิชาการมาบริหารงาน 
สมาชกิในองคก์ร 
6.บุคลากรมีจาํนวนน้อยแต่รับผิดชอบงานหลายด้าน 

 
ความรู้ความสามารถขององค์กร 
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7.บุคลากรบางส่วนขาดทักษะความริเริ่มในการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ 
ค่านยิมร่วมกนัของสมาชิกในองคก์ร 
8.บุคลากรบางคน ไม่ทําตามค่านิยมที่ตกลงร่วมกัน 
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก อบต. 
โอกาส 
เศรษฐกิจ 
1.พ้ืนที่ในเขต อบต.ทรายขาว เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทําสวนผลไม้ หรือการปลูก

ข้าว   เลี้ยงปลา ทําให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้มีกําลังในการชําระภาษี 
2.มีกลุ่มอาชีพทํากล้วยเส้น  กลุ่มส้มแขก  โดยกลุ่มสตรีแม่บ้าน  ส่งผลให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 
เทคโนโลยี 
3.กระทรวงไอซีที ได้ม ีพรบ.คอมพิวเตอร์ปี 2550 เพ่ือคุม้ครองผู้ถูกละเมิดจากการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
4.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนให้ อปท.บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทําให้การ

บริหารงานด้านบัญชีรวดเร็วย่ิงขึ้น 
กฎหมาย 
5.พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.

2552 ได้บัญญัติเก่ียวกับโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
การเมือง 
6.พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้

กําหนดการถ่ายโอนภารกิจ อํานาจหน้าที่ ในการบริการสาธารณะให้ อปท. 
สังคม 
7.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มงีบประมาณสนับสนุนให้จัดทําโครงการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุ 
วัฒนธรรม 
8.เป็นชุมชนสองวัฒนธรรมพุทธและอิสลาม  มีประเพณีการถือศีลอด กวนอาซูรอ เพ่ือนําชาวบ้านมา

รวมกลุ่ม เกิดความสามัคคี  ประเพณีสรงน้ําพระพ่อท่าน สีแก้ว ประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ เพ่ือนําชาวบ้านมารวมกลุ่ม 
เกิดความสามัคคี  

9.มีการสอนภาษา โดยชาวต่างประเทศ 
อุปสรรค 
เศรษฐกิจ 
1.ต้นทุนการผลิตด้านเกษตรกรรม มรีาคาสงู เช่น ราคาปุ๋ย เมล็ดพันธ์ คา่ขนส่ง และค่าแรงงานสูงขึ้น 

ทําให้ผลผลิตมรีาคาสูง ขายได้น้อย ทําให้ขาดรายได้ 
2.ไม่มีตลาดกลาง ในการส่งผลผลิตออกจําหน่าย 
เทคโนโลยี 
3.เกษตรกรไมม่ีความรู้ในการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ และเพ่ิม

ผลผลิต เช่นไมรู่้เทคโนโลยี ในการคัดเลือกเมล็ดพันธ์พืชที่ดี 
กฎหมาย 
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4.ประชาชนในท้องถิ่นขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เก่ียวข้องกับตัวเอง เช่นสิทธิเสรีภาพในการ
ใช้สิทธิในการเลือกต้ัง หรือสทิธิในการชุมนุมเรียกร้อง 

การเมือง 
5.เน่ืองจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ทําให้รัฐจดัสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นลา่ช้า 

ทําให้ไม่สามารถกําหนดทิศทางการบริหาร ทําให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันตามกําหนด 
สังคม 
6.สภาพสังคมบางส่วนในพ้ืนที่มีปัญหายาเสพติด ก่อให้เกิดการลักขโมย 
วัฒนธรรม 
7.ไม่มีการสืบสานวัฒนธรรมด่ังเดิมจากคนรุ่นหลัง  
โลกาภิวัตน ์
8.ประชาชนในท้องถิ่นไม่มีความชํานาญในการใช้ภาษาต่างประเทศ จึงทําให้ไม่สามารถที่จะเรียนรู้เรือ่ง

ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางย่ิงขึ้น 
การวิเคราะห์ SWOT 

จุดแข็ง (S) 
1.การแบ่งส่วนราชการและแบ่งหน้าท่ีการทํางานชดัเจน 
2.มีการแบ่งสายการบังคับบัญชา 
3.มีการประสานงาน 
4.มีการจัดทําแผนท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ
ของประชาชน 
5.มีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
6.มีการฝึกอบรมและพัฒนา 
7.มีบุคลากรท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับงาน 
8.มีการบริหารแบบครอบครัว 
9.มีการทํางานเป็นทีม 
10.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
11.มีการกําหนดค่านิยมร่วมกัน 

โอกาส (O) 
1.พ้ืนท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
2.พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมง่ายต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณูปโภค   
3.กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง 
4.มีการสนับสนนุให้บันทึกระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ 
5.มีกฎหมายให้ท้องถ่ินมีอิสระในการบริหารงาน 
6.มีการถ่ายโอนการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถ่ิน 
7.หน่วยงานภายนอกสนับสนุนงบประมาณ 
8.มีประเพณีวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
9.มีการสอนภาษาต่างประเทศ 
 

จุดอ่อน (W) 
1.ไม่มีหน่วยงานรองรับภารกิจ 
2.การสั่งงานไม่เป็นตามสายบังคบับัญชา 
3.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน 
4.การจัดทําระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์มีความล่าช้า 
5.บุคลากรมีจํานวนน้อย 
6.บุคลากรขาดทักษะ 
7.การไม่ปฏิบัติตามค่านิยมท่ีกําหนด 

อันตราย (T) 
1.ต้นทุนการผลิตมีราคาสูง 
2.ไม่มีตลาดกลางจําหน่ายสินค้า 
3.เกษตรกรขาดความรู้การใช้เทคโนโลยีการเกษตร 
4.ประชาชนขาดความรู้ด้านกฎหมาย 
5.องค์กรชุมชนไม่เข้มแข็ง และเข้าใจบทบาทของตนเองใน
เร่ืองการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่ม 
6.การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าชา้และลดน้อยลง 
7.มีการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
8.ไม่มีการสืบสานวัฒนธรรม 
9.มีการเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก 

 
 
 

โดยจากการวิเคราะห์ Swot สามารถสรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ในปีที่ผ่าน
มามีการพัฒนาท้องถิ่นในระบบก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน คือ มีความเจริญขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่รายได้ในการจัดเก็บ
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เองของอบต.ทรายขาว เช่น ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ไม่มีเพ่ิมขึ้น ทําให้รายได้ที่ อบต.จัดเก็บเอง 
มีจํานวนน้อยมาก  ส่วนการพัฒนาในเรื่องการบริหาร การจัดการ มีการแบ่งส่วนราชการการบริหารงานอย่างชัดเจน โดย
มีการแบ่งส่วนราชการเป็น 3 ส่วน คือ สํานักงานปลัด อบต. กองคลัง ส่วนโยธา โดยมีการมอบอํานาจหน้าที่และการ
ตัดสินใจจากนายก อบต.  บุคลากรของ อบต. มีจํานวนทั้งสิ้น 27 อัตราตามกรอบอัตรากําลังในแผนอัตรากําลังสามปี 
(รวมพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง) โดยมีการควบคุมการทํางานทั้งระบบของ อบต. มีระบบควบคุมภายในของ 
อบต. แต่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร เน่ืองจากตําแหน่งงานในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงอย่างหน่ึง 
และผู้ปฏิบัติงานมีจํานวนน้อย เมื่อเทียบกับตําแหน่งงานท่ีมีอยู่ในกรอบอัตรากําลัง ทําให้เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ต้องรับผิดชอบ
ในหลายๆ หน้าที่ ซึ่งบางคนก็ถนัดในงานบ้าง หรือบางคนก็ไม่ทราบในงานที่ต้องปฏิบัติ ก่อให้เกิดความผิดพลาดในงานได้
ง่ายขึ้น การจัดต้ังงบประมาณและการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี มีความสอดคล้องและสมดุลกัน มีระบบพ้ืน
ฐานข้อมูลของ อบต. (อินเตอร์เน็ตตําบล) และระบบ LAN  พร้อมทั้งมีโปรแกรมสําเร็จรูปในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็น
ระบบ E-Plan (การวางแผนและการใช้จ่ายงบประมาณรวมท้ังการติดตามและประเมินผล) ระบบ E-LAAS  (การบันทึก
ระบบบัญชีและงบประมาณ) ระบบ EGP (การจัดซื้อจัดจ้าง) ระบบ GFMIS ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ INFO (ฐานข้อมูลกลาง) ระบบ LTAXGIS LTAX 3000 (โปรแกรมแผนภาษี) ระบบ SIS (ข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาท้องถิ่น) ระบบ CCIS (ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบ ELE (ข้อมูล
การเลือกต้ัง) ระบบ CMSS (การบันทึกข้อมูลอัตรากําลัง) และมีเครื่องมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์สําหรับใช้ในการทํางาน
เพียงพอต่อความต้องการในการทํางาน 

ในปัจจุบันแนวโน้มการพัฒนาของจังหวัดปัตตานี มีแผนทีมุ่ง่เน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด และนําไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้าง
รายได้ให้แก่กลุ่มจังหวัด ในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาดังกล่าว ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีการ
พัฒนามากขึ้นจากแต่ก่อน รวมถึงความเช่ือมโยงของการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจสู ่AEC โดยเน้นการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเช่ือมโยงการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ และการสร้างความสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวและการค้า 
โดยตําบลทรายขาวเน้นในเรื่องการส่งเสริม รักษาวัฒนธรรมชาวท้องถิ่น พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวปัจจุบัน
เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลัก ส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ดูแลและสงเคราะห์ผูช้รา ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การสาธารณสุข พร้อมทั้งดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในตําบล ร่วมถงึการ
เช่ือมโยงการเข้าร่วมการดําเนินงานที่จะนําไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

  สถานการณก์ารพฒันาของตําบลทรายขาว จึงมีแนวโนม้การพฒันาทีเ่พิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่อง โดยสรปุ
เป็นดา้นไดด้ังต่อไปน้ี 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
มีการก่อสร้าง สํารวจ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสิ่งสาธารณูปโภค ภายในตําบล เช่นการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตําบล การสํารวจขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน  สํารวจการพัฒนา
แห่งนํ้าภายในตําบล เพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร และการให้การสนับสนุนการสูบนํ้า (นอกเขต
ชลประทาน) เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในการทํานา  มีการขุดลอกแหล่งนํ้าต่างๆ เพ่ือประโยชน์ใช้การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ปลูกฝังจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในตําบล การรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 

 
 
 

 
2. ด้านการพฒันาดา้นการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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มีการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตําบล ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด รวมทั้งให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาด และป้องกันโรคติดต่อ ให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  การ
ฉีดนํ้ายาพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย (โรคไข้เลือดออก) ให้ความสําคัญในเรื่องการศึกษา เน้นการพัฒนาเด็กเพ่ือเป็น
รากฐานในอนาคต  มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ สนับสนุนกองทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่างๆใน
ตําบล  อบรมการใช้ปุ๋ยทางธรรมชาติในการการเกษตรแทนการใช้สารเคมี การส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพทํา จัด
กิจกรรมทางประเพณีของไทย เช่นวันสงกรานต์  วันลอยกระทง สนับสนุนประเพณีสําคัญทางศาสนาของชาวมุสลิมและ
ชาวพุธท จัดงานในวันสําคัญของชาติต่างๆ เช่นวันพ่อ วันแม่  ประเพณีกวนอาซูรอ งานเมาลิดกลาง เป็นต้น                          

3. ด้านการพฒันาการพฒันาคณุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 มีการจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในปฏิบัติ

หน้าที่การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
4.  ด้านการทอ่งเที่ยวและการ และการกฬีา 
ส่งเสริมศักยภาพของคนในชุมชน สถานที่ท่องเท่ียวในชุมชน สภาพแวดล้อม โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

เตรียมความ     พร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวชุมชนอย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ สนับสนุน
กองทุนหมุนเวียนเพ่ือส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่างๆใน ตําบล  พร้อมทั้งมีการปรับปรุง อนุรักษ์และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สําคัญ 

5. ด้านการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได ้
สนับสนุนเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนทางด้านเศรษฐกิจระดับชุมชน ครัวเรือนและภาค

เกษตรกรรม อุตสาหกรรมครัวเรือน การแปรรูปผลผลิตตลอดจนการสร้างกลไกในการต่อรองและขยายสินค้าทางด้าน
การเกษตรมีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารงานของ อบต. การให้บริการประชาชนตาม
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทําประชาคมหมู่บ้านประชาคมตําบล รวมทั้ง
แต่งต้ังประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการเลือกต้ัง
ให้ประชาชนได้รับทราบ และรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง การร่วมกันอนุรักษ์และดูแลแหล่งน้ําในชุมชน 

6.ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มีการโฆษนาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ให้ประชาชนได้ทราบ เช่นการจัดทําวารสาร อบต. 

จํานวน 1 ครั้ง/ปี  มีการจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรของ อบต.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งเครื่อง
อํานวยความสะดวก มีการประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 

 

 

 

 

2.2 การประเมินผลการนําแผนพฒันาไปปฏบิตัใินเชิงปริมาณ 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์
จํานวน 

โครงการ/
กิจกรรม 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรม 

(ทีน่ํามาบรรจุใน
ข้อบญัญตัิ) 

จํานวน
กิจกรรมที่ได้
ดําเนนิการ 

คดิเปน็ 
ร้อยละ 

(กิจกรรม) 

1. การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  22 16 16 72.73 
2. การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
47 33 33 70.21 

3. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 

5 4 4 80.00 

4. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการ
กีฬา 

5 3 3 60.00 

5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการส่งเสริม
อาชีพและสร้างรายได้ 

6 4 4 66.67 

6. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กรและการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

11 11 11 100.00 

2.3 การประเมินประสทิธิภาพของแผนพฒันาในเชิงคณุภาพ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว  ได้จัด ต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ  6  หมู่บ้านความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่มีหลายรูปแบบ  ทั้งความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านสาธารณูปโภค  ด้านการศึกษา  ด้านการสาธารณสุข  
โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานจะเป็นความต้องการอันดับต้น ๆ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว  ก็ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาและจัดทําโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตาม
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งในปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว  ได้รับการพัฒนาไปมาก
โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานปัจจุบันถนนแทบทุกสาย  ได้ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตและถนนลาดยางแอสฟัลติกทุก
หมู่บ้าน  มีระบบประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  มีระบบไฟฟ้าทุกครัวเรือน  ตลอดจนสนับสนุน  ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การศึกษา  โดยเฉพาะส่งเสริมการเรียนในท้องถิ่นของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การกีฬาแก่เยาวชน  ด้านการสาธารณสุข  
ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และมีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ซึ่งถือได้ว่าการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาวที่ผ่านมาประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับและสามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี  โดยนโยบายหลักในปัจจุบันคณะผู้บริหารจะเน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
เพราะต้องการยกระดับให้ประชาชนในตําบลมีความเป็นอยู่ มีชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้การดําเนินชีวิตในวิถีที่พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
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ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
3.1 นโยบายรัฐบาล (พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา)  11  ด้าน  ประกอบด้วย 

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่
คํานึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
จริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่าง ที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิด
ประโยชน์ในวงกว้าง 

2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
        2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความสําคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคง

อาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
      - การบริหารจัดการชายแดน 
           - การสร้างความมั่นคงทางทะเล 
           - การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  
           - การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
           - การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียนโดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน 

แก้ไขข้อพิพาทต่างๆรวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
            2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนํายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสนัติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ และ
สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน    โดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
            2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อม    ในการ
รักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือนําไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ
ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ 

     2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบสําคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม 
โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

3. การลดความเหล่ือมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
            3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน 

        3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงาน
ข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จําเป็น
และเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 

 
3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพและมีความย่ังยืนมากย่ิงขึ้น รวมท้ังการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้
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อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 

3.4เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน และ
โรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสําหรับ
การดูแลผู้สูงอายุ 

3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย 
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือ

ครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ํา และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของ  ผู้ที่มิใช่เกษตรกร 
ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน 

4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
      4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา

ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือลดความเหล่ือม
ล้ํา และพัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

        4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิ
เลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณา    จัดให้มีคูปองการศึกษาเป็น
แนวทางหน่ึง 

4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่ ว ม จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ทั่ ว ถึ ง  แ ล ะ ร่ ว ม ใ น ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู้   
            4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้
มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  

4.5 ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
สําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ใน
สังคมไทยอย่างย่ังยืน 

5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
           5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี

คุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่าง        ทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพ 

     5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไก
จัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากร
สาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 

5.3 ประสานการทํางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการ
และกฎหมายที่รัดกุม 

6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 



13 
 

แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการทันที ระยะต่อไปท่ี
ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 

6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นกําหนด
ภายในสิ้นปีน้ี 

6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ         ที่ได้จัดทํา
ไว้ โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้ความสําคัญในการบูร
ณาการงบประมาณ และความพร้อมในการดําเนินงานร่วมนําแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย ทบทวนภารกิจที่
มีลักษณะไม่ย่ังยืนหรือสร้างภาระหน้ีสาธารณะของประเทศเกินความจําเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือ
ความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนย่ืนขออนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และนําโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี 

6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเร่ือง
ปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง 

6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น 

6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการ          ลด
ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทําได้ 

6.7 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัว
ของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 

6.8 แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนนํ้าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล โดยระดมความ
คิดเห็นเพ่ือหาทางออกไม่ให้เกิดนํ้าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งน้ันรัฐบาลจะเร่งดําเนินการสร้างแหล่งนํ้า
ขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถทําได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 

6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่
เหมาะสมระหว่างนํ้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการดําเนินการให้มีการสํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและ
นํ้ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และดําเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี         ให้คงภาษี
เงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยาย
รากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มี
ผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด 

รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษี
ประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 

 
 
6.11 บริหารจัดการหน้ีภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจํานวนสูงมากกว่า 700,000 ล้าน

บาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะทําให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง โดย
ประมวลหนี้เหล่าน้ีให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหน้ีทั้งหมด และยืดระยะเวลาชําระคืนให้นานท่ีสุดเพ่ือลด
ภาระของงบประมาณในอนาคต 

6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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- ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. และรถไฟฟ้าเช่ือม 
กทม. กับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือต้ังฐานให้รัฐบาลต่อไปทําได้ทันที 

- ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง 
และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ด้านการคมนาคมทางนํ้า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางลํานํ้าชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุนระบบโลจิ
สติกส์ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือใน
ลํานํ้าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเช่ือมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมท้ัง
การขุดลอกร่องนํ้าลึก 

6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานใน
ระดับนโยบาย หน่วยงานกํากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดต้ังหน่วยงานกํากับดูแลระบบราง เพ่ือทําหน้าที่
กําหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การบํารุงรักษาและ
การบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ 

6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ กําหนดเป้าหมายและ
มาตรการท่ีจะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจําเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

6.15 ในด้านเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ  

6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ 
อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้
การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น 

6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 
ซึ่งจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้  

7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
           - เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคล่ือนตาม

แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเช่ือมโยงในอาเซียน 

       - พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
บริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเช่ือมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ 
National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความสําคัญกับด่านชายแดน      ที่สําคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ 
สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 
8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ตํ่ากว่า 1% 

ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้ประเทศมี
ความสามารถในการแข่งขัน 

8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ 
ไฟฟ้า การจัดการนํ้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 
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ในกรณีที่จําเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเง่ือนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้
สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 

9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน 

    9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน เพ่ือลด
แรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ 

         9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชดําริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การกําหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 

      9.3 บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มี
แผนบริหารนํ้าของประเทศ เพ่ือให้การจัดทําแผนงานไม่เกิดความซ้ําซ้อนมีความเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

        9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค      ในพ้ืนที่ใด
ที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดําเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมน้ันจะวาง
ระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยกําหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบ
ตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเช้ือ และใช้มาตรการทางกฎหมาย  และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 

10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

      10.1 จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการ
ต้ังแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลําดับความจําเป็นและตามท่ีกฎหมายเอ้ือให้สามารถดําเนินการได้ 

   10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะ
วางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อํานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้าง
ความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน 

      ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทําธุรกิจ การลงทุน และด้าน
บริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเป็นสําคัญ 

10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่าง ๆ 

10.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องน้ีเป็นวาระสําคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่อง   ที่ต้องแทรกอยู่
ในการปฏิรูปทุกด้าน 

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
        11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ  และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่

ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะ
ใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดต้ังขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งดําเนินการ 

         11.2 ในระยะต่อไป จะจัดต้ังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซง    ของรัฐ 
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ

ย่ังยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมาก
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ย่ิงขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้กําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม 
รวมท้ังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตร            
ต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและย่ังยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๑ มีดังน้ี 
 

3.2  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจังหวัด 
 วิสัยทัศน ์ “แหล่งผลิตการเกษตร และผลติภัณฑ์ฮาลาลท่ีมีคุณภาพ บนพ้ืนฐานความมั่งคงในการดํารงชีวิต 
 ยุทธศาสตรท์ี่  1  ส่งเสริมและพฒันาแหลง่ผลติผลทางการเกษตรให้มีคณุภาพมาตรฐานการส่งออก 
   เป้าประสงค ์

เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรที่ตรงกับความต้องการของตลาด 
กลยุทธ ์

1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้ในการเพ่ิมปรมิาณและคุณภาพผลผลิตภาคการเกษตร
รองรับการส่งออกและการแข่งขัน 

2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างผลิตผลทางการเกษตรส่งออก ปัจจัยพ้ืนฐานและฐานทรัพยากรให้เอ้ือ
ต่อการเกษตรและการพ่ึงตนเองทางการผลิตของการเกษตร 

3. พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรด้วยกลไกสหกรณ์และระบบ
วิสาหกิจชุมชน 

4. ส่งเสริมการผลติพืชเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรทางเลือกใหมท่ี่สอดคล้องกับตลาดผู้บริโภค
และการพัฒนารองรับประชาคมอาเซียนและการแข่งขันในประชาคมโลก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตร 
   เป้าประสงค ์

ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตรมีมูลค่าการจําหน่ายเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ ์

1. เพ่ิมผลิตภาพแรงงานคุณภาพ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ OTOP ให้มี
ขีดความสามารถในการสร้างสรรค์คุณค่าและเพ่ิมมูลค่าผลติภัณฑ์ 

2. ส่งเสริมและการพัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินคา้แปรรูปจากการเกษตรให้มคีุณภาพและ
ได้รับมาตรฐานฮาลาล 

3. สร้างแบรนด์และขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูป จากการเกษตรทั้งใน
และต่างประเทศ 

4. ส่งเสริมการวิจยัและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพ่ิมพูนการผลิต
และลดต้นทุนการผลิต 

5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
พร้อมสร้างแรงจูงใจและบรรยากาศในการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และการลงทุน  

ยุทธศาสตรท์ี่  3  สร้างความม่ันคงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ 
   เป้าประสงค ์

1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัย สามารถดํารงชีวิตในชุมชน/ท้องถิ่นอย่างมีความสุข 
และมีความเช่ือมั่นต่อรัฐ 
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กลยุทธ ์
1. เสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชน อําเภอ และจังหวัดให้เป็นพ้ืนที่ร่วมบูรณาการของกสรพัฒนาสู่สันติสุข 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและเฝ้าระวังต่อประชาชนและความมั่นคงของจังหวัด 
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน เพ่ือการสร้างคุณภาพชีวิต

ความมั่นคง ของการพ่ึงตนเองอย่างเท่าทัน 
4. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ชุมชน และลดปัญหาของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส 
5. จัดระบบการส่งเสริมป้องกันและรักษาสุขภาพของประชนโดยการมีส่วนร่วม 
6. เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสในการทํางาน การพัฒนาตนเอง เพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงใน

การดํารงชีวิต 
7. พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึดหลักภารกิจร่วม พ้ืนที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

ยุทธศาสตรท์ี่  4  พฒันาชุมชนและทอ้งถ่ินใหน้่าอยู่ และเปน็แหล่งสรา้งงาน สรา้งรายได ้
   เป้าประสงค ์

1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ 
กลยุทธ ์

1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและชุมชนในการสรรสร้างภูมิปัญญาเป็นผลิตภัณฑ์และแหล่ง
สร้างงานสร้างรายได้ และเพ่ิมหมู่บ้านพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพหุวัฒนธรรม 
3. พัฒนาความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดย

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
5. การพัฒนารางสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้มีความพร้อมและมคีวามสะดวกพร้อมเปิดสู่

ประชาคมอาเซียน 
 

3.3 กรอบยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของระบบเศรษฐกจิชุมชนและแก้ไขปญัหาความยากจน 

 แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่สู่นิคม

อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
3. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 
4. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีตลาดกลางจําหน่ายสินค้า 
6. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
7. พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า โอทอป 
8. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการและการตลาด 
9. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นสินทรัพย์ทางปัญญาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
10. รณรงค์ให้ความรู้เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการประหยัด และลดหน้ีสินในระดับครัวเรือน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพฒันาคนและสงัคมให้มีคณุภาพ 



18 
 

แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่

สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชชน 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนได้มีส่วนร่วมในด้านการแสดงออกด้านความคิดและมีนิสัย

รักการเรียน 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชนให้มีคุณธรรมนําความรู้เกิด

ภูมิคุ้มกัน 
7. ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ 
8. ส่งเสริมบํารุงรักษาศิลปะ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการคุ้มครองเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ 

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป 
11. ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจนการบําบัดฟ้ืนฟูทั้งทางด้าน

ร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 
12. ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
13. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพตามวิถีชุมชน 
14. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3  พฒันากีฬาสูค่วามเปน็เลิศและสง่เสริมการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านการกีฬาการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการกีฬา สู่ความเป็นเลิศ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
5. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการทอ่งเที่ยวทุกประเภท 
6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการการกีฬาและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการโดยเน้นการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน 
 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การบรหิารจัดการทีด่ ี
 แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมสวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลกรภายในองค์กร 
2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเคร่ืองมือ เครื่องใช้ และ พัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน 
3. พัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4. พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมยัรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์กร รองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
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 ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานให้ได้มาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายนํ้า ระบบ
ชลประทานขนาดเล็ก และท่าเทียบเรือ 

2. พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร และขนส่ง 
3. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
4. ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งนํ้าอุปโภค บริโภค และระบบประปา 
5. จัดทําผังเมืองและผังตําบล 
6. สร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในภาคการเกษตรโดยการส่งเสริมสนับสนุน

กระบวนการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนและยกระดับรายได้ของเกษตรกรควบคู่กันกับการมี
งานทําตลอดปี 

7. สนับสนุนกระบวนการสหกรณ์ให้เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจที่จะส่งเสริมการผลิตของชุมชน
รวมทั้งเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม พรอ้มทั้งสนับสนุนให้มีการบรรจุไว้ใน
หลักสูตรการศึกษาของท้องถิ่น 

8. ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม ให้มคีณุภาพชีวิตดีขึ้น 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 6  จัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 แนวทางการพัฒนา 

1. คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรยัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
4. จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดนํ้าเสีย 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 7  ส่งเสริมการรกัษาความม่ันคงและเสริมสร้างสนัติสขุ 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

เพ่ือให้เกิดสันติสุข 
3. ส่งเสริมใหท้้องถิ่นมีความสามารถแลมศีักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
3.4  นโยบายการพฒันาของผูบ้รหิารท้องถ่ิน 

  องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว  อําเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปัตตานี  ได้ยกฐานะจากสภาตําบลเป็น
องค์การบริหารส่วนตําบล  โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  สังกัดกรมการ
ปกครอง  กระทรวงมหาดไทย และเมื่อปี 2545  ได้เปลี่ยนไปสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย  ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545  องค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งเป็น
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามนโยบายการกระจายอํานาจ    สู่หน่วยการปกครองขั้นพ้ืนฐานของ
รัฐบาล    โดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537  กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล
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มีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 
  การบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว  แบ่งโครงการสร้างการบริหารกิจการภายใน
องค์กร ได้แก่  สํานักปลัดองค์การบริหารตําบล  ส่วนการคลัง  ส่วนโยธา ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากการถ่ายโอนภารกิจจาก
ส่วนกลางตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถ่ิน 
 1.  ด้านเศรษฐกิจและการสง่เสริมอาชีพ 

1) ส่งเสริมกลุม่อาชีพและแปรรปูสินค้าทางการเกษตรและจากวัชพืช เช่น การจัดทําปุ๋ยชีวภาพ และ
งานฝีมือด้านการจักรสาน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในด้านการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือ
แก้ปัญหาความยากจนและกอ่ให้เกิดรายได้ให้แก่ประชาชนเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

2) ส่งเสริมร้านค้าชุมชน  เพ่ือเสริมสร้างให้ชุมชนมีรายได้ 
3) ส่งเสริมสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4) สนับสนุนด้านการจัดหาตลาด เพ่ือการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
5) ส่งเสริมกลุม่อาชีพทางการเกษตรที่เป็นไปในรูปแบบเพ่ือเศรษฐกิจ เช่น  การทําเกษตรสวนครัว , 

เลี้ยงสัตว์ต่างๆ และก่อให้เกิดรายได้ตามมา 
6) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ระหว่างการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือ

เป็นการพัฒนาบุคลากรด้านอาชีพการเกษตร 
7) จัดให้มีและส่งเสริมกิจการสหกรณ์ 
8) ส่งเสริมกลุม่ออมทรัพย์ต่างๆเพ่ือเป็นการระดมเงินทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน 
9) พัฒนาคุณภาพแรงงานและส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

2.  ด้านการบริหารและการจัดการ 
 การส่งเสริมด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร เพ่ือให้เป็นสถาบันที่มีความมั่นคง และปรับปรุงการ
จัดระบบการบริหาร ใหส้ามารถอํานวยความสะดวกด้านการบริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง 
โดยการดําเนินการดังน้ี 

1) ปรับปรุงระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวรวดเร็วและถูกต้องและดําเนิน
ไป 

2) พัฒนาและส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตําบลในการ
ให้บริการแก่ประชาชน โดยเน้นให้บริการทีส่ะดวกและรวดเร็วเน้นให้บริการที่ย้ิมแย้มแจ่มใสและ
เป็นมิตร 

3) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

4) ส่งเสริมและปรับปรุงเคร่ืองมือ เครื่องใช้ในสํานักงานและจัดให้มีอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของ อบต. ให้เพียงพอที่จะให้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ส่งเสริมการสร้างขวัญและกําลังใจแก่พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างโดยยกย่องผู้ปฏิบัติงานดีและให้
คําแนะนําแก่ผูด้้อยโอกาส 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะการ
ป้องกันระงับอัคคีภัย ส่งเสริมขีดความสามารถของพนักงาน ลูกจ้างและคณะกรรมการชุมชนเพ่ือ
รองรับความเจริญอย่างต่อเน่ือง 
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7) เน้นการพัฒนาโดยใช้แผนพัฒนาเป็นเคร่ืองช้ีนํา 
8) พัฒนารายได้ของ อบต. เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าโดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์มาใช้ในการบริหารและการจัดการ 
9) ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี ของ อบต. ให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม 
10) จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่จําเป็นในการบริการประชาชนตามความจําเป็นและเหมาะสม 

3.  ด้านการศกึษา 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เพียงพอต่อความต้องการ 
2) ส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในวัยศึกษามีโอกาสเข้าศึกษาในภาคบังคับและให้โอกาสเข้าศึกษาต่อตามความ

เหมาะสม 
3) สนับสนุนงบประมาณให้กับนักเรียน  นักศกึษา ที่มผีลการเรียนดีแต่ขาดทุนการศึกษา ตามความ

เหมาะสม 
4) จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้กับสถานศึกษาตามความจําเป็นและเหมาะสมของแต่ละ

ท้องถิ่น 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กในสถานศึกษาได้มีอาหารเสริม-อาหารกล่งวันบริโภคอย่างเพียงพอ 
7) ส่งเสริมใหม้ีศนูย์บริการด้านการศึกษาแก่ประชาชนที่สนใจ 
8) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา ตามความเหมาะสม 
9) พัฒนาและส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษาให้มคีุณภาพ 
10) พัฒนาและยกระดับการศึกษาขยายปรับปรุงการศึกษาให้เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนไป 
4.  ด้านสาธารณสขุ 

1) ส่งเสริมการป้องกันโรค ให้การรักษาพยาบาลและบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่
ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนได้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ ์

2) สนับสนุนและส่งเสริมการออกกําลังกาย การกีฬาทุกประเภท ทุกระดับ การนันทนาการทั้งระดับ
นักเรียน เยาวชนและประชาชน 

3) ปรับปรุงการกําจัดขยะให้ได้คุณภาพและเป็นไปตามหลักวิชาการ 
4) สนับสนุนให้มกีารรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  ใหม้ีบทบาทในการมีส่วนร่วม

การป้องกันโรคมาย่ิงขึ้น 
6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากย่ิงขึ้น โดยเน้น

การให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
7) สนับสนุนส่งเสริมให้มกีารเฝ้าระวังเพ่ือไม่ให้มีโรคติดต่อเกิดขึ้นในชุมชน 
8) สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยจากการจราจร โดยร่วมมือกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

5.  ด้านการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมและสิง่แวดล้อม 
1) จัดให้มีร่องระบายนํ้าและท่อระบายนํ้าภายในหมู่บ้านให้เพียงพอ 
2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติให้มีความร่มรื่น เพ่ือเป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจของ

ประชาชน 
3) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความสวยงาม 

รื่นรม 
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4) ส่งเสริมใหม้ีการลดมลพิษ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีย่ิงขึ้นตามอํานาจหน้าที่ 
5) สนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีการปลูกต้นไม้บรเิวณสองข้างถนน ที่สาธารณะที่ว่างและบริเวณ

บ้านเรือนของประชาชน 
6) ปรับปรุงการกําจัดขยะมูลฝอยให้ได้คุณภาพ 
7) ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดของชุมชน 
8) ส่งเสริมใหม้ีการอนุรักษ์ลําห้วย หนอง  คลอง  บึง และแหล่งนํ้าสาธารณะให้สะอาดปราศจาก

มลพิษ 
6.  ด้านการคมนาคมและสาธารณปูโภค 

1) ก่อสร้างทางให้ได้มาตรฐานที่กําหนดและให้เพียงพอแก่ความต้องการของชุมชนตามกรอบ
งบประมาณที่ได้รับ 

2) ซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ชํารุดให้สามารถใช้การได้สะดวกพอควร 
3) จัดให้มีไฟฟ้าหรือแสงสว่างบริเวณตรอก ซอกซอย ในเขต อบต.อย่างทั่วถึง 
4) ปรับปรุงระบบประปาที่มีอยู่แล้วให้ดีย่ิงขึ้นและเพียงพอแก่ความต้องการ 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับประชาชนให้มีความสะดวกย่ิงขึ้น 

โดยผ่านองค์กรภายในหมู่บ้าน 
6) ผลักดันและสนับสนุนให้มีป้ายจราจร ป้ายแนะนําแหล่งทอ่งเที่ยวแหล่งโบราณวัตถุ ในเขตชุมชน

และทางสาธารณะ 
7.  ด้านสังคม 

1) ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนช่วยเหลือคนชรา , คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
2) ส่งเสริมการกีฬา เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบล 
3) ส่งเสริมการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนในการเพ่ิมบทบาทของสตรี เด็ก และ

เยาวชน 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพติดในชุมชน 
5) ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการรณรงค์  เพ่ือให้ผู้ติดยาเสพติดและสมัครใจจะบําบัดรักษาในสถาน

บําบัดฟ้ืนฟูติดยาเสพติดของหน่วยงานต่าง ๆ 
6) ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการรณรงค์ เพ่ือให้ผู้ติดยาเสพติดและสมัครใจจะบําบัดยาเสพติด เพ่ือ

ลดปัญหาความต้องการยาเสพติดของประชาชนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน รวมทั้งการสกัดก้ันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดที่จะเข้าสู่ชุมชน 

7) พัฒนาประสิทธิภาพรวดเร็ว  ความโปร่งใส และความเป็นธรรมของงานอํานวยความยุติธรรมให้กับ
ประชาชน  การแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ การประนีประนอมข้อพิพาทในระดับชุมชนให้
เอ้ืออํานวยต่อการคุ้มครองสทิธิขั้นพ้ืนฐาน และให้หลักประกันความเป็นธรรม แก่ประชาชนตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมท้ังสามารถระงับข้อขัดแย้งต่างๆ ด้วยสันติวิธี 

8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันในการเข้ามามี
บทบาทในการให้ข้อเสนอแนะและกํากับดูแลตรวจสอบการดําเนินงาน ด้านการอํานวยความ
ยุติธรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

9) พัฒนาและส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชนให้เข้ามามีส่วนเสริมระบบงานการคุ้มครองทางสังคม 
ด้วยการพัฒนากระบวนการทํางานในรูปแบบของประชาคม 

8.  ด้านศาสนา 
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1) ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมตามศาสนาและกิจกรรมต่อต้านอบายมุขเพ่ือให้เยาวชนและประชาชนไม่
หลงมัวเมาในการพนันและสิ่งแวดล้อม 

2) ผลักดันให้มีการจัดป้ายสุภาษิต  คําขวัญ  คาํสอน ปรากฏให้เห็นในชุมชน 
3) มีคณะกรรมการด้านศาสนาของหมู่บ้านร่วมทํานุบํารุงศาสนา 
4) ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนร่วมประกอบกิจกรรมสําคัญทางศาสนา 
5) ส่งเสริมและอนุรักษ์  หวงแหนศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
6) สนับสนุนการทํานุบํารุงบวรพระพุทธศาสนา 
7) รณรงคแ์ละส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเห็นความสําคัญของชาติ 

ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และขนบธรรมเนียมประเพณี 
8) จัดให้มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือให้ประชาชนมีคุณธรรมและจรยิธรรมที่ดีในการดําเนิน

ชีวิต 
9) สนับสนุนการจัดงานและพิธีในวันสําคัญ เช่น  งานวันพ่อ  งานวันแม่  ตลอดจนถึงการจัดงานบุญ

ประจําปีและในเทศกาลต่างๆ 
9.  ด้านการทอ่งเที่ยวและสถานที่สาํคญั 

1) เร่งพัฒนา  บูรณะ  ฟ้ืนมรดกสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดแหล่งท่องเท่ียวใหม่สร้างแหล่ง
จับจ่ายซื้อสินคา้ของนักท่องเท่ียว โดยจะส่งเสริมบทบาทเอกชนร่วมกับชุมชนในการรักษาแหล่ง
ท่องเที่ยวและวิถีชีวิตให้อยู่ในสภาพเดิม 

2) เพ่ิมความหลากหลายของการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรกรรม โดยส่งเสริมการพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยวรวมท้ังอํานวยความสะดวก  สร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเทีย่ว 

3) สนับสนุนให้มกีารจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
4) สนับสนุนให้มกีารปรับปรุง  อนุรักษ์  ศึกษา  รวบรวม  พร้อมทั้งการบูรณาการศิลปกรรมในพ้ืนที่

รับผิดชอบ  ใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศึกษาประวัติศาสตร์ 
5) สนับสนุนให้การปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณะที่เหมาะสม  เพ่ือจัดทําให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและ

ให้เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ 
10.  ดา้นการเกษตร 

1) ส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรูด้้านการเกษตรแบบครบวงจร 
2) พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้า  แหล่งเก็บนํ้า  เพ่ือใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 
3) ส่งเสริมใหม้ีการปศุสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
4) ส่งเสริมใหม้ีการปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน 
5) ให้คําแนะนําปรึกษาทางด้านวิชาการกาเกษตรกร  ทั้งในด้านของปศุสัตว์และการเกษตร  เช่น  การ

แนะนําการป้องกันโรคต่าง ๆ/ การทาํปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ สารกําจัดแมลง 
 

3.5 แนวทางการพฒันาหรอืกลยุทธต์ามแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
วิสัยทัศน์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

 “  ชุมชนน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว อาชีพเกษตรก้าวหน้า ชาวประชามีส่วนร่วมมีสิ่งสาธารณูปโภค และบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข” 

พนัธะกิจหลกัการพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล 
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พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน
ได้กําหนดอํานาจหน้าที่หลักในมาตรา 66 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ “พัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม” และองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ได้กําหนดพันธะกิจหลักที่จะดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่
กําหนดไว้  ดังน้ี 

พนัธะกิจหลกัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรายขาว 
  พันธกิจที่ 1 การพัฒนาตําบลน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่จําเป็นการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
พันธกิจที่ 2 พัฒนาอาชีพทางการเกษตร อุตสาหกรรมทั้งอาชีพหลัก อาชีพรองในการยกระดับฐานะความ

เป็นอยู่ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันในด้านการตลาด 
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาคน และสังคม ให้มีความเข็มแข็งและมีส่วนร่วมในสังคมทุกภาคส่วน 
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมร่วมคิดร่วมทําตามหลักการกระจายอํานาจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน ตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมอาชีพการศึกษาเรียนรู้ของชุมชน สุขภาพอนามัย การอนุรักษ์และพัฒนา   

ศิลปวัฒนธรรม ตามสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสังคม และศาสนา ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

1. ตําบลทรายขาวเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าท่องเท่ียว มีระบบการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ 

2. พัฒนาอาชีพทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน ให้มีความเข้มแข็ง ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

3. พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมให้มสี่วนร่วมในทุกภาคส่วนประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย ใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

4. ให้ชุมชนร่วมคิดร่วมทํา โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีประชาชน มีอาชีพและรายได้ที่
เพียงพอต่อการดํารงชีวิต 

5. ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. มีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณข์องท้องถิ่น 
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3.6 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรก์ารพฒันาจังหวัดและยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

นโยบาย
รัฐบาล 

1.การ
ปกป้องและ
เชิดชูสถาบัน
พระมหากษั
ตริย์ 

2.การรักษา
ความมั่นคง
ของรัฐและ
การ
ต่างประเทศ 

 

3.การลดความ
เหลื่อมล้ําของ
สังคม และการ
ส ร้ า ง โ อ ก า ส
ก า ร เ ข้ า ถึ ง
บริการของรัฐ 

4.การศึกษา
และเรียนรู้ 
การทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

5. การ
ยกระดับ
คุณภาพบริการ
ด้าน
สาธารณสุข
และสุขภาพ
ของประชาชน 

6. การเพิ่ม
ศักยภาพทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ของประเทศ 
 

7. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การใช้โอกาส
ในประชาคม
อาเซียน 

8. การพัฒนา
และส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การ
วิจัย และพัฒนา 
และนวัตกรรม 

 

9. การรักษา
ความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากร 
และกา รสร้ า ง
สมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์ กับ
การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

10. การส่งเสริม
ก า ร บ ริ ห า ร
ราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกัน
ปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต  แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 

ส่งเสริมและพฒันาแหล่งผลติผล
ทางการเกษตรให้มีคณุภาพ

มาตรฐานการส่งออก 

สร้างมูลคา่เพิม่และขยายชอ่งทาง
การตลาดผลติภณัฑ์ฮาลาลและ
สินค้าแปรรปูจากการเกษตร 

สร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิต
ของประชาชน สังคม และสร้าง

ความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 

พฒันาชุมชนและท้องถิ่นใหน้่าอยู่ 
และเปน็แหล่งสร้างงาน สรา้ง

รายได ้

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ปัตตานี 

การพัฒนาคนและ
สังคมให้มีคุณภาพ 

พัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข็มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชน
และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

พัฒนากีฬาสู่ความเป็น
เลิศและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

การบริหาร
จัดการที่ดี 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐาน 

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

ส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงและ
เสริมสร้างสันติสุข 

ยุทธศาสตร์
ของ อปท
ในจังหวัด
ปัตตานี 

ยุทธศาสตร์
ของ อบต.
ทรายขาว 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว
และการกีฬา 

การพัฒนาด้าน
การเศรษฐกิจ
ส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้ 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

11. การ
ปรับปรุง
กฎหมายและ
กระบวนการ
ยุติธรรม 

 

แบบ ยท.01 
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3.7 แผนผังยุทธศาสตร์องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ “  ชุมชนน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว อาชีพเกษตรก้าวหน้า ชาวประชามีส่วนร่วมมีสิ่งสาธารณูปโภค และบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ยึดประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข” 

พันธกิจ การพัฒนาตําบลน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว 
ประชาชนได้รับการบรกิารสาธารณะ
โครงสรา้งพื้นฐานที่จําเป็นการจัดการ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน เพื่อ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและ
เศรษฐกิจ  

พัฒนาอาชีพทางการเกษตร 
อุตสาหกรรมทั้งอาชีพหลัก อาชีพ
รองในการยกระดับฐานะความ
เป็นอยู่ให้มคีวามเข้มแข็ง สามารถ
แข่งขนัในด้านการตลาด  

ส่งเสริมร่วมคิดร่วมทาํตามหลักการ
กระจายอํานาจเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน ตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี
  

ส่งเสริมการพัฒนาคน และ
สังคม ให้มีความเข็มแข็งและ
มีส่วนร่วมในสังคมทุกภาค
ส่วน 

ส่งเสริมอาชพีการศึกษาเรียนรู้ของชุมชน 
สุขภาพอนามัย การอนรุักษ์และพัฒนา   
ศิลปวัฒนธรรม ตามสังคม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตลอดจนสังคม และศาสนา ให้
อยู่ร่วมกันอย่างสันตสิุข 

จุด 
มุงหมาย 

ตําบลทรายขาวเป็น
ชุมชนน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว 
มีระบบการจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพื่อ
รองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ 

พัฒนาอาชีพทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน ให้มีความเข้มแข็ง 
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชน ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

พัฒนาศักยภาพของคน
และสังคมให้มีส่วนร่วม
ในทุกภาคส่วน
ประชาชนมีความมั่นคง
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ให้ชุมชนร่วมคิดร่วมทํา 
โดยใช้หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ประชาชน มีอาชีพและ
รายได้ที่เพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิต 

ประชาชนรู้จัก
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

มีศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ที่เป็น
เอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
ของ อบต.
ทรายขาว 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว
และการกีฬา 

การพัฒนาด้าน
การเศรษฐกิจ
ส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้ 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

แบบ ยท.02 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

3.8 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท ใน
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.

ทรายขาว 

เป้าประสงค์/
พนัธกิจ 

ตัวชี้วัด/
ผลผลติ
โครงการ 

ค่าเปา้หมาย(ร้อยละ) ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ/์จุด
มุงหมาย 

ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รบัผดิชอบ 

หลกั 

หน่วย
สนบัสนุน 

2561 2562 2563 2664 

1.ส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่ง
ผลิตผลทาง

การเกษตรให้มี
คุณภาพ

มาตรฐานการ
ส่งออก 

 

1.พัฒนาและ
เสริมสร้างความ
เข็มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

 

3.การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
5.การพัฒนา
ด้านการ
เศรษฐกิจ
ส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ 

3.ส่งเสริมการพัฒนา
คน และสังคม ให้มี
ความเข็มแข็งและมี
ส่วนร่วมในสังคมทุก
ภาคส่วน 
4.ส่งเสริมร่วมคิดร่วม
ทําตามหลักการ
กระจายอํานาจเพือ่ให้
บรรลุเป้าหมายในการ
พัฒนาท้องถิ่นอยา่ง
ยั่งยืน ตามหลกั
กิจการบ้านเมืองที่ดี
  

ร้อยละ 20
ของรายได้
ครัวเรือนที่
เพิ่มข้น/

ประชาชนใน
พื้นที่ตําบล
ทรายขาว 

5 10 15 20 ตามรายงาน
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

3.พัฒนาศักยภาพ
ของคนและสังคมให้
มีส่วนรว่มในทุกภาค
ส่วนประชาชนมี
ความมั่นคง
ปลอดภัย 4.ในชีวิต
และทรัพย์สิน 
ให้ชุมชนร่วมคิดร่วม
ทํา โดยใช้หลักการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
ประชาชน มีอาชีพ
และรายได้ที่
เพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิต 

ประชาชน
ในพื้นที่
ตําบล

ทรายขาว 

อบต.
ทรายขาว 

อบจ.
ปัตตานี/
อําเภอโคก

โพธิ์ 

2.สร้าง
มูลค่าเพิ่มและ
ขยายช่องทาง
การตลาด

ผลิตภัณฑ์ฮา
ลาลและสินค้า
แปรรูปจาก
การเกษตร 

 

1.พัฒนาและ
เสริมสร้างความ
เข็มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

 

3.การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
5.การพัฒนา
ด้านการ
เศรษฐกิจ
ส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ 

3.ส่งเสริมการพัฒนา
คน และสังคม ให้มี
ความเข็มแข็งและมี
ส่วนร่วมในสังคมทุก
ภาคส่วน 

4.ส่งเสริมร่วมคิดร่วม
ทําตามหลักการ
กระจายอํานาจเพือ่ให้
บรรลุเป้าหมายในการ
พัฒนาท้องถิ่นอยา่ง
ยั่งยืน ตามหลกั
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

ร้อยละ 20
ของรายได้
ครัวเรือนที่
เพิ่มข้น/

ประชาชนใน
พื้นที่ตําบล
ทรายขาว 

5 10 15 20 ตามรายงาน
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

3.พัฒนาศักยภาพ
ของคนและสังคมให้
มีส่วนรว่มในทุกภาค
ส่วนประชาชนมี
ความมั่นคง
ปลอดภัย 4.ในชีวิต
และทรัพย์สินชุมชน
ร่วมคิดร่วมทาํ โดย
ใช้หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ประชาชน มีอาชีพ
และรายได้ที่
เพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิต 

ประชาชน
ในพื้นที่
ตําบล

ทรายขาว 

อบต.
ทรายขาว 

อบจ.
ปัตตานี/
อําเภอโคก

โพธิ์ 

 

แบบ ยท.03 
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รายละเอียดยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท ใน
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.

ทรายขาว 

เป้าประสงค์/
พนัธกิจ 

ตัวชี้วัด/
ผลผลติ
โครงการ 

ค่าเปา้หมาย(ร้อยละ) ความกา้วห
น้าของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ์/
จุดมุ่งหมาย 

ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รบัผดิชอบ 

หลกั 

หน่วย
สนบัสนุน 

2561 2562 2563 2664 

3.สร้างความ
มั่นคงในการ
ดํารงชีวิตของ
ประชาชน 
สังคม และ
สร้างความ

เชื่อมั่นที่มีต่อ
รัฐ 

 

2.การพัฒนาคน
และสังคมให้มี
คุณภาพ 
3.พัฒนากีฬาสู่
ความเป็นเลิศ
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
4.การบริหาร
จัดการที่ดี 
7.ส่งเสริมการ
รักษาความมั่นคง
และเสริมสร้าง
สันติสุข 
 
 

 

2.การพัฒนา
ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
3.การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
4.การพัฒนา
ด้านการ
ท่องเที่ยวและ
การกีฬา 
6.การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดีการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

3.ส่งเสริมการ
พัฒนาคน และ
สังคม ให้มีความ
เข็มแข็งและมี
ส่วนร่วมใน
สังคมทุกภาค
ส่วน 
4.ส่งเสริมร่วมคิด
ร่วมทําตาม
หลักการกระจาย
อํานาจเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน ตามหลัก
กิจการบ้านเมือง 
5.ส่งเสรมิอาชีพ
การศึกษาเรยีนรูข้อง
ชุมชน สุขภาพอนามัย 
การอนุรักษ์และพฒันา   
ศิลปวัฒนธรรม ตาม
สังคม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตลอดจนสงัคม 
และศาสนา ให้อยู่
ร่วมกันอยา่งสนัติสุข
  
 

ร้อยละ 20
ของ

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ประชาชนที่ดี

ขึ้น/
ประชาชนใน
พื้นที่ตําบล
ทรายขาว 

5 10 15 20 ตามรายงาน
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

3.พัฒนาศักยภาพ
ของคนและสังคม
ให้มีส่วนร่วมในทุก
ภาคส่วน
ประชาชนมีความ
มั่นคงปลอดภัย ใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
4.ให้ชุมชนร่วมคิด
ร่วมทํา โดยใช้
หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่
ดีประชาชน มี
อาชีพและรายได้ที่
เพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิต5.
ประชาชนรู้จัก
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
6.ศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ที่เป็น
เอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 
 

ประชาชน
ในพื้นที่
ตําบล

ทรายขาว 

อบต.
ทรายขาว 

อบจ.
ปัตตานี/
อําเภอโคก

โพธิ์ 
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รายละเอียดยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท ใน
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.

ทรายขาว 

เป้าประสงค์/
พนัธกิจ 

ตัวชี้วัด/
ผลผลติ
โครงการ 

ค่าเปา้หมาย ความกา้วห
น้าของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รบัผดิชอบ 

หลกั 

หน่วย
สนบัสนุน 

2561 2562 2563 2664 

4.พัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นให้
น่าอยู่ และเป็น
แหล่งสร้างงาน 
สร้างรายได้ 

 

 

1.พัฒนาและ
เสริมสร้างความ
เข็มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 
5.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 
6.ส่งเสริมการ
รักษาความ
มั่นคงและ
เสริมสร้างสันติ
สุข 
 
 

 
 

 

1.การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
3.การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
5.การพัฒนา
ด้านการ
เศรษฐกิจ
ส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ 
 

1.การพัฒนาตําบล
น่าอยู่ น่าทอ่งเทีย่ว 
ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะ
โครงสรา้งพื้นฐานที่
จําเป็นการจัดการ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอ้ม
อย่างยั่งยืน เพือ่
รองรับการขยายตัว
ของชุมชนและ
เศรษฐกิจ  
2.พัฒนาอาชีพทาง
การเกษตร 
อุตสาหกรรมทั้ง
อาชีพหลัก อาชีพ
รองในการยกระดับ
ฐานะความเป็นอยู่
ให้มีความเขม้แข็ง 
สามารถแข่งขันใน
ด้านการตลาด 
4.ส่งเสริมร่วมคิด
ร่วมทําตาม
หลักการกระจาย
อํานาจเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน ตามหลัก
กิจการบ้านเมือง 

ร้อยละ 20
ของ

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ประชาชนที่ดี

ขึ้น/
ประชาชนใน
พื้นที่ตําบล
ทรายขาว 

5 10 15 20 ตามรายงาน
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

1.ตําบล
ทรายขาวเป็น
ชุมชนน่าอยู่ น่า
ท่องเที่ยว มี
ระบบการจัดการ
โครงสร้าง
พื้นฐานที่ดีเพื่อ
รองรับการ
ขยายตัวของ
เศรษฐกิจ 
2.พัฒนาอาชีพ
ทางการเกษตร
และอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน ให้มี
ความเข้มแข็ง 
ตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ชุมชน ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
4.ให้ชุมชนร่วมคิด
ร่วมทํา โดยใช้
หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่
ดีประชาชน มี
อาชีพและรายได้ที่
เพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิต 

ประชาชน
ในพื้นที่
ตําบล

ทรายขาว 

อบต.
ทรายขาว 

อบจ.
ปัตตานี/
อําเภอโคก

โพธิ์ 
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ส่วนที่ 4 

การนําแผนพฒันาท้องถ่ินไปสูก่ารปฏบิตั ิ

4.1 ยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน  

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

หน่วยงาน
สนบัสนุน 

1 การพฒันาด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน 

1.1  ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง 
บํารุงรักษาถนน สะพานท่อระบายนํ้า 
ศาลาเอนกประสงค์ 
1.2  ด้านการปรับปรุงระบบ ประปา 
พัฒนาแหล่งนํ้า คูคลอง และระบบ
ชลประทาน 
1.3  ด้านการติดต้ังโคมไฟสาธารณะ
ขยายเขตไฟฟ้า /ด้านผังเมือง ผังเมือง
เฉพาะ วางแผนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ให้
เหมาะสม และป้องกันการบุกรุกที่ 
สาธารณประโยชน์  
1.4 ส่งเสริมการโทรคมนาคม 

1.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง กองคลัง 

2 การพฒันาด้านการศกึษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.1  ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาเพ่ิมขึ้น 
2.2  ด้านการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
2.3  ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้าน
การศึกษา 

1.แผนงานการศกึษา 
2.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
3.แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง/
กองช่าง 

3 การพฒันาด้านการ
พฒันาคณุภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

3.1 ส่งเสริมสขุภาพอนามัยและการ
ออกกําลังกาย 
3.2  ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการมีส่วน
ร่วม 
3.3  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น/ด้าน
การแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด 
3.4 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
3.5 การกําจัดขยะมูลฝอย 
3.6การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

1.แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน 
2.แผนงานสาธารณสุข 
3.แผนงานสงัคม
สงเคราะห์ 
4.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
5.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
6.แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
7.แผนงานการเกษตร 
8.แผนงานงบกลาง 

สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง/
กองช่าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

หน่วยงาน
สนบัสนุน 

4 การพฒันาด้านการ
ท่องเที่ยวและการกีฬา 

4.1  ด้านการส่งเสริมการลงทุน สํารวจ
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
4.2  ด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่อง
เทียวอนุรักษ์และพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว  

1.แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง 

5 การพฒันาด้านการ
เศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพ
และสรา้งรายได ้

5.1 ด้านการพัฒนาส่งเสริม จัดหาแหล่ง
ทุน จัดต้ังกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 
5.2 ส่งเสริมด้านการผลิตและแปรรูป
ผลผลิต 
5.3 การพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 

1.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
2.แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
4.แผนงานการเกษตร 

 

สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง/
กองช่าง 

6 การบรหิารจัดการ
บา้นเมืองทีด่กีารมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

6.1 ด้านการบริหารจัดการองค์กร
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร
และผู้นําชุมชน 
 6.2 ด้านการบริหารจัดการที่โปร่งใส 
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
การป้องกันการทุจริต 
6.3 ด้านการสง่เสริมค่านิยม 12 
ประการ 

1.แผนงานการ
บริหารงานท่ัวไป 
2.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
3.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
4.แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

5.แผนงานสงัคม
สงเคราะห์ 

สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง/
กองช่าง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
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 163 75,817,000 57 71,430,000 23 45,050,000 4 1,650,000 247 193,947,000 

รวม 163 75,817,000 57 71,430,000 23 45,050,000 4 1,650,000 247 193,947,000 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
2.1 แผนงานการศึกษา 22 4,098,812 19 2,625,000 19 2,625,000 19 2,625,000 79 11,973,812 
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 5 1,600,000 3 300,000 3 300,000 3 300,000 14 2,500,000 
2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 330,000 2 350,000 2 350,000 2 350,000 8 1,380,000 

รวม 29 6,028,812 24 3,275,000 24 3,275,000 24 3,275,000 101 15,853,812 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 420,000 6 500,000 6 500,000 6 3,450,000 24 4,870,000 

3.2 แผนงานสาธารณสุข 7 370,000 6 310,000 6 310,000 6 310,000 25 1,300,000 

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 115,000 3 150,000 3 150,000 3 150,000 12 565,000 

3.4 แผนงานเคหะและชุมชน 5 4,300,000 3 300,000 3 300,000 3 300,000 14 5,200,000 

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 8 206,000 8 235,000 8 235,000 8 235,000 32 911,000 

3.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 14 1,210,000 14 1,300,000 14 1,350,000 14 1,350,000 56 5,210,000 

3.7 แผนงานการเกษตร 3 150,000 3 160,000 3 160,000 3 160,000 12 630,000 

3.8 แผนงานงบกลาง 2 8,436,400 2 8,600,000 2 9,100,000 2 9,600,000 8 35,736,400 

รวม 48 15,207,400 45 11,555,000 45 12,105,000 45 15,555,000 183 54,422,400 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
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.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา 

4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 520,000 6 550,000 6 550,000 6 550,000 24 2,170,000 

รวม 6 520,000 6 550,000 6 550,000 6 550,000 24 2,170,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 100,000 0 0 0 0 0 0 1 100,000 

5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 140,000 1 150,000 1 160,000 1 180,000 4 630,000 
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 420,000 9 440,000 9 450,000 9 450,000 36 1,760,000 
5.4 แผนงานการเกษตร 5 800,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000 14 1,400,000 

รวม 16 1,460,000 13 790,000 13 810,000 13 830,000 55 3,890,000 



34 
 

แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
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) 
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีการมีส่วนร่วมของชุมชน 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 11 1,090,000 10 1,150,000 10 1,150,000 10 1,150,000 41 4,540,000 

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 200,000 1 250,000 1 300,000 1 350,000 4 1,100,000 
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 295,000 4 390,000 4 440,000 4 440,000 16 1,565,000 
6.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 150,000 3 150,000 3 150,000 3 150,000 12 600,000 
6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 15,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 75,000 

รวม 20 1,750,000 19 1,960,000 19 2,060,000 19 2,110,000 77 7,880,000 
รวมทั้งหมด 282 100,783,212 164 89,560,000 130 63,850,000 111 23,970,000 687 278,163,212 
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4.2 บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น 

 รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านใหญ่ ถึงโรงเรียนบ้านควนลังงา 
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 

2. โครงการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตหน้ามัสยิด
บ้านใหญ่ใต้ หมู่ที่ 1   

เพื่อประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่างๆ 

พื้นคอนกรีต 
จํานวน 1 โครงการ 

  300,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชนที่ได้
ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
ในกิจกรรม
ต่างๆ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

3. โครงการก่อสร้างคู คสล. 
สายบ้านกะซี-อุสมาน หมู่ที่ 1  

เพื่อระบายน้ํา
ชุมชนได้ดี 

 

คู คสล. 
กว้าง 0.20 เมตร 
ยาว 30 เมตร 

 หนา0.10 เมตร 

 30,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ร ะ บ า ย น้ํ า
ชุมชนได้ดี 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

4. โครงการก่อสร้าง คู คสล. 
สายบ้านบังดอ บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 1   

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง  0.40  เมตร 

ยาว  150  ม. 
หนา  0.15 ม. 

150,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

5. โครงการขุดลอก คู สาธารณะ  
สายบ้านออก-บ้านใหญ่ หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูสาธารณะ 
กว้าง  4  ม. 

ยาว  1,500  ม. 
 

 600,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

แบบ ผ. 01 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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 โครงการก่อสร้าง คู คสล. 
สายบ้านบังเลาะเฒ่า-ร้านโรไวดา หมู่ที่ 1 
 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 0.60 ม. 
ยาว 150 ม. 

หนา  0.10  ม. 

150,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการก่อสร้าง คู คสล. 
สายบ้านครูน้อย-บ้านต้นหว้า หมู่ที่ 2    
 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง  40  เมตร 
ยาว 800 ม. 

หนา  0.15  ม. 

800,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

8 โครงการขุดลอกคูคลองสายตกบา้น 
หมู่ที่ 2   
 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูสาธารณะ 
กว้าง  4  ม. 

ยาว 1,000 ม. 
 
 

 1,000,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

9 โครงการขุดลอกคลอง 
สายท่าขี้เหล็ก-นาใต้ หมู่ที่ 2   

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คลองสาธารณะ 
กว้าง  4  ม. 

ยาว 1,000 ม. 
 

 1,000,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

10 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมคู คสล. 
สายบ้านควนนบ  หมู่ที่ 2   

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง  4  ม. 

ยาว  200  ม. 
หนา  0.15  ม. 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหนําออก-ม่วงตอ หมู่ที่ 2 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง  4  ม. 

ยาว  1,000   ม. 
หนา 0.15 ม. 

 3,200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

12 โครงการก่อสร้าง คู คสล. 
สายตกบ้านพี่มิตร หมู่ที่  2 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง  0.40   ม. 
ยาว  300   ม. 
หนา 0.15 ม. 

300,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

13 โครงการขยายสะพาน 
สายหนําออก  หมู่ที่  2 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

สะพาน 
กว้าง  4   ม. 
ยาว  5   ม. 

100,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
14 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 

สายนาใต้-ถนนใหญ่ หมู่ที่ 2 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนหินคลุก 
กว้าง  4   ม. 

ยาว  1,000   ม. 

500,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายบ้านควน หมู่ที่  2 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง  4   ม. 

ยาว  1,000  ม. 

 2,400,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

16 โครงการก่อสร้าง คู คสล.พร้อมฝา  
สายต้นปราง-ป่ายาง หมู่ที่ 3    

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง  0.40   ม. 
ยาว  500   เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

17 โครงการขุดลอกคูนาพรุโดด-ต้นแซะ  
หมู่ที่  3 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูสาธารณะ 
จํานวน  1   
โครงการ 

 

300,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

18 โครงการก่อสร้าง คู คสล. 
สายบ้านยายลอย-บ้านน้าอบ หมู่ที่  3     
 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

100,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

19 โครงการบุกเบิกถนน 
สายเคียนเภา-ที่พลู หมู่ที่  3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง 4 เมตร 

 ยาว 1,000 เมตร 
 

  3,200,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

20 โครงการก่อสร้าง คู คสล. 
สายบ้านลุงดํา-บา้นตีนหมู่ที่  3 
 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 

200 เมตร 
หนา0.15 เมตร 

 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

21 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ฝึกอาชีพ
คลองพานและที่ทําการอบต. หมู่ที่  3 
 

เพื่อให้ศูนย์ฝึก
อาชีพและที่ทําการ
อบต.น่าอยู่สวยงาม 

ภูมิทัศน์ศูนย์ฝึกอาชีพ
คลองพานและที่ทําการ

อบต. 
จํานวน 1 โครงการ 

 

 150,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนที่ใช้บริการ
ศูนย์ฝึกอาชีพและที่
ทําการ อบต. 

ประชาชนที่ใช้
บริการศูนย์ฝึก
อาชีพและที่ทํา
การอบต.ได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

22 โครงการก่อสร้าง คู คสล. 
สายหน้า อบต.-บ้านนาทุ่ง หมู่ที่  3 
 
 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 0.40 ม. 
หนา  0.30  ม. 
ยาว 500 เมตร  

400,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

23 โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า คสล. 
สายบ้านโรงมาศ หมู่ที่  3   
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนทางเท้า คสล. 
กว้าง  2  เมตร  
ยาว 100  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

24 โครงการก่อสร้างทางเท้า 
สายบ้านพี่สาว หมู่ที่  3  

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนทางเท้า 
กว้าง  2  เมตร  
ยาว 100  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

 

 200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

25 โครงการก่อสร้างทางเท้า 
สายบ้านพี่แดง หมู่ที่  3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนทางเท้า 
กว้าง  2  เมตร  
ยาว 100  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

 200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 



40 
 

แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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. 
สายบ้านลุงเต็ก หมู่ที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนทางเท้า คสล. 
กว้าง  2  เมตร  
ยาว 100  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

27 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล. 
ระนาบโรงเรียนวัดทรายขาว หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ํา คสล. 
กว้าง0.40 เมตร  
ยาว 150  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

150,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

28 โครงการก่อสร้าง ศาลากุโบร์ หมู่ที่ 4 เพื่อใช้ในการ
ประกอบ
ศาสนกิจ 

ศาลากุโบร์ 
จํานวน  1   โครงการ 

 300,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
ประกอบศาสนกิจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ประกอบ
ศาสนกิจ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

29 โครงการปูกระเบื้องหอประชุมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อใช้ในการ
จัดการประชุม
ประชาคมต่างๆ
ของหมู่บ้าน 

หอประชุมหมู่บ้าน 
จํานวน  1   โครงการ 

 

  200,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการประชุม 

ป ร ะ ช า ชน
ได้ รับความ
ส ะ ด ว ก ใ น
การประชุม 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

30 โครงการก่อสร้างกําแพงกุโบร์ (ป่าช้า)   
หมู่ที่ 4 

เพื่อความเป็น
ระเบียบ

เรียบร้อยในการ
ประกอบ
ศาสนกิจ 

กําแพงกุโบร์ 
จํานวน  1   โครงการ 

 

  300,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการประกอบ
ศาสนกิจ 

ป ร ะ ช า ช น
ไ ด้ รั บ ค ว า ม
สะดวกในการ
ป ร ะ ก อ บ
ศาสนกิจ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 



41 
 

แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านบังซิ หมู่ที่ 4 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 2 เมตร  

ยาว 100  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหลังบ้านกํานัน-ทุ่งเหนือ หมู่ที่ 4 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง  4  เมตร  

ยาว 1,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

 3,200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

33 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนตาดีกาสร้าง
เป็นแหล่งเรียนรู้ หมู่ที่  4 
 

เพื่อใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน 

อาคารเรียนตาดีกา 
จํานวน  1   โครงการ 

 

  300,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
แหล่งเรียนรู้ 

ป ร ะ ช า ช น
ไ ด้ รั บ ค ว า ม
สะดวกในการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

34 โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ําพร้อมฝาปิด
สายบ้านบังเลาะ หมู่ที่  4 
 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ํา 
กว้าง 0.40 เมตร 
 ยาว 100 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 

100,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หรือลาดยางทาง
ขึ้นช่องเรือ หมู่ที่  5 สร้างถนนสวนเคียน
ช่องเรือ 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. หนา 

0.15 หรือถนนลาดยาง 
กว้าง 4 ม. ยาว 

1,200 ม. 
หนา 0.15 ม. 

280,000 4,000,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 



42 
 

แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

36 โครงการสร้างฝาครอบคู 
สาย รพสต.-บ้านน้องบิ๊กหมู่ที่  5 
 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมและสัญจร

ได้สะดวก 

ฝาครอบคู 
จํานวน  1   โครงการ 

 

150,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ป้องกันน้ําท่วม 

ประชาชน
สัญจรสะดวก
และป้องกันน้ํา
ท่วม 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

37 โครงการก่อสร้างฝาครอบค ู
สาย รพสต.-บ้านสาเมาะ(ร้านโรไวดา)  
หมู่ที่  5 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมและสัญจร

ได้สะดวก 

ฝาครอบคู 
จํานวน  1   โครงการ 

 

 400,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนสัญจร
สะดวกและป้องกัน
น้ําท่วม 

ประชาชน
สัญจรสะดวก
และป้องกันน้ํา
ท่วม 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

38 โครงการขุดลอกคลองทุ่งส้ม และ คลองสาย
ออกบ้านหมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คลองสาธารณะ 
จํานวน  1   
โครงการ 

 

100,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

39 โครงการปรับปรุงค ู
สายบ้านยายหลับ หมู่ที่  5 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูสาธารณะ 
จํานวน  1   
โครงการ 

 

100,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

40 โครงการก่อสร้าง คู คสล. 
สายหลังบ้านป้าต้อย หมู่ที่  5 
 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 50 เมตร  

100,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
 



43 
 

แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

41 โครงการก่อสร้างลานกีฬา/อาคารกีฬาในร่ม  
หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการ
ออกกําลังกาย
และเล่นกีฬา 

ลานกีฬา/ 
อาคารกีฬา 
จํานวน  1  
โครงการ 

 

 3,000,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชนได้
ออกกําลังกายหรือ
เล่นกีฬา 

ประชาชนได้
ออกกําลัง
กายหรือเล่น
กีฬา 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

42 โครงการก่อสร้างคู คสล. 
สายลําอานใต้-ลําอานเหนือ หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 200 เมตร  

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายคลองตาย ต่อจากเส้นเดิม หมู่ที่  6 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง  4  เมตร 

ยาว  500  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

  1,500,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

44 โครงการก่อสร้างฝาปิดคู  
สายปลายทุ่ง หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมและสัญจร

ได้สะดวก 

ฝาปิด คู 
จํานวน  1   
โครงการ 

 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ป้องกันน้ําท่วม 

ประชาชน
สัญจรสะดวก
และป้องกันน้ํา
ท่วม 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

45 โครงการบุกเบิกถนน 
สายคลองตายที่บังโสบ หมู่ที่  6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง  4  เมตร 

ยาว  500  เมตร 

  1,000,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 



44 
 

แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

46 โครงการวางท่อข้างเล้าไก่บังหมัด เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

ท่อระบายน้ํา 
จํานวน  1  
โครงการ 

 

 50,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

47 โครงการบุกเบิกถนน 
สายปอเนาะเก่า – ควนตาเพ็ง หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง  4  เมตร 

ยาว  300  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

600,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

48 โครงการก่อสร้างคู คสล. 
สายบ้านบังแหละ หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง  0.40  เมตร 
ยาว  70  เมตร 

หนา  0.15  เมตร 

70,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

49 โครงการก่อสร้าง คู คสล. 
สายทุ่งแก่นแตกต่อจากสายเดิม หมู่ที่  6 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง  2  เมตร  

ยาว  100  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

50 โครงการบุกเบิกถนน 
สายควนใต้-บ้านลําหยัง หมู่ที่  6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง  4  เมตร 

ยาว  100  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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 โครงการก่อสร้าง คู คสล. 
สายบ้านลําหยัง-ป่าพ้อ (สายตก) หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง  1  เมตร 

ยาว  200  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

52 โครงการก่อสร้างสะพานลําอานใต้ 
หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

สะพาน 
กว้าง  5  เมตร 
ยาว  10  เมตร 

 

 200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

53 โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ/คลอง
ดาดต่างๆ ในพืน้ที่หมู่ 1-6 
 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน
และเก็บน้ําไว้ใช้
ในการเกษตร 

คลองธรรมชาต/ิ
คลองดาด 
จํานวน 6 
โครงการ 

400,000 
 

   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา
และกักเก็บน้ําใช้
ในการเกษตร 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชนและมี
น้ํ า ใ ช้ ใ น
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

54 โครงการบุกเบกิถนน 
สายสวนปาล์ม-บ้านลุงแดง หมูท่ี่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง  4  เมตร 

ยาว  100  เมตร 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
55 โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.  

สายบ้านครูเจ๊ะ หมู่ที่ 3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ทางเท้า คสล. 
กว้าง  3  เมตร 

ยาว  300  เมตร 

480,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

56 โครงการก่อสร้างคู คสล.สายบ้านเหนือวัด  
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ํา 
กว้าง 0.40 ม. 
ยาว 100 ม. 

100,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
57 โครงการฝาปิดคูระบายน้ําสาย

กลางบ้าน  หมูท่ี 5 
 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมและสัญจร

ได้สะดวก 

ฝาปิด คู 
จํานวน  1   
โครงการ 

 

 200,000 
 

  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ป้องกันน้ําท่วม 

ประชาชน
สัญจรสะดวก
และป้องกันน้ํา
ท่วม 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

58 โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์บอก
เขต/บอกทาง ในพื้นที่ตําบลทรายขาว 
 

เพื่อความ
สะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชน 

ป้ายประชาสัมพันธ์บอก
เขต/บอกทาง 

จํานวน 1 โครงการ 

40,000 
 

   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

59 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  
สายป่าช้า  หมู่ที่ 5 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 4 ม. 

ยาว 200 ม. 
หนา 0.10 ม. 

650,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

60 โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. 
สาย รพ.สต. หมู่ที่ 5 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ทางเท้า คสล. 
กว้าง 1  ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.10 ม. 

 100,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายปอเนาะเก่า-ช้างไห้ตก หมูท่ี่ 6 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 

ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

280,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายทุ่งแก่นแตก-วัดมะปรางมัน หมู่ที่ 6 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 

480,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

63 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําอิฐบล็อก 
สายบ้านโต๊ะเจ๊ะ  หมู่ที่ 1 
 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ํา 
กว้าง 0.30 ม.  
ยาว 100 ม. 
ลึก 0.40 ม. 

100,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

64 โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ํา คสล. 
สายร้านโรไวดาถึงบ้านนิเม๊าะ หมู่ที่ 1 
 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

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

100,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายมนัส  หมู่ที่ 5 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 2.5  ม. 
ยาว 200 ม.  
หนา 0.10 ม. 

 400,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

 
 



48 
 

แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

66 โครงการคูระบายน้ํา คสล. 
สายกลางบ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ํา 
กว้าง 0.40  ม.  
ยาว 75 ม. 
ลึก 0.40 ม. 

165,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

67 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
สายคูลึก-เขื่อน หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 300 ม. 
หนา 0.20 ม. 

700,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายคูลึก-ปอเนาะ หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

600,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

๖๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายวังพลายบัว-สวนใน หมู่ที่ 5 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4  ม. 

ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 3,200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

70 โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลส์ติกค์
สายหลวงจันทร์-มะปรางมัน หมู่ที่ 2 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง 5  ม. 

ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.05 ม. 

  4,000,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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 โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลส์ติกค์
สายบ้านควน-คูลึก หมู่ที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง 5  ม. 

ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.2 ม. 

  6,000,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านควน-คูลึก หมู่ที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4  ม. 

ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.20 ม. 

 4,800,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

73 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายลําหยัง-ทุ่งแรด หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4  ม. 

ยาว 1,000 ม.  
หนา 0.15 ม. 

 3,200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายสวนใน หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4  ม. 

ยาว 1,000 ม.  
หนา 0.15 ม. 

 3,200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

75 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายลําหยัง-คูลึก หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4  ม.  
ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  3,200,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

76 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล. 
หลังอาคารเรียนตาดีกา หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ํา 
กว้าง 0.50  ม. 
ยาว 150 ม. 
ลึก 0.50 ม. 

 150,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

77 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายผักโสม หมู่ที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 4  ม. 

ยาว 1,400 ม. 
หนา 0.10 ม. 

2,800,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

78 โครงการซ่อมแซมถนน 
สายบ้านบังแหละ หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง 4  ม. 

ยาว 2,500 ม. 

  5,000,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
79 โครงการวางท่อ 

คูคลองตาย-ลําอาน-ควนแตงหนู หมู่ที่ 6 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ท่อพร้อมฝาปิด 
จํานวน 1 โครงการ 

300,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
80 โครงการบุกเบิกถนน 

สายคูลึก-ลําอานสวนยางกัฟ หมู่ที่ 6 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง 4  ม. 

ยาว 1,250 ม. 

  2,500,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

81 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายปอเนาะ-ที่ยีเส็น หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 2  ม. 
ยาว 200 ม. 

 320,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
82 โครงการก่อสร้างคู คสล.พร้อมฝาปิด 

สายกลางตีน-สายนาทุ่ง หมู่ที่ 3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 0.8  ม. 
ยาว 20 ม. 

หนา 0.80 ม. 

50,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

83 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา 
สายบ้านนายสมใจ หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ํา 
จํานวน 1 โครงการ 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
84 โครงการก่อสร้างคูส่งน้ํา 

สายบ้านควน หมู่ที่ 2 
เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูส่งน้ํา 
กว้าง 1  ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.70 ม. 

100,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

85 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางหอย หมู่ที่ 1-2 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4  ม. 

ยาว 1,000 ม. 

 3,200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

86 โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า คสล. 
สายบ้านครูน้อย-นากันอ้อย หมู่ที่ 2 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ทางเท้า คสล. 
กว้าง 1.5  ม. 
ยาว 32 ม. 

40,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
87 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 

สายบ้านออก-ดนหมานชุม หมู่ที่ 1 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 200 ม. 

640,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
88 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน 

สายสวนต้นเคียน-โคกโยง หมู่ที่ 3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

คูส่งน้ํา 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 113 ม. 

 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

89 โครงการปรับปรุงถนน 
สายสวนต้นเคียน-หินดาน หมู่ที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง 4  ม. 

ยาว 1,800 ม. 

 2,000,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
90 โครงการก่อสร้าง คู อิฐบล็อก 

สายบ้านตลิ่งออก หมู่ที่ 4 
เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูสาธารณะ 
กว้าง 0.4  ม. 
ยาว 200 ม. 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

91 โครงการทําถนนลูกรัง 
สายคูลึก-ปอเนาะเก่า หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 4  ม. 

ยาว 1,250 ม. 

2,500,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
92 โครงการซ่อมแซมถนน 

สายคูลึก-เขื่อน หมู่ที่ 6 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 300 ม. 

 

400,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

93 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําอิฐบล็อก 
สายบ้านบังยา หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ํา 
กว้าง 0.4  ม. 
ยาว 50 ม. 
ลึก 0.4 ม. 

 50,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

94 โครงการบุกเบิกถนน 
สายกลางทุ่ง-กุโบร์ หมู่ที่ 1 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 500 ม. 

1,000,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
95 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล. 

สายข้างบ้านลุงเคลื่อม หมู่ที่ 3 
เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ํา 
กว้าง 0.4  ม. 
ยาว 50 ม. 
ลึก 0.4 ม. 

 50,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

96 โครงการกั้นห้องประชุมอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 

เพื่อประชาชนได้
ใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

กั้นห้องประชุม 
จํานวน 1 โครงการ 

  200,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชนใช้
อาคารในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

ประชาชนใช้
ในอาคารการ
จั ด กิ จ ก ร ร ม
ต่างๆ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

97 โครงการกําแพงกั้นดินอาคารเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันน้ํา
กัดเซาะอาคาร 

กําแพง 
สูง 2 เมตร 
ยาว 100 ม. 

 

   200,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชนใช้
อาคารในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

ประชาชนใช้
ในอาคารการ
จั ด กิ จ ก ร ร ม
ต่างๆ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

98 โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า หมู่ที่ 5 เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง 1.5  ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.10 ม. 

150,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ช น
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
99 โครงการก่อสร้าง คู อิฐบล็อก 

บ้านตลิ่งตก หมู่ที่ 4 
เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ํา 
กว้าง 0.4  ม. 
ยาว 200 ม. 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้องกันน้ําท่วม
ขังในชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
100 โครงการลานพื้นยางพาราสังเคราะห์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อประชาชนได้
ใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

ลานพื้นยางพารา
สังเคราะห์ 

กว้าง 20  ม. 
ยาว 42 ม. 

  2,000,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชนใช้
ลานพื้นในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

ประชาชนใช้
ลานพื้นในการ
จัดกิจกรรม
ต่างๆ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

101 โครงการก่อสร้าง คู อิฐบล็อก 
บ้านบังฮาบ-บ้านบังแอบ้านใต้ หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ํา 
กว้าง 0.4  ม. 
ยาว 100 ม. 
ลึก 0.4 ม. 

100,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

102 โครงการก่อสร้าง ค  ูคสล.หรืออิฐบล็อก 
สายข้างบ้านครูเดช-มัสยิด หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ํา 
กว้าง 0.4  ม. 
ยาว 100 ม. 
ลึก 0.4 ม. 

100,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

103 โครงการขุดลอกคู 
สายคลองโต๊ะตํา-กุโบร์บ้านใต้ หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ํา 
กว้าง 4  ม. 

ยาว 1,500 ม. 
ลึก 3 ม. 

 5,000,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

104 โครงการบุกเบิกถนน 
สายบ้านนาทุ่ง - บ้านใต้ หมู่ที่ 1 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง 4  ม. 

ยาว 1,500 ม. 

 2,000,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
105 โครงการปรับปรุงถนน 

สายบ้านกํานัน-ควนใต้ หมู่ที่ 1 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง 4  ม. 

ยาว 1,500 ม. 

 2,000,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

106 โครงการก่อสร้าง คู คสล.พร้อมฝา 
หน้าบ้านลุงแชม-บ้านต้นพอ สองข้างทาง 
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 0.60  ม. 
ยาว 200  ม. 
ลึก 0.40 ม. 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

107 โครงการซ่อมแซม คู คสล. 
สายบ้านควน หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 0.40  ม. 
ยาว 100  ม. 
ลึก 0.40 ม. 

100,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

108 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านทองสุก หมู่ที่ 2 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 200 ม. 

650,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
109 โครงการก่อสร้าง คู คสล. 

สายบ้านหนําออก-ป่าเรียน ม.2  
เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 0.40  ม. 
ยาว 100 ม. 

100,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
110 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ทางเข้าบ้านลุงทุม หมู่ที่ 2 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 200 ม. 

650,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
 



57 
 

แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

111 โครงการก่อสร้าง คู คสล. 
สายหนําออก-นาใต้ หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 0.80  ม. 

ยาว 50 ม. 
ลึก 1.00 ม. 

175,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

112 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางหอย-ควนใต้ หมู่ที่ 2 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4  ม. 

ยาว 2,000 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  6,500,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

113 โครงการก่อสร้าง คู คสล.  
สายท่าขี้เหล็ก-นาใต้ หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 2  ม. 

ยาว 1,200 ม. 
ลึก 1 ม. 

 2,400,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

114 โครงการก่อสร้าง คู คสล.  
สายบ้านป้าแนบ หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 1  ม. 
ยาว 300 ม. 
ลึก 0.80 ม. 

300,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

115 โครงการขุดลอกคู 
สายป่าเรียน-บ้านจอมแหลม หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูสาธารณะ 
กว้าง 3  ม. 

ยาว 1,000 ม. 

300,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

116 โครงการขุดลอกเขื่อนทุ่งแซะ หมู่ที่ 3 เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

เขื่อน 
กว้าง 4  ม. 

ยาว 1,000 ม. 

400,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
117 โครงการก่อสร้าง คู คสล. 

สายบ้านพรุพี หมู่ที่ 3 
เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 0.40  ม. 
ยาว 100 ม. 
ลึก 0.4 ม. 

100,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
118 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายเคียนฟ้าผ่า หมู่ที่ 3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4  ม. 

ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 3,200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
119 โครงการก่อสร้างคู คสล. 

สายเคียนเภา-ทุ่งแซะใต้ หมู่ที่ 3 
เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 0.40  ม. 
ยาว 100 ม. 
ลึก 0.4 ม. 

100,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
120 โครงการก่อสร้างถนน ทางเท้า คสล. 

สายบ้านพี่พ่าย หมู่ที่ 3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ทางเท้า คสล. 
กว้าง 2  ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.10 ม. 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

121 โครงการบุกเบิกถนน 
สายคลองพาน-เคียนเภา หมู่ที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง 4  ม. 

ยาว 1,000 ม. 

   1,200,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
122 โครงการปรับปรุงคูระบายน้ํา  

สายทางเข้าเคียนฟ้าผ่า หมู่ที่ 3 
เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูระบายน้ํา 
กว้าง 0.40  ม. 

ยาว 80 ม. 
ลึก 0.4 ม. 

80,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

123 โครงการบุกเบิกถนน  
สายเคียนฟ้าผ่า -สายรั้วพี่ยิน หมู่ที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 500 ม. 

600,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
124 โครงการบุกเบิกถนน 

สายบ้านผู้ใหญ่-บ้านตีน หมู่ที่ 3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 200 ม. 

300,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
125 โครงการก่อสร้างคู คสล. 

สายบ้านตีน หมู่ที่ 3 
เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 0.60  ม. 

ยาว 50 ม. 
ลึก 0.40 ม. 

50,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

 



60 
 

แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

126 โครงการปรับปรุงค ู
สายคลองพาน หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูสาธารณะ 
กว้าง 0.60  ม. 

ยาว 20 ม. 

20,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
127 โครงการก่อสร้าง ถนนทางเท้า คสล. 

สายบ้านป้ารื่น หมู่ที่ 3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน ทางเท้า คสล. 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

250,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

128 โครงการบุกเบิกถนน 
สายป่าช้า-นาออก หมู่ที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง 4  ม. 

ยาว 1,000 ม. 

 1,000,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
129 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายสวนต้นเคียน-หินดาน หมู่ที่ 3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

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

280,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

130 โครงการบุกเบิกถนนพร้อมคู คสล. 
สวนพระเทพฯ หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมและสัญจร
ได้สะดวก 

คู คสล. 
กว้าง 0.40  ม. 
ยาว 50 ม. 
ลึก 0.40 ม. 

ถนน กว้าง 2  ม. 
ยาว 50 ม. 

หนา 0.10 ม. 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา
และประชาชน
สัญจรสะดวก 

ป้องกันน้ําท่วม
ขังและ
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 



61 
 

แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

 
131 

โครงการก่อสร้าง คู คสล. 
สายบ้านลุงดํา-บา้นตีน หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 0.40  ม. 
ยาว 100 ม. 
ลึก 0.40 ม. 

100,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
132 โครงการซ่อมแซมถนนหรือลงหินคลุก 

สายผักโสม หมู่ที่ 4 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 600 ม. 
หนา 0.15 ม. 

1,000,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
133 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ํา 

สายลําหยัง หมู่ที่ 4 
เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

ท่อระบายน้ํา 
จํานวน 1 โครงการ 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
134 โครงการลงถนนลูกรังสายทุ่งเหนือ หมู่ที่ 4 เพื่อประชาชน

สัญจรได้สะดวก 
ถนน 

กว้าง 4  ม. 
ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.20 ม. 

  3,000,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
135 โครงการปรับปรุงรั้วมัสยิดโบราณ หมู่ที่ 4 เพื่อความเป็น

ระเบียบ
เรียบร้อย 

รั้ว สูง 2 เมตร ยาว 
100 เมตร 

 200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเยี่ยม
ชมมัสยิด 

ป ร ะ ช า ช น
ไ ด้ รั บ ค ว า ม
สะดวกในการ
เยี่ยมชมมัสยิด 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

 
 



62 
 

แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

136 โครงการซ่อมแซมคูระบายน้ํา 
สายตลิ่งออก หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

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

100,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
137 โครงการซ่อมแซมกําแพงกุโบร์-กุโบร์เก่า  

หมู่ที่ 4 
เพื่อความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กําแพง 
สูง 2  ม. 

ยาว 400 ม. 

  500,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการปฏิบัติ
ศาสนกิจ 

ป ร ะ ช า ชน
ได้ รับความ
ส ะ ด ว ก ใ น
กา รปฏิ บั ติ
ศาสนกิจ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

138 โครงการซ่อมแซมถนน 
สายกุโบร์-ทุ่งแรด หมู่ที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

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

1,000,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
139 โครงการฝาปิดครูะบายน้ํา 

สายมัสยิด-กุโบร์ หมู่ที่ 4 
เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมและสัญจร
ได้สะดวก 

ฝาปิดคู 
จํานวน  1   โครงการ 

 

100,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ป้องกันน้ําท่วม 

ประชาชน
สัญจรสะดวก
และป้องกันน้ํา
ท่วม 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

140 โครงการขุดลอกคู 
สายผักเลียบ หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูสาธารณะ 
กว้าง 4  ม. 

ยาว 1,000 ม. 
ลึก 2 ม. 

1,500,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 



63 
 

แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

141 โครงการขุดลอกคู 
สายทุ่งแรด-นาโก หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูสาธารณะ 
กว้าง 4  ม. 

ยาว 1,000 ม. 
ลึก 2 ม. 

1,500,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
142 โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารแม่บ้าน  

หมู่ที่ 5 
เพื่อความมั่นคง
แข็งแรงของ
อาคาร 

หลังคา 
จํานวน 1 โครงการ 

 100,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในทํากิจกรรม
ต่างๆ 

ป ร ะ ช า ชน
ได้ รับความ
สะดวกในทํา
กิ จ ก ร ร ม
ต่างๆ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

143 โครงการฝาปิดครูะบายน้ํา 
สายกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมและสัญจร
ได้สะดวก 

ฝาปิดคู 
จํานวน  1   โครงการ 

 

100,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ป้องกันน้ําท่วม 

ประชาชน
สัญจรสะดวก
และป้องกันน้ํา
ท่วม 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

144 โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า คสล. 
ทางเข้าบ้านพี่นี หมู่ที่ 5 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน ทางเท้า คสล. 
กว้าง 2  ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.10 ม. 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
145 โครงการปรับปรุงคูระบายน้ํา 

สายบ้านลุงจันทร์ หมู่ที่ 5 
เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

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

 100,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 



64 
 

แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

146 โครงการก่อสร้างถนน พร้อมคู คสล. 
สายคอกแพะ-รีสอร์ท หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมและสัญจร
ได้สะดวก 

คู คสล. 
กว้าง 0.40  ม. 
ยาว 200 ม. 
ลึก 0.40 ม. 

ถนน กว้าง 4  ม. 
ยาว 200 ม. 
หนา 0.10 ม. 

600,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา
และประชาชน
สัญจรสะดวก 

ป้องกันน้ําท่วม
ขังและ
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

147 โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. 
สายบ้านต้นซ่าน หมู่ที่ 5 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน ทางเท้า คสล. 
กว้าง 2.5 ม. 
ยาว 38 ม. 

หนา 0.10 ม. 

 80,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
148 โครงการขุดลอกคู 

สายต้นซ่าน-ทุ่งส้ม หมู่ที่ 5 
เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูสาธารณะ 
กว้าง 3  ม. 

ยาว 1,000 ม. 
ลึก 2 ม. 

1,500,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
149 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล. 

สายบ้านครูยา หมู่ที่ 6 
เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 0.40  ม. 
ยาว 100 ม. 
ลึก 0.40 ม. 

100,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
150 โครงการก่อสร้างถนน 

สายหลังบ้าน-วัดทรายขาว หมู่ที่ 5 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 150 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 400,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

151 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายทุ่งแก่นแตก หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 150 ม. 
หนา 0.15 ม. 

400,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
152 โครงการก่อสร้างกําแพงรอบโรงเรียนตาดีกา 

หมู่ที่ 6 
เพื่อความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กําแพง 
สูง 2  ม. 

ยาว 60 ม. 

  200,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเรียน 

ป ร ะ ช า ชน
ได้ รับความ
ส ะ ด ว ก ใ น
การเรียน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

153 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล. 
สายลําหยัง-ทุ่งแกนแตก หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 0.40  ม. 
ยาว 200 ม. 
ลึก 0.40 ม. 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
154 โครงการปรับปรุงถนน  

สายสวนใน-คลองหินขาว หมู่ที่ 6 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง 4  ม. 

ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  4,500,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

155 โครงการบุกเบิกถนน 
สายลาขา-โคกหมัก หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน กว้าง 4  ม. 
ยาว 1,000 ม. 

 

 1,000,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

156 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล. 
สายปลายทุ่งหยัง-ตรงข้ามศูนย์คัดแยก  
หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 0.60  ม. 
ยาว 100 ม. 
ลึก 0.60 ม. 

150,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
157 โครงการบุกเบิกถนน 

สายม่วงตอ-นาใต้ หมู่ที่ 2 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 500 ม. 

 

 600,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
158 โครงการก่อสร้างคันกั้นดินโรงเรียนตาดีกา 

หมู่ที่ 6 
เพื่อความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

คันกั้นดิน 
จํานวน 1 โครงการ 

  200,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเรียน 

ป ร ะ ช า ชน
ได้ รับความ
ส ะ ด ว ก ใ น
การเรียน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

159 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคู 
สายนาเหนือ (สายต้นเคียน-ช่องเรือ)  
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

คู กว้าง 0.40  ม. 
ยาว 200 ม. 
ลึก 0.40 ม. 

ถนน กว้าง 4  ม. 
ยาว 200 ม. 
หนา 0.10 ม. 

600,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

160 โครงการฝาปิดครูะบายน้ํา(หน้าร้านยีหมัด-
บ้านหมอเด) หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมและสัญจร
ได้สะดวก 

ฝาปิดคู 
จํานวน  1   โครงการ 

 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนสัญจร
สะดวกและป้องกัน
น้ําท่วม 

ประชาชน
สัญจรสะดวก
และป้องกันน้ํา
ท่วม 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

161 โครงการวางผังเมืองตําบลทรายขาว เพื่อจัดการระบบ
ผังเมืองให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน 

โครงการวางผังเมือง 
จํานวน 1 โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
จากจัดวางผังเมือง 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
จากจัดวางผัง
เมือง 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

162 โครงการก่อสร้าง คู คสล. 
สายบ้านต้นซ่าน หมูที่ 5 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 0.40  ม. 
ยาว 200 ม. 
ลึก 0.40 ม. 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ํา 

ป้องกันน้ําท่วม
ขังในชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
163 โครงการฝาครอบคู (ข้างบ้านแม่ผู้ใหญ่)ซอย

ทวดนิ่ม หมู่ที่ 5 
เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมและสัญจร
ได้สะดวก 

ฝาครอบคู 
จํานวน  1   โครงการ 

 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนสัญจร
สะดวกและป้องกัน
น้ําท่วม 

ประชาชน
สัญจรสะดวก
และป้องกันน้ํา
ท่วม 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
164 โครงการขุดลอกคลองสายนาเหนือ หมู่ที่ 5 เพื่อป้องกันน้ํา

ท่วมขังในชุมชน 
คูสาธารณะ 

จํานวน 1 โครงการ 
500,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
165 โครงการขุดลอกคูสายปาโล๊ะ หมู่ที่ 2 เพื่อป้องกันน้ํา

ท่วมขังในชุมชน 
คูสาธารณะ 

จํานวน 1 โครงการ 
500,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

166 โครงการขุดลอกทํานบบ้านควน หมู่ที่ 2 เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คูสาธารณะ 
จํานวน 1 โครงการ 

500,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
167 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าป่ายาง-ศูนย์

เพาะชํา หมู่ที่ 3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน กว้าง 4  ม. 
ยาว 500 ม. 

 

600,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
168 โครงการก่อสร้างคูน้ํา บ้านควน หมู่ที่ 2 เพื่อป้องกันน้ํา

ท่วมขังในชุมชน 
คูสาธารณะ 

จํานวน 1 โครงการ 
500,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ของความรวดเร็ว
ในการระบายน้ํา 

ป้ อ ง กั นน้ํ า
ท่ ว ม ขั ง ใ น
ชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
169 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายม่วงตอ-ป่ายาง หมู่ที่ 2 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน กว้าง 4  ม. 
ยาว 500 ม. 

 

600,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
170 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล. 

คลองป่าเรียน หมู่ที่ 2 
เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 0.40  ม. 
ยาว 200 ม. 
ลึก 0.40 ม. 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ํา 

ป้องกันน้ําท่วม
ขังในชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

171 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล. 
นาบ้านควน หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 0.40  ม. 
ยาว 200 ม. 
ลึก 0.40 ม. 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ํา 

ป้องกันน้ําท่วม
ขังในชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
172 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล. 

สายหนําออก-ต้นหว้า หมู่ที่ 2 
เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 0.40  ม. 
ยาว 200 ม. 
ลึก 0.40 ม. 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ํา 

ป้องกันน้ําท่วม
ขังในชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
173 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล. 

สายต้นหว้า-นาใต้ หมู่ที่ 2 
เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 0.40  ม. 
ยาว 200 ม. 
ลึก 0.40 ม. 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ํา 

ป้องกันน้ําท่วม
ขังในชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
174 โครงการฝาปิดครูะบายน้ําหน้าบ้านพี่เขียว

(สายนางหอย) หมู่ที่ 2 
เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมและสัญจร
ได้สะดวก 

ฝาปิดคู 
จํานวน  1   โครงการ 

 

300,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนสัญจร
สะดวกและป้องกัน
น้ําท่วม 

ประชาชน
สัญจรสะดวก
และป้องกันน้ํา
ท่วม 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
175 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายป่าช้า-ควนลังงา หมู่ที่ 2 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน กว้าง 4  ม. 
ยาว 500 ม. 

 

600,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

176 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล. 
สายคูตกบ้าน-หลังบ้านพี่แนบ หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 0.40  ม. 
ยาว 200 ม. 
ลึก 0.40 ม. 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ํา 

ป้องกันน้ําท่วม
ขังในชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
177 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายบ้านป้าน้อย หมู่ที่ 3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน กว้าง 4  ม. 
ยาว 500 ม. 

 

600,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
178 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายเคียนฟ้าผ่า หมู่ที่ 3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน กว้าง 4  ม. 
ยาว 500 ม. 

 

600,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
179 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายเคียนฟ้าผ่าเกาะแก่ หมู่ที่ 3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน กว้าง 4  ม. 
ยาว 800 ม. 

 

1,000,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
180 โครงการบุกเบิกถนน 

สายเคียนฟ้าผ่า-โคกโยง หมู่ที่ 3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน กว้าง 4  ม. 
ยาว 800 ม. 

 

1,000,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

181 โครงการก่อสร้าง คู คสล.รอบสนามฟุตบอล
โรงเรียนวัดทรายขาว หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 0.40  ม. 
ยาว 500 ม. 
ลึก 0.40 ม. 

500,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ํา 

ป้องกันน้ําท่วม
ขังในชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
182 โครงการถมดินเพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอล

โรงเรียนวัดทรายขาว หมู่ที่ 3 
เพื่อประชาชนได้
มีสนามกีฬาออก
กําลังกาย 

ถมดิน 
จํานวน 1 โครงการ 

600,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชนได้มี
สนามกีฬาออก
กําลังกาย 

ประชาชนได้
มีสนามกีฬา
อ อ ก กํ า ลั ง
กาย 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

183 โครงการบุกเบิกถนน 
สายสวนพระเทพฯ-เคียนเภา หมู่ที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน  
กว้าง 4  ม. 
ยาว 300 ม. 

 

400,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

184 โครงการบุกเบิกถนนพร้อมก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านควน-บ่อดินบังลัย หมู่ที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
 กว้าง 4  ม. 
ยาว 300 ม. 

 

1,000,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

185 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล. 
สายโรงตั้ว-ท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู คสล. 
กว้าง 0.40  ม. 
ยาว 200 ม. 
ลึก 0.40 ม. 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ํา 

ป้องกันน้ําท่วม
ขังในชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

186 โครงการก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้งหน้า
มัสยิด หมู่ที่ 4 

เพื่อใช้ในการ
ออกกําลังกาย
และเล่นกีฬา 

ลานกีฬา 
จํานวน  1  
โครงการ 

100,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชนได้
ออกกําลังกายหรือ
เล่นกีฬา 

ประชาชนได้
ออกกําลัง
กายหรือเล่น
กีฬา 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

187 โครงการก่อสร้างคูอิฐบล็อก 
สายบ้านนางนิเมาะ-บังฮาบ(บ้านตลิ่ง)  
หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน 

คู อิฐบล็อก 
กว้าง 0.40  ม. 
ยาว 200 ม. 
ลึก 0.40 ม. 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรวดเร็วในการ
ระบายน้ํา 

ป้องกันน้ําท่วม
ขังในชุมชน 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
188 โครงการบุกเบิกถนน 

สายป่าช้า-สวนต้นเคียน หมู่ที่ 3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน  
กว้าง 4  ม. 
ยาว 500 ม. 

600,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
189 โครงการขยายถนน คสล.สายป่าช้า หมู่ที่ 5 เพื่อประชาชน

สัญจรได้สะดวก 
ถนน  

กว้าง 4  ม. 
ยาว 500 ม. 

1,500,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
190 โครงการบุกเบิกถนน 

สายคลองพาน-ทุ่งต้นแซะ หมู่ที่ 3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน  
กว้าง 4  ม. 
ยาว 500 ม. 

600,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

191 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายสวนใน-
โคกหินผัก หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน  
กว้าง 4  ม. 

ยาว 2,000 ม. 

1,000,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
192 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโกดัง-บ้าน

ตก หมู่ที่ 1 
เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 3.50  ม. 

ยาว 80 ม. 
หนา 0.15 ม. 

196,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

193 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนําออก  
หมู่ที่ 2 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 4.0  ม. 
ยาว 410 ม. 
หนา 0.15 ม. 

267,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

194 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตลิ่ง-
สะพานยาว หมู่ที่ 4 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4.0  ม. 
ยาว 80 ม. 

หนา 0.15 ม. 

224,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
สัญจรสะดวกขึ้น 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด้
สะดวก 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

195 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
ประปาภูเขา ม.1 ถึ.ง ม. 6  

เพื่อประชาชนได้มี
น้ําใช้สําหรับ
อุปโภคบริโภค 

ประปาหมู่บ้าน 
จํานวน 6 โครงการ 

800,000 
 

   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมีน้ําใช้
สําหรับอุปโภคบริโภค 

ประชาชนมีน้ํา
ใ ช้ สํ า ห รั บ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
196 โครงการปรับปรุงฝายกั้นน้ําสวนต้นโพรง 

ม.3 
เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค
บริโภค 

ฝาย 
จํานวน 1 โครงการ 

 200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมีน้ําใช้
อุปโภคบริโภค 

ประชาชนมีน้ํา
ใ ช้ อุ ป โ ภ ค
บริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
197 โครงการจัดซื้อหรือจดัทําถังกรองน้ํา

ประจําหมู่บ้าน หมู่ 1 ถึง หมู่ 6 
เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค
บริโภค 

ถังกรองน้ํา 
จํานวน 6 โครงการ 

 600,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมีน้ําใช้
อุปโภคบริโภค 

ประชาชนมีน้ํา
ใ ช้ อุ ป โ ภ ค
บริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
198 โครงการจัดสร้างแหล่งน้ําหรือสร้างฝาย

สําหรับการเกษตรของตําบล 
เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

แหล่งน้ําหรือฝาย
จํานวน 6 โครงการ 

600,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมีน้ําใช้
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ํา
ใ ช้ อุ ป โ ภ ค
บ ริ โ ภ ค แ ล ะ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
199 โครงการขุดบอ่น้ําตื้น-พร้อมเครื่องสูบน้ํา

ในป่า ม.2/3/5 
เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค
บริโภค 

บ่อน้ําตื้น 
จํานวน 3 โครงการ 

300,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมีน้ําใช้
อุปโภคบริโภค 

ประชาชนมีน้ํา
ใ ช้ อุ ป โ ภ ค
บ ริ โ ภ ค แ ล ะ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

200 โครงการวางท่อน้ําวังพลายบัว-ช่องเรือ
เข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

วางทอ่ 
จํานวน 1 
โครงการ 

400,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมีน้ําใช้
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

ประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

201 โครงการขุดบ่อน้ําตื้นสําหรับที่สาธารณะ
เช่น มัสยิด,บาลาเซาะ,ศาลาประชาคม, 
กลุ่มอาชีพต่างๆ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค
บริโภค 

บ่อน้ําตื้น 
จํานวน 3 
โครงการ 

300,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมีน้ําใช้
อุปโภคบริโภค 

ประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
202 โครงการก่อสร้างฝายสําหรับเกบ็กักน้ํา/

ซ่อมแซมฝายเพือ่ใช้ในการเกษตร  
ม.1ถึง ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝาย 
จํานวน 30 ฝาย 

 1,000,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมีน้ําใช้
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

ประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

203 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําเพื่อ
การเกษตรในตาํบล 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

อ่างเก็บน้ํา 
จํานวน 6 
โครงการ 

15,000,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมีน้ําใช้
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

ประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว/
อบจ.ปัตตานี/
จังหวัดปัตตานี 

204 โครงการก่อสร้างฝายหรือทํานบเก็บกักน้ํา 
หมู่ที่  2 

เพื่อเก็บกักน้ําใช้ใน
การเกษตร 

ฝายหรือทํานบ 
จํานวน 1 แห่ง 

 200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ปริมาณน้ําใช้ใน
การเกษตร 

ปริมาณน้ําใน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 



76 
 

แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

205 โครงการซ่อมแซมฝายนาออกพร้อมขุดลอก 
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อเก็บกักน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ฝาย 
จํานวน  1  แห่ง 

 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ปริมาณน้ํา
เพิ่มขึ้นเพื่อใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

206 โครงการปรับปรุงฝายกั้นน้ําทุ่งแซะ 
หมู่ที่  3 
 

เพื่อเก็บกักน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ฝาย 
จํานวน  1  แห่ง 

 

100,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ปริมาณน้ํา
เพิ่มขึ้นเพื่อใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

207 โครงการก่อสร้างทํานบบ้านทุ่งแรด สะพาน
ยาว หมู่ที่  4 
 

เพื่อเก็บกักน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ทํานบ 
จํานวน  1   
โครงการ 

 300,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ปริมาณน้ํา
เพิ่มขึ้นเพื่อใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

208 โครงการก่อสร้างทํานบสายทุ่งส้ม(สายเดิม) 
หมู่ที่  5 

เพื่อเก็บกักน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ทํานบ 
จํานวน  1   
โครงการ 

  200,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ปริมาณน้ํา
เพิ่มขึ้นเพื่อใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

209 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น 
สายลําหยัง-ทุ่งแรด หมู่ที่ 4 

เพื่อเก็บกักน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ฝาย 
จํานวน  1  แห่ง 

กว้าง 4 ม.ยาว 8 ม. 
ลึก 1.0 ม. 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ปริมาณน้ํา
เพิ่มขึ้นเพื่อใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 



77 
 

แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

210 โครงการก่อสร้างทํานบ 
สายตกบ้านใหญ่ หมู่ที่ 1 

เพื่อเก็บกักน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ทํานบ 
จํานวน  1   
โครงการ 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ปริมาณน้ํา
เพิ่มขึ้นเพื่อใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

211 โครงการก่อสร้างทํานบ 
สายวัดทรายขาว-หลวงจันทร์ หมู่ที่ 1 

เพื่อเก็บกักน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ทํานบ 
จํานวน  1   
โครงการ 

 200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ปริมาณน้ํา
เพิ่มขึ้นเพื่อใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

212 โครงการก่อสร้าง ฝายแม้ว 
สายคลองโต๊ะตํา หมู่ที่ 1 

เพื่อเก็บกักน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ฝาย 
จํานวน  1   
โครงการ 

 200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ปริมาณน้ํา
เพิ่มขึ้นเพื่อใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

213 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ํา 
หลังบ้านนายสํารวม หมู่ที่ 2 

เพื่อเก็บกักน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ฝาย 
จํานวน  1   
โครงการ 

  200,000  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ปริมาณน้ํา
เพิ่มขึ้นเพื่อใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

214 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ํา 
สายนาโรงเบื้อง หมู่ที่ 2 

เพื่อเก็บกักน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ฝาย 
จํานวน  1   
โครงการ 

   200,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ปริมาณน้ํา
เพิ่มขึ้นเพื่อใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 



78 
 

แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

215 โครงการปรับปรุงแทงค์น้ําประปา หมู่ที่ 6 เพื่อเก็บกักน้ําใช้
ในการอุปโภค

บริโภค 

แทงค์น้ําประปา 
จํานวน 1 โครงการ 

400,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณน้ําใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

ปริมาณน้ํา
เพิ่มขึ้นเพื่อใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

216 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา หมู่ที่ 6 เพื่อเก็บกักน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

อ่างเก็บน้ํา 
จํานวน  1   
โครงการ 

1,000,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ปริมาณน้ํา
เพิ่มขึ้นเพื่อใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

217 โครงการปรับปรุงบ่อน้ําประปา หมู่ที่ 5 
(บ่อบาดาล พร้อมถังประปา) 

เพื่อเก็บกักน้ําใช้
ในการ 

อุปโภคบริโภค 

บ่อน้ําประปา 
จํานวน  1   
โครงการ 

 400,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณน้ําใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

ปริมาณน้ํา
เพิ่มขึ้นเพื่อใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

218 โครงการขุดบ่อบาดาลพร้อมแทงค์น้ํา 
 หมู่ที่ 5 
 

เพื่อเก็บกักน้ําใช้
ในการ 

อุปโภคบริโภค 

บ่อน้ําบาดาล 
จํานวน  1   
โครงการ 

400,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณน้ําใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

ปริมาณน้ํา
เพิ่มขึ้นเพื่อใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

219 โครงการปรับปรุงถังเก็บน้ํา(ขยายถึงศูนย์
เพาะชํา) หมู่ที่ 3 

เพื่อเก็บกักน้ําใช้
ในการ 

อุปโภคบริโภค 

ถังเก็บน้ํา 
จํานวน  1   
โครงการ 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณน้ําใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

ปริมาณน้ํา
เพิ่มขึ้นเพื่อใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 



79 
 

แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

220 โครงการซ่อมแซมทํานบ 
สายท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 

เพื่อเก็บกักน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ทํานบ 
จํานวน  1   
โครงการ 

 200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ปริมาณน้ํา
เพิ่มขึ้นเพื่อใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

221 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ํา 
สายบ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ 2 

เพื่อเก็บกักน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ฝาย 
จํานวน  1   
โครงการ 

 200,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ปริมาณน้ํา
เพิ่มขึ้นเพื่อใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

222 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ํา 
คลองต้นโด-วัดมะปรางมัน หมู่ที่ 6 

เพื่อเก็บกักน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ฝาย 
จํานวน  1   
โครงการ 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ปริมาณน้ํา
เพิ่มขึ้นเพื่อใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

223 โครงการประปาภูเขาสวนใน-คลองหินขาว 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
ใช้อุปโภค
บริโภค 

ระบบประปา 
จํานวน 1 
โครงการ 

500,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

224 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา เพื่อบรรเทาภัย
แล้งและขาดน้ํา
ของประชาชน 

ระบบประปา 
จํานวน 1 
โครงการ 

 3,000,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

225 โครงการก่อสร้างทํานบหนําออก/ฝายลดน้ํา
หลังบ้านพี่แนบ หมู่ที่ 2 

เพื่อเก็บกักน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ทํานบ/ฝาย 
จํานวน  1   
โครงการ 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ปริมาณน้ํา
เพิ่มขึ้นเพื่อใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

226 โครงการรื้อถอน/ปรับปรุงถังประปาเก่า  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
ใช้อุปโภค
บริโภค 

ระบบประปา 
จํานวน 1 
โครงการ 

500,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

227 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 1 ถึง หมู่ 6 
 

เพื่อประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ไฟฟ้า 
จํานวน 6 
โครงการ 

600,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
228 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านนาง

หอย-กุโบร์บ้านใต้ หมู่ที่ 2 
เพื่อประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ไฟฟ้า 
จํานวน 1 
โครงการ 

150,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
229 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อประชาชน

มีไฟฟ้าใช้และ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ไฟฟ้าสาธารณะ 
จํานวน 1 
โครงการ 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
สะดวก ใน
การสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

230 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ 
เพื่อความปลอดภัย 

เพื่อประชาชน
มีไฟฟ้าใช้และ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ไฟฟ้าสาธารณะ 
จํานวน 1 
โครงการ 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
สะดวก ใน
การสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

231 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
ตําบลทรายขาว 

เพื่อประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ไฟฟ้า 
จํานวน 1 
โครงการ 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 
อบต.ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

232 โครงการติดตั้งเสียงตามสายชุมชนหรือ
ซ่อมแซมเสียงตามสาย 

เพื่อประชาชนได้
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึงและ
รวดเร็ว 

เสียงตามสาย
จํานวน 6 
โครงการ 

 600,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึงและรวดเร็ว 

ประชาชนได้
ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล
ข่าวสารอย่าง
ทั่ ว ถึ ง แ ล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

233 โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน. 

เพื่อประชาชนได้
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึงและ
รวดเร็ว 

เสียงตามสาย
จํานวน 6 
โครงการ 

 600,000   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึงและรวดเร็ว 

ประชาชนได้
ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล
ข่าวสารอย่าง
ทั่ ว ถึ ง แ ล ะ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

234 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสามเฟส 
สายปอเนาะลําหยัง 

เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ไฟฟ้า 
จํานวน 1 
โครงการ 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ป ร ะ ช า ช น มี
ไฟฟ้าใช้และ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
235 โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายกลางทุ่ง

และสายบ้านบังดอ,บ้านนาทุ่ง 
เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ไฟฟ้า 
จํานวน 1 
โครงการ 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ป ร ะ ช า ช น มี
ไฟฟ้าใช้และ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
236 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 

สายกลางบ้านตนี หมู่ที่ 3 

เพื่อประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้า 
จํานวน 1 
โครงการ 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 

ป ร ะ ช า ช น มี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

237 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
สายปลายนา หมู่ที่ 5 

เพื่อประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้า 
จํานวน 1 
โครงการ 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 

ป ร ะ ช า ช น มี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
238 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 

สายบ้านนายมานพ แก้วสมหนู-ม่วงตอ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้า 
จํานวน 1 
โครงการ 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 

ป ร ะ ช า ช น มี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
239 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 

สายมะปรางมัน หมู่ที่ 2 
เพื่อประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้า 
จํานวน 1 
โครงการ 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 

ป ร ะ ช า ช น มี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
240 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 

สายลําดินเหนียว-นาบง หมูท่ี่ 5 
เพื่อประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้า 
จํานวน 1 
โครงการ 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 

ป ร ะ ช า ช น มี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

241 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง  
สายเคียนเภา หมู่ที่ 3 

เพื่อประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้า 
จํานวน 1 
โครงการ 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 

ป ร ะ ช า ช น มี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

242 โครงการส่งเสริมและติดตั้งอินเทอร์เน็ต
ตําบล/หรือเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ของอบต.
ทรายขาว 

เพื่อประชาชนได้
ค้นหาข้อมูลและ
เป็นแหล่งเรียนรู้
ตําบล 

ระบบอินเทอร์เน็ต 
จํานวน 1 โครงการ 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชนได้
ค้นหาข้อมูลและ
เป็นแหล่งเรียนรู้
ตําบล 

ประชาชนได้
ค้นหาข้อมูล
แ ล ะ เ ป็ น
แหล่งเรียนรู้
ตําบล 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

243 โครงการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะเพื่อใช้ใน
ยามฉุกเฉิน 

เพื่อประชาชนใช้
ในติดต่อสื่อสาร 

โทรศัพท์สาธารณะ 
จํานวน 10 
โครงการ 

200,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชนใช้
ในติดต่อสื่อสาร 
ผ่านโทรศัพท์
สาธารณะ 

ประชาชนใช้
ใน
ติดต่อสื่อสาร
ผ่านโทรศัพท์
สาธารณะ 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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 โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
อุดหนุนกลุ่มอาสาสอนศาสนาและ
จริยธรรมประจาํมัสยิด 

เพื่อให้เด็กได้มี
พัฒนาการด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

ศูนย์อบรมจริยธรรม
ประจํามัสยิด จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี 

เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี 

สํานักงานปลัด 
อบต.ทรายขาว/
กลุ่มผู้สอนตาดี

กาชุมชน 
2 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กเรียน

ดีแต่ยากจน/เดก็ด้อยโอกาส 
เพื่อให้เด็กด้อย
โอกาสได้มีโอกาส
ทางการศึกษา 

นักเรียนที่ได้รับจํานวน 
20 ทุนต่อปี 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เด็กด้อยโอกาสได้มี
โอกาสทางการศึกษา 

เ ด็ ก ด้ อ ย
โ อ ก า ส ไ ด้ มี
โ อ ก า ส ท า ง
การศึกษา 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่ประชาชน/บุคลากรของ อบต. 

เพื่อให้ประชาชน
และบุคลากร อบต.
มีความรู้ความ
เข้าใจในกฎหมาย
เบื้องต้น 

ประชาชนทั่วไป 
บุคลากรของ อบต.

จํานวน 100 คนต่อปี 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนและ
บุคลากร อบต.มี
ความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายเบื้องต้น 

ประชาชนและ
บุคลากร อบต.
มีความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ ใ น
ก ฎ ห ม า ย
เบื้องต้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อน
บ้านเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

เพื่อให้ประชาชนและ
บุคลากร อบต.มี
ความรู้ความเข้าใจ
ภาษาและสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติได ้

ประชาชน บุคลากรของ 
อบต.จํานวน 100 คน

ต่อปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนและบุคลากร 
อบต.มีความรู้ความ
เข้าใจภาษาและสื่อสาร
กับชาวต่างชาติได ้

ประชาชนและ
บุคลากร อบต.
มีความรู้ความ
เข้าใจภาษาและ
สื่ อ ส า ร กั บ
ชาวต่างชาติได้ 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

5 โครงการจัดการศึกษาของโรงเรยีนใน
ตําบลทรายขาวเช่นสอนพิเศษเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอนแก่
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กและเยาวชน 
จํานวน 300 คน 

ต่อปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เด็กและเยาวชน
พัฒนาการเรียนดีขึ้น 

เ ด็ ก แ ล ะ
เ ย า ว ช น
พั ฒ น า ก า ร
เรียนดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

6 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนลังงา,
โรงเรียนวัดทรายขาว 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้
แก่นักเรียน 

เด็กและเยาวชนจํานวน 
2 โครงการต่อปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
นักเรียนที่ได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

นักเรียนที่ได้
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการหนึ่งโรงเรยีนหนึ่งสวน
พฤกษศาสตร์  

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้
แก่นักเรียน 

เด็กและเยาวชนจํานวน 
1 โครงการต่อปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
นักเรียนที่ได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

นักเรียนที่ได้
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
8 โครงการศูนย์เรยีนรู้เพือ่รวบรวม 

ภูมิปัญญาและปราชญ์ทอ้งถิ่น 
เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้แก่
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชน 

จํานวน 1 โครงการ 
ต่อปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เด็กและเยาวชน 
ประชาชนได้เรียนรู้
ศึกษาด้านต่างๆใน
ท้องถิ่น 

เ ด็ ก แ ล ะ
เ ย า ว ช น 
ประชาชนได้
เ รียน รู้ศึกษา
ด้านต่างๆใน
ท้องถิ่น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

9 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพใ์หแ้ก่ที ่
ทําการ อบต./ทีอ่่านหนังสือพิมพ์ 
ประจําหมู่บ้าน 

เพื่อประชาชนมี
แหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น
และได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่รวดเร็ว 

หนังสือพิมพ์ 
จํานวน 1 โครงการต่อ

ปี 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่รวดเร็ว 

ป ร ะ ช า ช น
ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล
ข่ า ว ส า ร ที่
รวดเร็ว 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

10. โครงการจัดตัง้ศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับ
ตําบล/ปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร ์

เพื่อประชาชนมี
แหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น
และได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่รวดเร็ว 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับ
ตําบล 

จํานวน 1 โครงการต่อ
ปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่รวดเร็ว 

ป ร ะ ช า ช น
ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล
ข่ า ว ส า ร ที่
รวดเร็ว 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

11 โครงการจัดตัง้หอสมุดประจําตําบล เพื่อประชาชนมี
แหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น
และได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่รวดเร็ว 

หอสมุดประจําตําบล 
จํานวน 1 โครงการต่อ

ปี 

200,000 
 

   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่รวดเร็ว 

ป ร ะ ช า ช น
ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล
ข่ า ว ส า ร ที่
รวดเร็ว 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

12 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
สื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จากเงนิจัดสรรค่าจดัการเรยีน
การสอน(รายหวั) 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมีสื่อการ
เรียนการสอนที่ด ี

สื่อการเรียนการสอนที่ดี 
จํานวน 1 โครงการต่อ

ปี 

95,200 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เด็กและเยาวชนมีสื่อ
การเรียนการสอนที่ดี 

เด็กและ
เยาวชนมีสื่อ
การเรียนการ
สอนที่ดี 

สํานักงานปลัด 
อบต.ทรายขาว 

13 โครงการอบรมโภชนาการการดแูล
สุขภาพเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรงตาม
เกณฑ์ 

โครงการอบรม 
จํานวน 1 โครงการต่อ

ปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรงตาม
เกณฑ์ 

เด็กและเยาวชน
มีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงตาม
เกณฑ์ 

สํานักงานปลัด 
อบต.ทรายขาว 

14 โครงการจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหรอือุดหนุนอาหารกลางวันเดก็
นักเรยีนในสังกดั สพฐ. 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมี
อาหารที่ดี
รับประทาน 

อาหารกลางวันจํานวน 
1 โครงการต่อปี 

1,090,400 
 

1,100,000 
 

1,100,000 
 

1,100,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เด็กและเยาวชนมี
อาหารที่ดี
รับประทาน 

เด็กและ
เยาวชนมี
อาหารที่ดี
รับประทาน 

สํานักงานปลัด 
อบต.ทรายขาว/
ร.ร.บ้านควนลัง

งา/ร.ร.วัด
ทรายขาว 

15 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
โรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมี
อาหารเสริมนมที่ดี
รับประทาน 

อาหารเสริมนมจํานวน 
1 โครงการต่อปี 

498,212 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เด็กและเยาวชนมี
อาหารเสริมนมที่ดี
รับประทาน 

เด็กและเยาวชน
มีอาหารเสริม
นมที่ดี
รับประทาน 

สํานักงานปลัด 
อบต.ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

16 โครงการจัดกิจกรรมมุ่งสู่ฝันเพือ่วันสําเร็จ เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการ
แสดงออกของเด็ก
และเยาวชน 

โครงการ 
จํานวน 1 โครงการต่อ

ปี 

40,000 
 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เด็กและเยาวชนได้
แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ 

เด็กและ
เยาวชนได้
แสดงออก
อย่าง
สร้างสรรค์ 

สํานักงานปลัด 
อบต.ทรายขาว 

17 โครงการแข่งขนักีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เล่นกีฬาและมี
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

กิจกรรมกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

จํานวน 1 
โครงการต่อปี 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของเด็กเล่นกฬีา
และมีร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

เด็กและเยาวชน
เล่ น กีฬ าและมี
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

18 โครงการศูนย์พฒันาครอบครัว เพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์
ครอบครัว 

ครอบครัว 
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ครอบครัวมีกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

ค ร อ บ ค รั ว มี
กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์
ที่ดี 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

19 โคร งการอบรมคอมพิ ว เตอร์ ให้ แก่
บุคลากร/ผู้บริหาร/สมาชิกและประชาชน
ทั่วไป 
 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้
บุคลากรและ
ประชาชน 

บุคลากรและ
ประชาชน 

จํานวน 100 คน
ต่อปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย
มี
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ที่ดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

20 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาต ิ เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการ
แสดงออกของเด็ก
และเยาวชน 

โครงการ 
จํานวน 1 โครงการ

ต่อป ี

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เด็กและเยาวชนได้
แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ 

เด็กและเยาวชน
ไ ด้ แ ส ด ง อ อ ก
อย่างสร้างสรรค์ 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

21 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ศูนย์อบรมจริยธรรม
ประจํามัสยิด 

เพื่อสร้างเป็น
ศูนย์เรียนรู้
ชุมชน 

เก้าอี้
จํานวน 3 แห่ง 

300,000 
 

   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เด็กและเยาวชนมี
สถานที่เรียน
เหมาะสม 

เ ด็ ก แ ล ะ
เ ย า ว ช น มี
สถานที่ เ รียน
เหมาะสม 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

22 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามประจํา
โรงเรียนตาดกีา/ศูนย์เดก็เล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและ
เยาวชนมี
พัฒนาการ
สมวัย 

เครื่องเล่นสนาม
ประจํา 

จํานวน 1 โครงการ 

200,000 
 

   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของเด็กและ
เยาวชนมี
พัฒนาการสมวยั 

เ ด็ ก แ ล ะ
เ ย า วชน มี
พัฒนาการ
สมวัย 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

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

2.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.2 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 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรงุอาคาร
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควนลังงา,โรงเรียน
วัดทรายขาว 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอนแก่
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กและเยาวชน 
จํานวน 2 โครงการ 

ต่อปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เด็กและเยาวชน
พัฒนาการเรียนดีขึ้น 

เ ด็ ก แ ล ะ
เ ย า ว ช น
พั ฒ น า ก า ร
เรียนดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ
(ป่ายาง) 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้แก่
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชน 

จํานวน 300 คน 
ต่อปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เด็กและเยาวชน 
ประชาชนได้เรียนรู้
ศึกษาธรรมชาติ 

เ ด็ ก แ ล ะ
เ ย า ว ช น 
ประชาชนได้
เ รียน รู้ศึกษา
ธรรมชาติ 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 
 

โครงการก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจําหมู่บ้าน 

เพื่อประชาชนมี
แหล่งเรียนรู้ที่
เพิ่มขึ้น 

ที่อ่านหนงัสือพมิพ์
จํานวน 1 โครงการ

ต่อปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
ได้รับขอ้มูล
ข่าวสารที่รวดเรว็ 

ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่ า วสารที่
รวดเร็ว 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4 
 

โครงการต่อเติมอาคารโรงเรียนตาดีกา/
ปรับปรงุต่อเติม 

เพื่อสร้างเป็นศูนย์
เรียนรู้ชุมชน 

อาคารโรงเรียน 
ตาดีกา 

จํานวน 3 แห่ง  

300,000 
 

   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เด็กและเยาวชนมี
สถานที่เรียน
เหมาะสม 

เ ด็ ก แ ล ะ
เ ย า ว ช น มี
สถานที่ เ รียน
เหมาะสม 

 

5 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น  เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชน
มีพัฒนาการ
สมวัย 

สนามเด็กเล่น 
จํานวน 1 โครงการ 

1,000,000 
 

   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของเด็กและ
เยาวชนมี
พัฒนาการสมวยั 

เ ด็ ก แ ล ะ
เ ย า วชน มี
พัฒนาการ
สมวัย 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

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

2.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.3 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 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน
ภาคฤดูร้อน 

เพื่อเยาวชนมี
คุณธรรมจริยธรรม
ที่ดี 

เยาวชน 
จํานวน 300 คนต่อปี 

30,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี 

เ ย า ว ช น มี
คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมที่ดี 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
2 โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศูนย์

วัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์ ตําบลทรายขาว 
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ
จัดการศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิม
ราษฎร์ ให้ดีขึ้น 

คณะกรรมการศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์

และประชาชนที่
เกี่ยวข้อง จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
การจัดการศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิม
ราษฎร์ที่ดีขึ้น 

พัฒนา
ศักยภาพการ
จัดการศูนย์
วัฒนธรรม
เฉลิมราษฎร์ 
ให้ดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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 โครงการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยทางธรรมชาต ิ

เพื่อให้การ
ช่วยเหลือเบื้องต้น
ในกรณีที่เกิดเหตุ
แก่ผู้ประสบภัย 

ผู้ประสบภัย 
จํานวน 1 โครงการ 

10,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้ประสบภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ทันท่วงที 

ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย
ไ ด้ รั บ ก า ร
ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทันท่วงที 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบือ้งต้น
เกี่ยวกับการป้องกันภัย/ภัยพิบตัิทาง
ธรรมชาติใหก้ับผู้นําชุมชนตําบล
ทรายขาว/ฝึกอบรมจัดกิจกรรม
อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรอืน 

เพื่อให้ความรู้การ
ป้องกันภัยพิบัติแก่
ผู้นําชุมชน/อปพร. 

ประชาชนทั่วไป/อปพร/
ผู้นําชุมชน 

จํานวน 1 โครงการ 

30,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรู้การ
ป้องกันภัย 

กลุ่มเป้าหมาย
ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้
การป้องกันภัย 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการจัดซื้อถังดับเพลิงเคม/ีหรือ
รถดับเพลิง/น้ํายาเครื่องดับเพลิงประเภท
ต่างๆ 

เพื่อใช้ในการ
ป้องกันการเกิด
อัคคีภัย 

ถังดับเพลิงเคมี/หรือ
รถดับเพลิง 

จํานวน 1 โครงการ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 3,000,000 
 

ร้อยละที่ลดลง
หรือไม่มีของ
อัคคีภัย 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
ด้ า น อั ค คี ภั ย
ทันท่วงที 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
4 โครงการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อป้องกันและ

ลดลงอุบัติเหตุทาง
ถนน 

โครงการ 
จํานวน 1 โครงการ 

30,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 ร้อยละที่ลดลง
อุบัติเหตุทางถนนใน
พื้นที่ 

ป้องกันและลด
อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง
ถนน 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

5 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องแตง่
กายชุดกู้ชีพ และกล้อง cctv ในชุมชน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันอุบัติเหตุ
และความไม่สงบใน
พื้นที่ 

โครงการ 
จํานวน 1 
โครงการ 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละที่ลดลง
อุบัติเหตุหรือความไม่
สงบทั่วไปในพื้นที่ 

ป้องกันและลด
อุ บั ติ เ หตุ แ ล ะ
ความไม่สงบใน
พื้นที่ 

สํานักงานปลัด 
อบต.ทรายขาว 

6 โครงการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในเหตุ
ฉุกเฉินหรือชว่ยเหลือผู้ประสบภัยใน
เหตุการณ์ต่างๆ จ้างเหมาบริการต่างๆ 

เพื่อให้การ
ช่วยเหลือเบื้องต้น
ในกรณีที่เกิดเหตุ
แก่ผู้ประสบภัย 

โครงการ 
จํานวน 1 
โครงการ 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือทันท่วงที 

ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย
ไ ด้ รั บ ก า ร
ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทันท่วงที 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ
เช่นโรคไข้เลือดออก ฯ 

เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ 

โครงการ 1 โครงการ
ต่อปี 

5,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละที่ลดลงของ
โรคติดต่อระบาด 

สามารถควบคุม
แ ล ะ ป้ อ ง กั น
โรคติดต่อได้อย่าง
รวดเร็ว 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
2 โครงการสนับสนุน/อุดหนุนการ

ดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. 
เพื่อส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 1 โครงการต่อ

ปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การดูแลสุขภาพ  

กลุ่มเป้าหมา
ยได้ รับการ
ดูแลสุขภาพ
เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว/
กลุ่ม อสม. 

3 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรอื
การแพทย์เพือ่ป้องกันและควบคุมโรค 

เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ 

โครงการ 1 
โครงการต่อปี 

10,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละที่ลดลงของ
โรคติดต่อระบาด 

สามารถควบคุม
แ ล ะ ป้ อ ง กั น
โ ร ค ติ ด ต่ อ ไ ด้
อย่างรวดเร็ว 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค 

พิษสุนัขบ้า 
เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ 

โครงการ 1 
โครงการต่อปี 

5,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละที่ลดลงของ
โรคติดต่อระบาด 

สามารถควบคุม
แ ล ะ ป้ อ ง กั น
โ ร ค ติ ด ต่ อ ไ ด้
อย่างรวดเร็ว 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

5 โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ อสม.ตําบลทรายขาว/อุดหนุน
สนับสนุน อสม. 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
ให้กับ อสม. 

อสม.ตําบล 
ทรายขาว 
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของอสม.ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ 

อสม . ไ ด้ รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

6 โครงการจัดซื้อเครื่องชัง่น้ําหนักและวัด
ส่วนสูง หรือเครือ่งมือการตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น 

เพื่อช่วยตรวจ
สุขภาพเบื้องต้น 

เครื่องมือต่างๆ 
จํานวน 1 โครงการ 

100,000 
 

   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
การตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น 

กลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับการตรวจ
สุ ข ภ า พ
เบื้องต้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการส่งเสรมิการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทยฉ์ุกเฉินของ 
อบต.ทรายขาว 

เพื่อให้การ
ช่วยเหลือ
เบื้องต้นใน
กรณทีี่เกิดเหตุ
แก่ผู้ประสบภัย 

โครงการ 
จํานวน 1 
โครงการ 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้ประสบภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ทันท่วงที 

ผู้ประสบภัย
ไ ด้ รั บ ก า ร
ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทันท่วงที 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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 โครงการส่งเสรมิสวัสดิการสังคมการ
สงเคราะห์ครอบครัวยากจน/ผู้ป่วยติด
เตียง 

เพื่อช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กลุ่มเป้าหมายจํานวน 1 
โครงการต่อปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมาย มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย 
มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
2 โครงการส่งเสรมิสวัสดิการสังคม/เยี่ยม

บ้าน ดูแลและส่งเสริมคนยากไร/้
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ป่วยเรื้อรัง และ

ผู้ด้อยโอกาส 
จํานวน 1 โครงการต่อ

ปี 

30,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การดูแลสุขภาพ  

กลุ่มเป้าหมา
ยได้ รับการ
ดูแลสุขภาพ
เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี เดก็ หรือดอ้ย
โอกาส 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริม
ความรู้ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายจํานวน 1 
โครงการต่อปี 

35,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมาย มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย 
มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

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

3.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
3.4 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 โครงการก่อสร้างลานกีฬาหรือสถานที่
นันทนาการ/สวนสาธารณะ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออกกําลัง
กายและมีร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรงและ
มีสถานที่นันทนาการ 

โครงการ 
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนออกกําลัง
กายและมีร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรงและ
มีสถานที่นันทนาการ 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้
ออกกําลังกาย
และมีร่ างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง
มี ส ถ า น ที่
นันทนาการ 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการอบรมให้ความรู้ปัญหาขยะแก่
ชุมชน 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ตระหนักปญัหา
ขยะที่มากขึ้น 

ลดปริมาณขยะใน
ชุมชน 

จํานวน 1 
โครงการ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชนช่วย
กําจัดขยะใน
ชุมชน 

ป ร ะ ช า ชน
ช่ ว ย กํ า จั ด
ข ย ะ ใ น
ชุมชน 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการจัดหาที่ทิง้ขยะ/หรอืสร้างที่ทิง้
ขยะสําหรับชุมชนทรายขาว 

เพื่อนําขยะใน
ชุมชนไปทิ้ง
หรือกําจัดขยะ
ในชุมชน 

ที่ทิง้ขยะ  
จํานวน 1 แห่ง 

1,000,000 
 

   ร้อยละที่ลดลงของ
ขยะในชุมชน 

สามารถกําจัด
ขยะในชุมชน 
ทํ า ใ ห้ ชุ ม ช น
ส ะ อ า ด
เรียบร้อย 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการจัดซื้อถังขยะสําหรับชมุชน เพื่อรองรับขยะ
ในชุมชน 

ถังขยะ 
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่ลดลงของ
ขยะในชุมชน 

ทํ า ใ ห้ ชุ ม ช น
ส ะ อ า ด
เรียบร้อย 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

5 โครงการจัดซื้อรถดูดส้วม เพื่อบรกิาร
กําจัดปฏิกูลใน
ชุมชน 

รถดดูส้วม จํานวน 
1 คัน 

3,000,000 
 

   ร้อยละที่ลดลงของ
ปฏิกูล 

บริการกํา จัด
ป ฏิ กู ล ใ น
ชุมชน 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

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

3.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพ 
แกนนํากลุ่มพัฒนาสตรีตําบลทรายขาว 

เพื่อกลุ่มสตรีมี
ศักยภาพใน
การพัฒนาด้าน
ต่างๆ 

สตรีตําบล
ทรายขาว 
จํานวน 

 1 โครงการต่อปี 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของกลุ่มสตรีมี
ศักยภาพในการ
พัฒนาด้านต่างๆ 

กลุ่มสตรีมี
ศักยภาพใน
การพัฒนา
ด้านต่างๆ 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการจัดงานวัฒนธรรมท้องถิ่น/ของดี
ทรายขาว/งานอาหารโบราณตําบล
ทรายขาว 

เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและ
ประชาสัมพันธ์
ของดีประจํา
ตําบล 

โครงการ 
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้รับทราบ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และประชาสัมพันธ์
ของดีประจําตําบล 

ประชาชนได้
รั บ ท ร า บ
วั ฒ น ธ ร ร ม
ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์
ของดีประจํา
ตําบล 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  เพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

โครงการ 
จํานวน 1 โครงการ 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละที่ลดลงของ
ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ 

ป้ อ ง กั น แ ล ะ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
4. โครงการส่งเสรมิอาชีพหรอืส่งเสริมการใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนกลุ่ม
เสี่ยงด้านปัญหาสังคมหรือยาเสพติด 

เพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดหรือปัญหา
สังคม 

โครงการ 
จํานวน 1 โครงการ 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละที่ลดลงของ
ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่หรือปัญหาสังคม 

ป้ อ ง กั น แ ล ะ
แก้ไขปัญหายา
เ ส พ ติ ด ห รื อ
ปัญหาสังคม 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

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

3.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการทบทวนผู้ประสานพลังแผ่นดิน เพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

โครงการ 
จํานวน 1 
โครงการ 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละที่ลดลงของ
ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ 

ป้ อ ง กั น แ ล ะ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

สํานักงานปลัด 
อบต.ทรายขาว/
อําเภอโคกโพธิ์ 

6 โครงการติดตามผู้ผ่านการบําบดัรักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ตดิยาเสพ
ติด 

เพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

โครงการ 
จํานวน 1 
โครงการ 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละที่ลดลงของ
ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ 

ป้ อ ง กั น แ ล ะ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

สํานักงานปลัด 
อบต.ทรายขาว/
อําเภอโคกโพธิ์ 

7 โครงการกิจกรรมค่ายอบรม/บําบัดและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด/หรืออดุหนุน
งบประมาณหรอืจัดกจิกรรมอบรมให้
ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติด/ผู้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด/เยาวชน

กลุ่มเสี่ยง 
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

36,000 65,000 65,000 65,000 ร้อยละที่ลดลงของ
ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ 

ป้ อ ง กั น แ ล ะ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

สํานักงานปลัด 
อบต.ทรายขาว/
อําเภอโคกโพธิ์ 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

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

3.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสรมิกลุ่มอาชีพผู้สูงอาย/ุ
ตรวจสุขภาพผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และส่งเสริม
ความรู้ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของกลุ่มเป้าหมาย 
มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย 
มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 3 สร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
3.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสรมิจริยธรรมหรือพัฒนา
ศักยภาพหรอืศกึษาดูงานกลุ่มผู้นําศาสนา
,ผู้นําชุมชน และกลุ่มต่างๆในชมุชน 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้นํา
ศาสนา และกลุ่ม
ต่างๆ 

กลุ่มผู้นําศาสนาและ
ผู้นําต่างๆ 

จํานวน 1 โครงการต่อ
ป ี

100,000 
 

150,000 200,000 200,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผู้นําต่างๆได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

ผู้ นํ า ต่ า ง ๆ
ไ ด้ รั บ ก า ร
พั ฒ น า
ศักยภาพ 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาหรือสนับสนุน
อุปกรณ์กฬีาทกุประเภท หมู่บ้าน หมู่ 1 - 
6 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเล่นกีฬา
และมีร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

โครงการ 
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

30,000 
 

40,000 40,000 40,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนเล่นกีฬา
และมีร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชนเล่น
กี ฬ า แ ล ะ มี
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการจัดแขง่ขันกฬีาตําบล 
ต้านยาเสพติดหรือจัดส่งนักกีฬาเข้ารว่ม
การแขง่ขันกีฬาทั้งในและนอกพื้นที ่

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเล่นกีฬา
และมีร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

โครงการ 
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

230,000 
 

250,000 250,000 250,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนเล่นกีฬา
และมีร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชนเล่น
กี ฬ า แ ล ะ มี
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ้ง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออกกําลัง
กายและมีร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

โครงการ 
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนออกกําลัง
กายและมีร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้
ออกกําลังกาย
และมีร่ างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

5 โครงการทกัษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศหรือ
พัฒนาทักษะด้านกีฬา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมี
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

โครงการ 
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เด็กและเยาวชนมี
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

เด็กและเยาวชน
มี ร่ า ง ก า ย
สมบูรณ์แข็งแรง 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 3 สร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
3.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการจัดกิจกรรมละศีลอดในเดือน
รอมฎอน 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมทาง
ศาสนาและความรู้
ด้านศาสนา 

ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้ด้านศาสนา 

กลุ่มเป้าหมาย
ไ ด้ รับความ รู้
ด้านศาสนา 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการจัดงานเมาลิดกลางตําบล
ทรายขาว 

เพื่อส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมายได้
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

กลุ่มเป้าหมาย
ไ ด้ อ นุ รั ก ษ์
ป ร ะ เ พ ณี
ท้องถิ่น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

8 โครงการจัดกิจกรรมประเพณกีวนอาซรูอ เพื่อส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมายได้
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

กลุ่มเป้าหมาย
ไ ด้ อ นุ รั ก ษ์
ป ร ะ เ พ ณี
ท้องถิ่น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

9 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทาง
พุทธศาสนาหรอืกิจกรรมปฏิบัติธรรมทาง
พุทธศาสนา 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมทาง
ศาสนาและความรู้
ด้านศาสนา 

ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

10,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้ด้านศาสนา 

กลุ่มเป้าหมาย
ไ ด้ รับความ รู้
ด้านศาสนา 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

 
 
 
 
 



104 
 

แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 3 สร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
3.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการพัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น
และรักษาวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริม
และรักษา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการ 
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้ส่งเสริม
และรักษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนได้
ส่ ง เ ส ริ ม
และรักษา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

11 โครงการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณที้องถิน่ 

เพื่อส่งเสริมและ
รักษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

โครงการ 
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้ส่งเสริม
และรักษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
รักษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

12 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ(รดน้ําดํา
หัว)และ/หรือสรงน้ําพระครูศรรีัตนากร
(พ่อท่านสีแก้ว) 

เพื่อส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

130,000 
 

130,000 130,000 130,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้อนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

กลุ่มเป้าหมาย
ไ ด้ อ นุ รั ก ษ์
ป ร ะ เ พ ณี
ท้องถิ่น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

13 โครงการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมตามแนว
พระราชดําริ/พระราชเสาวนีย ์

เพื่อให้การ อนุรักษ์
ป่าและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

จํานวน 1 โครงการต่อ
ปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนที่มี
จิตสํานึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนที่มี
จิ ต สํ า นึ ก ใ น
ก า ร รั ก ษ า
สิ่งแวดล้อม 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 3 สร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
3.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการอบรมเยาวชนป้องกันรกัษาป่า
และธรรมชาต ิ

เพื่อให้การ อนุรักษ์
ป่าและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

จํานวน 1 โครงการต่อ
ปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนที่มี
จิตสํานึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนที่มี
จิ ต สํ า นึ ก ใ น
ก า ร รั ก ษ า
สิ่งแวดล้อม 

สํานักงานปลัด 
อบต.ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 3 สร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
3.7 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 โครงการอนุรกัษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

เพื่อฟื้นฟูและ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

กิจกรรม 
พันธุกรรมพืช 

จํานวน 1 โครงการต่อ
ปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

ป ร ะ ช า ช น มี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
ก า ร อ นุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืช 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างจิตสํานกึให้อนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ
โครงการ อบต.น่าอยู่ รกัษ์สิงแวดล้อม 
 

เพื่อสร้างจิตสํานึก
ในการรักษา
สิ่งแวดล้อมให้คง
อยู่อย่างถาวร 

กิจกรรมรณรงค์สร้าง
จิตสํานึก 

จํานวน 1 โครงการต่อ
ปี 

40,000 40,000 
 

40,000 40,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนที่มี
จิตสํานึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนที่มี
จิ ต สํ า นึ ก ใ น
ก า ร รั ก ษ า
สิ่งแวดล้อม 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนสวนป่า  
ป่าเฉลิมพระเกียรติหรือเครือข่ายพิทักษ์
ป่าและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้การ อนุรักษ์
ป่าและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

จํานวน 1 โครงการต่อ
ปี 

10,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนที่มี
จิตสํานึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนที่มี
จิ ต สํ า นึ ก ใ น
ก า ร รั ก ษ า
สิ่งแวดล้อม 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

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

3.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
3.8 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสรมิสวัสดิการสังคมให้การ
สงเคราะห์เบี้ยยงัชีพหรือเบี้ยสงเคราะห์
แก่ผู้สูงอายุ/ ผู้ป่วยเอดส์ และคนพิการ 

เพื่อช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กลุ่มเป้าหมายได้รับเบี้ย
ยังชีพตามเกณฑ์ 

 

8,336,400 
 

8,500,000 
 

9,000,000 
 

9,500,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมาย มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย 
มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
2 โครงการส่งเสรมิระบบหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชน(สปสช.)
หรือสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบลทรายขาว(สปสช.) 

เพื่อส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การดูแลสุขภาพ  

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแล
สุขภาพเพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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 
 
 

โครงการส่งเสรมิศักยภาพและจัด
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวหรือพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่วภายในตําบล 

เพื่อส่งเสริมให้
ตําบลเป็นที่
รู้จักแก่คนใน
ท้องถิ่นอื่น 

กิจกรรมท่องเทีย่ว 
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

70,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนท้องถิ่นอื่น
รู้จักแหล่งท่องเที่ยว
ตําบล 

ป ร ะ ช า ช น
ท้องถิ่นอื่นรู้จัก
แ ห ล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ตําบลเพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 
 
 

โครงการอบรมมัคคุเทศก์และ
ผู้ประกอบการ 

เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ในตําบล 

กิจกรรมท่องเทีย่ว 
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนท้องถิ่นอื่น
รู้จักแหล่งท่องเที่ยว
ตําบล 

ป ร ะ ช า ช น
ท้องถิ่นอื่นรู้จัก
แ ห ล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ตําบลเพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการปรับปรุงจดุบรกิารนักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว/
แนะนําแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กิจกรรมท่องเทีย่ว 
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนนักท่องเที่ยว 

นักท่องเ ที่ยว
เข้ามาเที่ยวใน
ตําบลเพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4. โครงการจัดทําซุ้มประตูทางเขา้แหล่ง
ท่องเที่ยว/มัสยดิโบราณ 

เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว/
แนะนําแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กิจกรรมท่องเทีย่ว 
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนนักท่องเที่ยว 

นักท่องเ ที่ยว
เข้ามาเที่ยวใน
ตําบลเพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

5. โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวตําบลทรายขาวหรือแผ่นป้าย
ประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเทีย่ว 

เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว/
แนะนําแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กิจกรรมท่องเทีย่ว 
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนนักท่องเที่ยว 

นักท่องเ ที่ยว
เข้ามาเที่ยวใน
ตําบลเพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

6. โครงการจัดงานจักรยานเสือถเูขา เพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยว
ตําบลทรายขาว 

กิจกรรมท่องเทีย่ว 
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนนักท่องเที่ยว 

นักท่องเ ที่ยว
เข้ามาเที่ยวใน
ตําบลเพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

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

5.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได ้
5.1 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 โครงการก่อสร้างอาคารกลุ่มอาชีพน้ํามัน
สกัดเย็น 

เพื่อส่งเสริม
การพัฒนากลุ่ม
น้ํามันสกัดเย็น
ให้มีพื้นที่ผลิต
เพิ่มขึ้น 

อาคารกลุ่มน้ํามนั
สกัดเย็น 
จํานวน 1 

หลัง 

100,000 
 

   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้ครัวเรือน 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

 
 
5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โ ค ร ง ก า ร เ ทศก า ลหนึ่ ง ตํ า บ ลห นึ่ ง
ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมงานชักพระ/ 
อุดหนุนงานชักพระประจําปี 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้ใน
ชุมชน 

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
จํานวน 1 โครงการต่อ

ปี 

140,000 
 

150,000 160,000 180,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้ครัวเรือน 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว/
อําเภอโคกโพธิ์ 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

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

5.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได ้
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดทําตลาดนัดชุมชนหรือถนน
คนเดิน  

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้ใน
ชุมชน 

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
จํานวน 2 โครงการต่อ

ปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้ครัวเรือน 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพแกเ่ยาวชนและ
กลุ่มอาชีพ/จ้างแรงงานนกัเรียน/
นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้ใน
ชุมชน 

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
จํานวน 1 โครงการต่อ

ปี 

30,000 
 

40,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้ครัวเรือน 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน
ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้/
หรือฝึกอบรมภาษาต่างประเทศแก่กลุ่ม
อาชีพ 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพ
และสร้าง
รายไดใ้นชุมชน 

กิจกรรมส่งเสรมิ
อาชีพ 

จํานวน 1 
โครงการต่อปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้ครัวเรือน 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น/ฝึกอาชีพ
แก่ผู้สูงอายุ 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพ
และสร้าง
รายไดใ้นชุมชน 

กิจกรรมส่งเสรมิ
อาชีพ 

จํานวน 1 
โครงการต่อปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้ครัวเรือน 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

5 โครงการฝึกอบรมการย้อมผ้าสีธรรมชาติ 
กลุ่มทอผ้า 

เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาการ
ทอผ้า 

กลุ่มทอผ้า 
จํานวน 1 
โครงการ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้ครัวเรือน 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

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

5.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได ้
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพแก่เด็ก
นักเรียนและเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้อาชีพแก่เด็ก
นักเรียนและ
เยาวชน 

เด็กนักเรียนและ
เยาวชน 

จํานวน 1 โครงการ 

50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
การส่งเสริมการ
เรียนรู้อาชีพแก่เด็ก
นักเรียนและเยาวชน 

เด็กนักเรียน
และเยาวชน
มีการเรียนรู้
อาชีพ 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจและสังคม
ในชุมชนให้มีการบริหารจัดการภายใน
กลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ 

เพื่อมีกองทุน/กลุ่ม
บริหารจัดการเอง
ได้และมี
ประสิทธิภาพ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับประชาชนใน

ตําบล 
จํานวน 1 โครงการต่อ

ปี 

50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชน 

กลุ่ ม เ ศ รษ ฐ กิ จ
แ ล ะ สั ง ค ม ใ น
ชุ ม ช น มี ค ว า ม
เข้มแข็งสามารถ
จัดการสวัสดิการ
เองได้ 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

8 โครงการจัดตั้งศูนย์รวมสินค้ากลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพมีสถานที่
จําหน่ายสินค้า 

กลุ่มอาชีพ 
จํานวน 1 
โครงการ 

50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้ครัวเรือน 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
9 โครงการส่งเสรมิและพัฒนากลุ่มอาชีพ

หรือกลุ่มสตรีหรืออุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่ม
สตรีในตําบล  

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
หรือกลุ่มสตรีเพื่อ
สร้างรายได้ใน
ชุมชน 

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
จํานวน 1 โครงการต่อ

ปี 

40,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้กลุ่มอาชีพหริ
อกลุ่มสตรีในตําบล 

ก ลุ่ ม อ า ชี พ
หรือกลุ่มสตรี
ใ น ชุ ม ช น มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

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

5.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได ้
5.4 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 โ ค ร ง ก า ร ส ร้ า ง ส ร ะ น้ํ า เ ก็ บ น้ํ า เ พื่ อ
การเกษตร 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดน้ําใช้ใน
การเกษตรใน
หน้าแล้ง 

จัดหาที่สร้างสระ
น้ํา  

จํานวน 1 แห่ง 

300,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ปริมาณน้ํา
เพิ่มขึ้นเพื่อใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ําให้สามารถ
ใช้ได้ตลอดปี 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดน้ําใช้ใน
การเกษตรใน
หน้าแล้ง 

โครงการ จํานวน 
1 โครงการ 

300,000    ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณน้ําใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ปริมาณน้ํา
เพิ่มขึ้นเพื่อใช้
ในการเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการส่งเสรมิการเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพยีง (ทฤษฎีใหม)่ 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้ใน
ชุมชน 

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
จํานวน 1 โครงการต่อ

ปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้ครัวเรือน 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการจัดตั้งตลาดกลางรับซื้อผลไม้ตาม
ฤดูกาล 

เพื่อส่งเสริม
การตลาดสินค้า
ด้านเกษตรใน
ตําบล 

ตลาดกลาง 
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้ครัวเรือน 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

5 โครงการสนับสนุนพันธ์พืชและพันธ์สัตว์
น้ํา-และฟื้นฟูนาร้าง 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้ใน
ชุมชน 

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
จํานวน 1 โครงการต่อ

ปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้ครัวเรือน 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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 โครงการพัฒนาศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ และศูนย์
ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อบํารุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

โครงการ จํานวน 1 
โครงการ 

50,000 
 

   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชาชนที่มี 
ส่วนร่วมในการ
บริหารงานของ อบต. 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
ทํางาน 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการจัดทําวารสาร อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. 
จํานวน 1 ครั้ง 

ต่อปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชาชนที่
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร อบต. 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร อบต. 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อพัฒนาระบบ
จัดเก็บรายได้ของ 
อบต. 

จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
จํานวน 1 โครงการ 

30,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้จากการจัดเก็บ
ภาษี 

การจัดเก็บ
รายได้เพิ่มสูงขึ้น 
จากฐานข้อมูลที่
ครบถ้วน 

กองคลัง 
อบต.

ทรายขาว 
4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ

จริยธรรมให้บุคลากรของ อบต. 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจให้แก่
บุคลากรของ
องค์กรฯ 

บุคลากร อบต. 
จํานวน 2 ครั้ง 

ต่อปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความรูด้้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากร อบต 

บุคลากร อบต 
มีความรู้ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม
เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

5 โครงการทรายขาวรักษ์สะอาด
“Big cleaning Day” 

เพื่อร่วมกันจัดการ
ขยะในพื้นที่ 

โครงการ จํานวน 1 
โครงการต่อปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมใน
การจัดการ
ขยะในพื้นที่ 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

6 โครงการจัดงานประเพณีเนือ่งในเทศกาล
วันเข้าพรรษา/วันลอยกระทง 

เพื่อส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่ตลอดไป 

โครงการ จํานวน 3 
โครงการ 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้
ร่วมจัด
โครงการ
ประเพณี 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการเลือกตัง้/กรณีครบวาระ/
เลือกตัง้ซ่อม 

เพื่อส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชน จํานวน 1 
โครงต่อปี 

10,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนผู้ใช้สิทธิ์
เลือกตัง้ 

มีการส่งเสริม
ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

8 โครงการจัดหาเครื่องมือครุภัณฑ์ 
สํานักงาน 

เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการ
ทํางานของ
เจ้าหน้าที ่

จัดครุภัณฑ์ใน
สํานักงาน 
จํานวน 5 
โครงการ 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

การปฏิบัติหน้าที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

อบต.มี
เครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งาน 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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) 

9 โครงการปกป้องสถาบันชาต ิ เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงความรักต่อ
สถาบันชาติ และ
เกิดความสามัคคีใน
ชุมชน 

ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมปกป้องสถาบัน
ชาติ จํานวน 1 ครั้งต่อ

ปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของ
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่มีส่วนร่วมในการปกป้อง
สถาบันชาติ 

ป ร ะ ช า ช น มี
ความภู มิ ใจใน
สถาบันชาติ 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

10 โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการ
ทํางานของ
เจ้าหน้าที ่

ตู้เหล็ก  
จํานวน 5 ตู ้

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

การปฏิบัติหน้าที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

อบต.มี
เครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งาน 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

11 โครงการจัดซื้อยางรถยนต/์ยาง
รถจกัรยานยนต ์และอะไหล่ พร้อม
อุปกรณ ์

เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพใน
การปฏิบัตงิาน
ของท้องถิ่น 

ยางรถยนต/์ยาง
รถจกัรยานยนต์
อะไหล่ พร้อม

อุปกรณ ์
จํานวน 3 
โครงการ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

การปฏิบัติหน้าที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

อบต.มี
เครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งาน 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

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

6.ยุทธศาสตร ์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ ี
6.2 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 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมทีท่ําการ อบต.
หรืออาคารอเนกประสงค์ พร้อมทางขึ้นผู้
พิการ/ผู้สูงอายหุรือก่อสร้างต่อเติม
หลังคาคลุมอาคารอเนกประสงค์ อบต.
ทรายขาว 

เพื่อสร้างความ
สะดวกในการ
บริการ
ประชาชน 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ต่อเติมอาคาร 
อบต.ทรายขาว 

จํานวน 1 
โครงการ 
ต่อปี 

200,000 
 

250,000 
 

300,000 
 

350,000 
 

ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ
ได้รับความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยเมื่อมาใช้
บริการ 

ป ร ะ ช า ช น มี
ความสะดวก
ต่ อ ก า ร
ให้บริการของ 
อ บ ต .
ทรายขาว 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

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

6.ยุทธศาสตร ์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ ี
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล หรอืจัดบรกิาร
เคลื่อนที่ของ อบต.(อบต.พบประชาชน/
อบต.เคลื่อนที่) 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมให้กับ
ประชาชน 

ประชาชน 
จํานวน 2 ครั้ง 

ต่อปี 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชาชนที่มี 
ส่วนร่วมในการ
บริหารงานของ อบต. 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
ทํางาน 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการรวมพลังพัฒนาท้องถิน่อย่าง 
ยังยืนและสงบสุข 
 

เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน 

ประชาชน จํานวน 1 
ครั้งต่อปี 

15,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละที่เพิม่ขึ้นจํานวนผู้
ที่เข้าร่วมโครงการที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนมีส่วน
ส่วนร่วมพัฒนา
ท้องถิ่น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
3 โครงการจัดงานรัฐพิธใีนวันสําคัญ 

เช่น จัดงานเฉลิมพระเกยีรติสถาบันชาติ  
ศาสนา  และพระมหากษัตรยิ ์

เพื่อให้ประชาชน
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ 
สถาบันชาติ  
ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์ 

โครงการ จํานวน 5 
โครงการต่อปี 

10,000 
 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนได้
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ 
สถาบันชาติ  
ศาสนา  และ
พระมหากษัตริ
ย์ 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน อบต. และศึกษาดงูาน
หน่วยงานอื่นของบุคลากรใน อบต. 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติและ
ประสบการณ์ใน
การทํางาน 

บุคลากรได้ศึกษาดูงาน
หน่วยงานอื่น จํานวน 1 

ครั้งต่อปี 

250,000 
 

300,000 350,000 350,000 จํานวน ผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้ใน
การบริหารงาน อบต. 
เพิ่มมากขึ้น 

บุคลากรมี
ประสบการณ์ใน
การทํางานมาก
ขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

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

6.ยุทธศาสตร ์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ ี
6.4 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 โครงการวันสําคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เยาวชนได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

จํานวน 3 ครั้งต่อปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิม่ขึ้นจํานวนผู้
ที่เข้าร่วมโรงการที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
กษัตริย์ 

เ ด็ ก ไ ด้ ทํ า
กิ จ ก ร ร ม วั น
สํ า คั ญ ท า ง
ส ถ า บั น
พระมหากษัตริ
ย์ 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการธรรมะจูงเดก็เข้าวัด/เข้ามัสยิด
ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้เรียนรู้และทํา
กิจกรรมในวัน
สําคัญทางศาสนา 

เยาวชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมพาเด็กเข้าวัด/

มัสยิด 
จํานวน 1 ครั้งต่อปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ ที่เพิม่ขึ้นของ
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เ ด็ ก ไ ด้ ทํ า
กิจกรรมในวัน
สํ า คั ญ ท า ง
ศาสนา 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการฉันเปน็คนดี เพิ่มพัฒนาเด็กและ
เยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

เด็กและเยาวชนได้รับ
การอบรมคุณธรรม
จริยธรรม จํานวน 1 

ครั้งต่อปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ ที่เพิม่ขึ้นจํานวนผู้
ที่เข้าร่วมโครงการที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม
จริยธรรม 

เด็กและเยาวชน
มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

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

6.ยุทธศาสตร ์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ ี
6.5 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 โครงการสานฝันวัยใส ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนน่าอยู ่

เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งใน
ครอบครัว 

ประชาชนได้รับการ
อบรมเพิ่มความเข้าใจ

ในครอบครัว  
จํานวน 1 ครั้งต่อปี 

15,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละที่เพิม่ขึ้นจํานวนผู้
ที่เข้าร่วมโครงการที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายครอบครวัมี
ความอบอุ่น 

ค ร อ บ ค รั ว มี
ค ว า ม อ บ อุ่ น
และลดปัญหา
ครอบครัว 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สําหรบัอุดหนนุองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
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 อุดหนุนกลุ่มอาสาสอนศาสนาและ
จริยธรรมประจาํมัสยิด 

เพื่อให้เด็กได้มี
พัฒนาการด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

ศูนย์อบรมจริยธรรม
ประจํามัสยิด จํานวน 1 
โครงการต่อปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี 

เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี 

สํานักงานปลัด 
อบต.ทรายขาว/

กลุ่มผู้สอน 
ตาดีกา 

2 อุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมี
อาหารที่ดี
รับประทาน 

อาหารกลางวันจํานวน 
1 โครงการต่อปี 

1,090,400 
 

1,100,000 
 

1,100,000 
 

1,100,000 
 

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
เด็กและ
เยาวชนมี
อาหารที่ดี
รับประทาน 

เด็กและ
เยาวชนมี
อาหารที่ดี
รับประทาน 

สํานักงานปลัด 
อบต.ทรายขาว/
ร.ร.บ้านควนลัง

งา/ร.ร.วัด
ทรายขาว 

รวม 2 โครงการ   1,190,400 1,200,000 1,200,000 1,200,000    

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สําหรบัอุดหนนุองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

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

3.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
3.1 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 โครงการอุดหนนุการดําเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐานของ อสม. 

เพื่อส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 1 โครงการ 

ต่อปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การดูแลสุขภาพ  

กลุ่มเป้าหมา
ยได้ รับการ
ดูแลสุขภาพ
เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว/
กลุ่มอสม. 

รวม 1 โครงการ   50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สําหรบัอุดหนนุองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

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

3.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
3.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการกิจกรรมค่ายอบรม/บําบัดและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด/หรืออดุหนุน
งบประมาณหรอืจัดกจิกรรมอบรมให้
ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติด/ผู้เกี่ยวข้องกับ

ยาเสพติด 
จํานวน 1 

โครงการต่อปี 

36,000 65,000 65,000 65,000 ร้อยละที่ลดลงของ
ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ 

ป้ อ ง กั น แ ล ะ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

สํานักงานปลัด 
อบต.ทรายขาว/
อําเภอโคกโพธิ์ 

รวม 1 โครงการ   36,000 65,000 65,000 65,000    
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สําหรบัอุดหนนุองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

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

5.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได ้
5.1 แผนงาน ศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนงานชักพระประจําปีอําเภอ 
โคกโพธิ์ 
 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพ
และสร้าง
รายไดใ้นชุมชน 

กิจกรรมส่งเสรมิ
อาชีพ 

จํานวน 1 
โครงการต่อปี 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้ครัวเรือน 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว/
อําเภอโคกโพธิ์ 

รวม 1 โครงการ   20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

   

 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 
 

บญัชคีรภุณัฑ์ 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 
 

ประเภท 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รบัผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 
จํานวน 2 ตัว 

10,000 
 

10,000   สํานักงานปลัด 
 

2 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องโทรสาร  
จํานวน 1 เครือ่ง 

18,000    สํานักงานปลัด 

3 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิด
บันทึกเวลาเข้าออกงาน 

จํานวน 1 เครือ่ง 

9,000    สํานักงานปลัด 

4 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน  
จํานวน 6 ตู้ 

16,500 16,500   สํานักงานปลัด 

5 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก  
จํานวน 4 ตู้  

15,800 15,800   สํานักงานปลัด 

6 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  
จํานวน 9 ตู้  

35,000 5,000 5,000  สํานักงานปลัด 

7 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะทํางาน  
จํานวน 2 โต๊ะ 

10,000    สํานักงานปลัด 

8 งานบริหารงานทั่วไป 
 

งบลงทุน ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์  
จํานวน 8 ตัว 

12,000 
 

4,000   สํานักงานปลัด 
 

 

แบบ ผ. 08 



126 
 

แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

  
บญัชคีรภุณัฑ์ 

แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หนว่ยงาน

รับผดิชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะหมู่บูชา 
จํานวน 1 ชุด 

8,500    สํานักงานปลัด 

10 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องสํารองไฟฟ้า  
จํานวน 3 เครือ่ง 

5,600 2,800   สํานักงานปลัด 

11 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 1 เครือ่ง 

 22,000   สํานักงานปลัด 

12 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก  
จํานวน 1 ตู้  

7,900    กองคลัง 

13 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน  
จํานวน 2 ตู้ 

11,000    กองคลัง 

14 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 1 เครือ่ง 

22,000    กองคลัง 

15 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องสํารองไฟฟ้า  
จํานวน 2 เครือ่ง 

2,800 2,800   กองคลัง 

16 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  
จํานวน 2 ตู้  

5,000 5,000   กองคลัง 

 
 
 

แบบ ผ. 08 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

 
 

บญัชคีรภุณัฑ์ 
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลทรายขาว 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หนว่ยงาน

รับผดิชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 งานเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เครื่องวัดแรงดันกระแสไฟฟ้า  
จํานวน 1 เครือ่ง  

5,000    กองช่าง 

18 งานเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ  
จํานวน 1 เครือ่ง  

6,500    กองช่าง 

19 งานเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเชื่อม 
จํานวน 1 เครือ่ง  

11,000    กองช่าง 

20 งานเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์โรงงาน บันไดอลูมิเนียม  
จํานวน 1 ตัว  

12,000    กองช่าง 

21 งานเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์โรงงาน ปั๊มน้ําซับเมอรส์ 
จํานวน 1 ตัว  

25,000    กองช่าง 

22 งานเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไร้สาย 
จํานวน 1 เครือ่ง  

6,500    กองช่าง 

23 งานเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED จํานวน 1 ตัว  

53,000    กองช่าง 

24 งานเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
จํานวน 1 เครือ่ง  

5,600    กองช่าง 

รวม 313,700 83,900 5,000 0  

 

แบบ ผ. 08 
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แผนพฒันาสี่ปี อบต.ทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) 

ส่วนที่ 5 
แนวทางการตดิตามและประเมินผล 

 1 กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมินผล 
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ได้มีคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 28 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว มีหน้าที่ 

  1. กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  3. รายงานผลและเสนอนความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ทั้งน้ีให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  4 .แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานที่เห็นสมควร  
2 การกาํหนดวิธีการตดิตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล การบริหารและการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) ได้พิจารณากําหนดแบบรายงานให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 

1) การขอแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี  
2) การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในรูปของสัดสว่นของโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปี ที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณให้ส่วนราชการสามารถดําเนินการตามโครงการได้ 
3) การติดตามและการรายงานผลดําเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ได้กําหนดแผนรายงานผลให้

ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 
ก) ระยะเวลาการดําเนินงานแต่ละโครงการอยู่ภายใต้กําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่ 
ข) งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินโครงการอยู่ภายใต้งบประมาณที่กําหนดไว้หรือไม่ 
ค) ผลการดําเนินงานในแต่ละโครงการบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 
ง) ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

รายงานการบริหารและการดําเนินงานตามแผนงานโครงการให้คณะกรรมการพัฒนา อบต. ทราบเป็นประจําทุกปี 
ตามแบบที่กําหนดโดยเป็นการกํากับติดตามและให้มีการสรุปผลการบริหาร/โครงการ/แผนงาน และการดําเนินงานโครงการ
ละ 1 ครั้ง และมีการประเมินผลรวมทั้งปีๆละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้บริหารฯ 
คณะกรรมการพัฒนาอบต. และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป 
3.สรปุผลการพฒันาทอ้งถ่ินในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
โดยใช้แบบสําหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคณุภาพ(1)แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน(Performance 

Indicator)(2)แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model)หรอื Scorecard Model ของKaplan and Norton (3)แบบมุ่งวัดผล
สมัฤทธ์ิ(Result Framework Model)(RF)(4)แบบเชิงเหตุผล(Logical Model)ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model(5)
แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measurement System(PPMS)ระบบการวัดกระบวนการ
ปฏิบัติงาน หรือ PPMS(6)แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving 
Method(7)แบบการประเมินแบบมีส่วนรว่ม(Participatory Methods)(8)แบบประเมินผลกระทบ(Impact Evaluation)(9)
แบบประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment Model)(10)แบบการประเมินตนเอง(Self-Assessment Model)และ(11)แบบ
อ่ืนๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดขึ้นทั้งน้ีต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ(1)-(10)หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
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-เชิงปริมาณ(Quantity)เชิงคุณภาพ(Quality)ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย(Cost)เวลา(Time)เป็นไปตามที่กําหนด
ไว้หรือไม่ 

-ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
-วัดผลได้จริงหรือไม่หรือวัดได้เท่าไหร่(Key Performance Indicators : KPIs) 
-ผลกระทบ(Impact) 
4.ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพฒันาทอ้งถ่ินในอนาคต 
จะส่งเสริมให้ประชาชน ร่วมทั้งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคประชานเข้าร่วมในการจัดทาํแผนพัฒนา

ท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยจะเร่ิมประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทั้งพ้ืนที่ตําบลทรายขาว 
 

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

 
 
 
 
 

 

 


