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                     ส่วนที ่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.ด้านกายภาพ 
       1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านและต าบลทรายขาว 

  องค์การบริหารสวนต าบลทรายขาว มีระยะทางหางจากที่วาการอ าเภอโคกโพธิ์ ระยะทาง 6 
กิโลเมตร มีพ้ืนที่โดยประมาณทั้งสิ้น 44.130 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,581 ไร 
  ภูมิประเทศขององค์การบริหารสวนต าบลทรายขาว 
  ทิศเหนือ จด ต าบลปุาบอน อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
  ทิศใต  จด ภูเขาสันกาลาคีรี 
  ทิศตะวันออก จด ต าบลนาประดู อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
  ทิศตะวันตก จด ต าบลชางใหตก อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุมมีแนวเทือกเขาสันกาลาคีรีเชื่อมเขตจังหวัดยะลา ปัตตานีและ
สงขลา มีทรัพยากรทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะแกการเพาะปลูก /ท าสวน 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพอากาศท่ัวไป ไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดผานฤดูฝนอยูระหวางเดือนสิงหาคม-ธันวาคม โดยมีฝนตกชุก ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ฤดูรอนอยูระหวาง
เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 
  1.3 ลักษณะของดิน  ดินเป็นดินเหนียวปนทราย ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ทรายสูงประกอบกับติดกับ
เนินเขาและที่ราบบางสวน สภาพพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะการปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ทุเรียน มังคุด 
ลองกอง ขาว เป็นตน  
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2.ด้านการเมืองการปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง  เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว มี 
จ านวนหมู่บ้าน  6  หมู่   ดังนี้    

หมูที่ ชื่อหมูบาน 

1 บานใหญ 
2 บานหลวงจันทร์ 
3 บานทรายขาวออก 
4 บานควนลังงา 
5 บานทรายขาวตก 
6 บานล าหยัง 

2.2 การเลือกตั้ง  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  

หมูที่ ชื่อหมูบาน/ต าบล 
 

เลือกตั้ง 
 

ผูมีสิทธิ 
 

ผูมาใชสิทธิ 
 

รอยละ 

1 บานใหญ สมาชิกสภาทองถิ่น 675 584 86.52 
2 บานหลวงจันทร์ สมาชิกสภาทองถิ่น 440 370 84.09 
3 บานทรายขาวออก สมาชิกสภาทองถิ่น 564 473 83.87 
4 บานควนลังงา สมาชิกสภาทองถิ่น 523 478 91.40 
5 บานทรายขาวตก สมาชิกสภาทองถิ่น 422 353 83.65 
6 บานล าหยัง สมาชิกสภาทองถิ่น 459 419 91.29 

1-6 ต าบลทรายขาว ผูบริหารทองถิ่น 3,092 2,686 86.87 
ข้อมูล ณ ตุลาคม 2556 

3.ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ต าบลทรายขาว แบงเขตการปกครองออกเป็น 6 หมูบาน ไดแก 

หมูที ่ ชื่อหมูบาน 
จ านวนราษฎร 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 บานใหญ 450 539 989 297 
2 บานหลวงจันทร์ 269 277 546 192 
3 บานทรายขาวออก 334 345 679 291 
4 บานควนลังงา 385 427 812 213 
5 บานทรายขาวตก 236 267 503 183 
6 บานล าหยัง 323 356 679 176 
รวม 1,997 2,211 4,208 1,352 

ขอมูล ประชากร ณ.เดือน มิถุนายน  2564 
ประชากรทั้งสิ้น  4,208   คน  
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 ชาย    1,997    คน    
 หญิง   2,211     คน  
มีความหนาแนนเฉลี่ย   95   คน/ ตารางกิโลเมตร 
ประชากรในเขตองค์การบริหารสวนต าบลทรายขาวนับถือศาสนาพุทธรอยละ 41.40 และนับ
ถือศาสนาอิสลามรอยละ 58.60 
จ านวนประชากรรวมย้อนหลัง 3 ปี 

ข้อมูล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ประชากร 4,182 4,200 4,194 4,190 4,216 
เ พ่ิมขึ้น/ลดลง
รอยละ 

- เพ่ิมขึ้นรอยละ 
0.4 

ลดลงรอยละ 
0.4 

ลดลงรอยละ 
0.09 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 
0.6 

คาดการณ์วาในอนาคตประชากรต าบลทรายขาวจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.5 จากปีที่ผานมา 
ซึ่งคาดวา ปี 2564 จะมีประชากร 4,237 ปี 2565 จะมีประชากร 4,258 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (ปี พ.ศ. ๒๕๖4) 

ประชากร ชาย หญิง ช่วงอายุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 442 445 อายุต่ ากวา  ๑๘  ป ี
จ านวนประชากร 1,163 1,206 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ปี 
จ านวนประชากรผูสูงอายุ 392 560 อายุมากกวา  ๖๐ ป ี
รวม 1,997 2,211 ทั้งสิ้น  4,208  คน 

4. สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลทรายขาว จ านวน 2 แหง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ทรายขาวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนลังงา 
-  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จ านวน  1    แหง คือ โรงเรียนวัดทรายขาว 
-  โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน จ านวน  1 แหง คือ โรงเรียน 
   บานควนลังงา 
-  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม(ระดับมัธยมศึกษา) จ านวน 1 แหง คือโรงเรียน 
   ล าหยังวิทยามูลนิธิ 
-  สถานที่อานหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบาน จ านวน   6  แหง 
-  หอกระจายขาว     จ านวน  6  แหง 

4.2  การสาธารณสุข 
        -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจ าต าบลทรายขาว  จ านวน   1    แหง 
๔.๓  อาชญากรรม 

  องค์การบริหารสวนต าบลทรายขาว จากการส ารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมี
การปูองกันอุบัตภิัยอยางถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากขอมูลที่ส ารวจพบวามีการ
ปูองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแกปัญหาขององค์การบริหารสวนต าบลทรายขาวในปีงบประมาณที่ผาน
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มา นั้นไดบรรจุโครงการติดตั้งกลองโทรทัศน์วงจรปิด ในแผนพัฒนาทองถิ่นเรียบรอยแลว รวมทั้งไดตั้งจุดตรวจ 
จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกใหกับประชาชน         

๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารสวนต าบลทรายขาว  การแกไขปัญหาขององค์การบริหาร

สวนต าบลทรายขาวสามารถท าไดเฉพาะตามอ านาจหนาที่เทานั้น เชน การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การ
แจงเบาะแส  การฝึกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอ านาจหนาที่ของหนวยงาน  ก็จะเป็นอ านาจหนาที่ของ
อ าเภอหรือต ารวจแลวแตกรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารสวนต าบลทรายขาวไดใหความรวมมือมาโดยตลอด รวมถึง
ภาคประชาชนและหนวยงานราชการอ่ืนๆที่เก่ียวของ 
    ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารสวนต าบลทรายขาวไดด าเนินการดานสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ด าเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปุวยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบัตรผูพิการ 
(๔)  ด าเนินโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาท างานชวงปิดภาคเรียน  
(๕)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพใหกับประชาชนทั่วไป 
(6)  ประสานการใหความชวยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หนวยงานตางๆ ที่ใหการสนับสนุน  
(8) จัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ 
4.6  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

- วัด จ านวน   1    แหง 
- มัสยิด จ านวน  4   แหง    

4.7  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ชุดคุมครองต าบล(ชคต.) จ านวน   1    แหง 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1  การคมนาคม  

  การคมนาคมขนสงของต าบลทรายขาว ใชการคมนาคมทางบกในการติดตอกับอ าเภอและ
จังหวัดโดยใชเสนทางหลัก 2 เสนทาง คือ 

-ถนนลาดยางสายนาประดู – ทรายขาว – สะบายอย 
-ถนนลาดยางสายโคกโพธิ์ – ทรายขาว 
5.2  การไฟฟ้า  

  ต าบลทรายขาวมีไฟฟูาเขาถึง  หมูที่ 1 – หมูที่ 6  ครบทุกครัวเรือน ยกเวนครัวเรือนที่
กอสรางใหมหรือครัวเรือนที่สรางบานในเสนทางใหมโดยไมมีเสาไฟฟูาเขาถึง ตองด าเนินการขอขยายเขตไฟฟูา
ตอไป และไฟฟูาสองสวางทางหรือที่สาธารณะยังไมสามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ไดทั้งหมด ซึ่งทาง
องค์การบริหารสวนต าบลทรายขาว จะด าเนินการส ารวจและซอมแซม และประสานความรวมมือกันในหลายๆ 
ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนที่  ทั้งนี้  องค์การบริหารสวนต าบลก็ไดตั้งงบประมาณใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสวนนี้ไวแลว เพ่ือที่จะไดชวยกันแกไขปัญหาใหกับประชาชน 

5.3  การประปา  
  ต าบลทรายขาวมีระบบประปา หมูที่ 1 – หมูที่ 6  แตไมครบทุกครัวเรือน  ทั้งนี้  องค์การ

บริหารสวนต าบลก็ไดตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาทองถิ่นสวนนี้ไวแลว เพ่ือที่จะไดชวยกันแกไขปัญหาใหกับ
ประชาชน 
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  5.4  โทรศัพท์ 
ตูโทรศัพท์สาธารณะ จ านวน  1   แหง แตปัจจุบันประชาชนไดนิยมใชโทรศัพท์สวนบุคคล 

แทน ซึ่งสามารถติดตอสื่อสารไดรวดเร็ว 
5.5  ระบบโลจิสติกส์(Logistics) หรือการขนส่ง 

  องค์การบริหารสวนต าบลทรายขาว  มีไปรษณีย์ชุมชนตั้งอยูหมูที่ 3  ไมมีสถานีขนสงทางบก
และทางน้ า 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร ประชาชนในต าบลทรายขาว ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าสวนยางพารา  

สวนผลไม ท านา สวนทุเรียน 
6.2  การประมง 

  ในเขตองค์การบริหารสวนต าบลทรายขาวไมมีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเทานั้น  
  6.3  การปศุสัตว์ 

การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารสวนต าบลทรายขาว  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยง
ในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไก  เป็ด  โค  สุกร  เพ่ือจ าหนายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน 
  6.4  การบริการ 

รานอาหาร   จ านวน  12 แหง 

รานคาปลีก-สง        จ านวน  18 แหง 
  6.5  การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสวนต าบลทรายขาว มีแหลงทองเที่ยว   

    - น้ าตกทรายขาว 
          - ผาพญาง ู
          - เขารังเกียบ 
          - มัสยิดโบราณ 
     - วัดทรายขาว 

  6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารสวนต าบลทรายขาวไมมีอุตสาหกรรม  แตมีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก   

จ านวน  2  แหง   
6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แหง สถานีบริการน้ ามัน    2     แหง 
บริษัท   - แหง ศูนย์การคา/หางสรรพสินคา  - แหง 
หางหุนสวนจ ากัด  - แหง ตลาด       - แหง 
รานคาตางๆ  18 แหง โรงฆาสัตว์      - แหง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แหง รานซอมรถ      6 แหง 
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องค์กร/กลุ่มอาชีพ 

กลุ่ม 
ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 
1. กลุมกลวยเสน  หมูที่ 5 
2. กลุมน้ ามันสกัดเย็น หมูที่ 6 
3. กลุมสมแขก หมูที่ 3 
4. กลุมทอผา หมูที่ 3 
5. กลุมเลี้ยงโคขุน หมูที่ 4 
6. กลุมทุเรียนแปลงใหญ หมูที่ 6 

6.8 แรงงาน 
จากการส ารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยูในก าลังแรงงาน 

รอยละ  65 ซึ่งคอนขางมาก  แตคาแรงในพ้ืนที่ต่ ากวาระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  
ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางสวน ไปรับจางท างานนอกพ้ืนที่  ปัญหาที่พบคือ ประชากรตองไป
ท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนที่ไมมีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่สวนมากเป็นที่อยูอาศัย  หรือพ้ืนที่การเกษตร 

7.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
  7.1 การนับถือศาสนา 

ประชากรในเขตองค์การบริหารสวนต าบลทรายขาวนับถือศาสนาพุทธรอยละ 41.40 ซึ่ง
อาศัยอยูหมูที่ 2,3,5 เป็นสวนใหญ และนับถือศาสนาอิสลามรอยละ 58.60 ซึ่งอาศัยอยูหมูที่ 1,4,6 เป็นสวน
ใหญ สังคมทรายขาวเป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรม ที่ประชากรทั้งพุทธและมุสลิมอยูดวยกันอยางเขาใจและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันมาชานาน เป็นสังคมแหงสันติสุข 

7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีชักพระ    ประมาณเดือน ตุลาคม 
-  ประเพณีลากพระขึ้นเขาและสรงน้ าพระ  ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันสงกรานต์     ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีรดน้ าด าหัวผูสูงอายุ   ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง    ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา  ประมาณเดือน   กรกฎาคม-ตุลาคม 
-  ประเพณีกวนอาซูรอ    ประมาณเดือน ตุลาคม 
-  ประเพณีงานเมาลิด    ประมาณเดือน เมษายน-พฤษภาคม 
-  กิจกรรมละศีลอดรวมกัน   ประมาณเดือน   พฤษภาคม 
-  ประเพณีรับเทวดา    ประมาณเดือน    พฤษภาคม 
7.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ไดอนุรักษ์ภูมิปัญญาทองถิ่น  ไดแก  วิธีการทอผา 
วิธีการท าสมแขก วิธีการท ากลวยเสน วธิีการท าน้ ามันสกัดเย็น  
  ภาษาถิ่น  ประชาชนสวนใหญพูดภาษาใต 

7.๔  OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในต าบลทรายขาว ไดมีสินคาพ้ืนเมืองและของฝากสวนใหญจะเป็น กลวยเสน 
ทุเรียนทรายขาว ผาลายจวนตานี  ผลิตภัณฑ์จากสมแขก ผลิตภัณฑ์น้ ามันสกัดเย็น 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.๑ น้ า  ที่ใชในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ไดจากน้ าฝน ประปาภูเขา ล าธารน้ าจากน้ าตก 

ทรายขาว 
8.๒ ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสวนต าบลทรายขาว มีปุาไมในเขตอุทยานน้ าตก 

ทรายขาว และบริเวณพ้ืนที่ปุายาง หมูที่ 3 ซึ่งมีหนวยรักษาปุาไม ที่ ปน.2 ดูแลพื้นที่ปุาไมในต าบลทรายขาว  
8.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสวนต าบลทรายขาวมีเทือกเขาสันกาลาคีรี 
8.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารสวนต าบลทรายขาวสวนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  เป็นที่นา  

ไร  สวน  ที่อยูอาศัย รานคา ตามล าดับ และมีทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ไดแก  ดิน  น้ า  ตนไม  อากาศที่ไม
มีมลพิษ  

ทรัพยากรน้ า     ต าบลทรายขาวมีทรัพยากรแหลงน้ าที่ส าคัญ  คือ 
-  ล าหวยชองเรือ 
-  ล าหวยน้ าตก 
-  ล าหวยสวนตนเคียน 
-  ล าหวยคูลึก 
-  ล าหวยบานล าหยัง 
-  สระน้ าวังพลายบัว 
ต าบลทรายขาวมีภูเขาที่ส าคัญคือเทือกเขาสันกาลาคีรีซึ่งเป็นแหลงก าเนิดของตนน้ าล าธารที่
ส าคัญและมีแหลงทองเที่ยวคือน้ าตกทรายขาว / ผาพญางู/เขารังเกียบ 
แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
-  ฝาย , ท านบ  6    แหง 
-  สระน้ า  1    แหง 
-  ประปาหมูบาน          12    แหง 

9. ข้อมูลอ่ืน ๆ 
       9.1  มวลชนจัดตั้ง 

-  อาสาปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.     จ านวน         80        คน 
-  หนวยกูภัยประจ าต าบล (OTOS)  จ านวน         12       คน 
-  ชรบ.                       จ านวน         6         หมูบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 อบต.ทรายขาว  

9.2  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(1)จ านวนบุคลากรในอบต.ทรายขาวตามแผนอัตราก าลัง 

ล าดับ ส่วนราชการ จ านวนคน 
1 
 

2 
 
 

3 
 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 

11 
12 

 
13 
14 
15 
16 

 
17 

 
18 
19 
20 

 
21 
22 

 
23 

 
24 

 
25 
26 

 
27 

ปลัดองค์การบริหารสวนต าบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 
รองปลัดองค์การบริหารสวนต าบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) 
ส านักงานปลัด อบต.(01)   
หัวหนาส านักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
คร ู
เจาพนักงานธุรการช านาญงาน 
เจาพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
ผูชวยผูดูแลเด็ก(ทักษะ) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
ภารโรง 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ) 
คนงานประจ ารถขยะ 
พนักงานขับรถยนต ์
กองคลัง(04) 
ผูอ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 
เจาพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
เจาพนักงานจัดเก็บรายไดช านาญงาน 
เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบญัชี 
กองช่าง(05) 
ผูอ านวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
นายชางโยธาช านาญงาน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผูชวยนายชางโยธา 
ผูชวยเจาพนักงานธรุการ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
 

1 
1 
 
- 
๑ 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
 

1 
 

1 
1 
 
- 

รวมจ านวนบุคลากรที่มีคนครองต าแหน่ง ณ มิถุนายน 2564 26 
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(2)ระดับการศึกษา 
 ปริญญาโท   3        คน 
 ปริญญาตรี                          21      คน 
 ปวส.    -        คน 
 ปวท.    - คน 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา   2 คน 
 มัธยมศึกษาตอนตน  -      คน 
 ประถมศึกษา   -       คน       

(3)  รายได้และค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ   2563   
    3.1 รายได้องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   35,159,392.62 บาท  

ประกอบด้วย 
1.หมวดภาษีอากร  

(1.1) ภาษีจัดเก็บเอง จ านวน 5,708.22 บาท 
(1.2) ภาษีท่ีรัฐบาล จัดสรรให จ านวน 13,473,716.62 บาท 

2.หมวดคาธรรมเนียม ใบอนุญาตและคาปรับ จ านวน 202,716 บาท 
3. รายไดจากทรัพย์สิน จ านวน 62,587.38 บาท 
4.หมวดรายไดจาก สาธารณูปโภคและ การพาณิชย์ จ านวน 0  บาท 
5.หมวดรายได-เบ็ดเตล็ด จ านวน 114,650.40 บาท 
6.รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 21,300,014.00 บาท 
7.รายรับจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 0 บาท 
8.รายรับอื่น จ านวน 0  บาท 
3.2 ค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 33,636,679.40 บาท 

ประกอบด้วย 
1. งบกลาง จ านวน 9,115,674.00 บาท 
2. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจาง) จ านวน 10,533,998.00 บาท 
3. งบด าเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ และ หมวดสาธารณูปโภค) 

จ านวน 5,826,972.40 บาท 
4. งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอสราง) จ านวน 7,394,400.00  

บาท 
5. งบอุดหนุน จ านวน 765,635.00 บาท 
6. งบรายจายอื่น จ านวน 0 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 อบต.ทรายขาว  

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
   1.  นายกองค์การบริหารสวนต าบลทรายขาว 
   2.  รองนายกองค์การบริหารสวนต าบลทรายขาว 
   3.  รองนายกองค์การบริหารสวนต าบลทรายขาว 
   4.  เลขานุการนายกองค์การบริหารสวนต าบลทรายขาว 

   
 

                                                  โครงสร้างคณะผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว จ านวน 12 คน  
1.  สมาชิกสภา  อบต.ทรายขาว  หมูที่  1 
2.  สมาชิกสภา  อบต.ทรายขาว  หมูที่  1 
3.  สมาชิกสภา  อบต.ทรายขาว  หมูที่  2 
4.  สมาชิกสภา  อบต.ทรายขาว  หมูที่  2 
5.  สมาชิกสภา  อบต.ทรายขาว  หมูที่  3 
6.  สมาชิกสภา  อบต.ทรายขาว  หมูที่  3 
7.  สมาชิกสภา  อบต.ทรายขาว  หมูที่  4 
8.  สมาชิกสภา  อบต.ทรายขาว  หมูที่  4 
9.  สมาชิกสภา  อบต.ทรายขาว  หมูที่  5 
10. สมาชิกสภา  อบต.ทรายขาว  หมูที่  5 
11. สมาชิกสภา  อบต.ทรายขาว  หมูที่  6 

                   12. สมาชิกสภา  อบต.ทรายขาว  หมูที่  6 
 
 
 
 
 
 
 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก 
อบต. 
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โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
              
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานการเจาหนาท่ี 
1.4 งานธุรการ 
1.5 งานสวัสดิการสังคม 
1.6 งานการศึกษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรมและกีฬา 
1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
1.8 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
1.9 งานกิจการสภา 
2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบญัช ี
2.2 งานจดัเก็บและพัฒนารายได 
2.3 งานแผนท่ีและทะเบียนทรัพย์สิน 
2.4 งานพัสดุและทรัพยส์ิน 
3. กองช่าง 
3.1 งานแบบแผนและกอสราง 
3.2 งานการโยธา 
3.3 งานสาธารณูปโภค 
4.หน่วยตรวจสอบภายใน 
4.1 งานตรวจสอบภายใน 

     ปลัดองค์การบริหารสวนต าบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดบักลาง) 

 
 
 
 

ผูอ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

 

หัวหนาส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

 
กองช่าง 

ผูอ านวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ผูอ านวยการกอง

คลัง 
( นักบริหารงานการคลัง ระดับตน ) 

 
ส านักงานปลัด อบต. 

หัวหนาส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

 
ระดับตน) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
นักวชิาการศึกษาช านาญการ 
เจาพนักงานธุรการช านาญงาน 
เจาพนกังานสาธารณสุขช านาญงาน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
ผูดูแลเด็ก(ทักษะ) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
ภารโรง 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ) 
คนงานประจ ารถขยะ 
พนักงานขับรถยนต์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ครู 

 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
เจาพนักงานจัดเกบ็รายไดช านาญงาน 
เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญช ี
 

1.1 งานแบบแผนและกอสราง 
1.2 งานการโยธาและผังเมือง 
1.3 งานสาธารณูปโภค 
 

รองปลัดองค์การบริหารสวนต าบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดบัตน) 

 
 
 

ผูอ านวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

นายชางโยธาช านาญงาน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผูชวยนายชางโยธา 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก) 
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ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารสวนต าบลทรายขาว ไดวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหนาที่ออกเป็น 7 ดาน พิจารณาจาก
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสวนต าบล และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัย
คุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจ SWOT ดังนี้ 

อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริ หารส่วนต าบล และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) จัดใหมีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก   

        (2) จัดใหมีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน   
       (3) จัดใหมีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า    
       (4) ใหมีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  

(5) การสาธารณูปโภค และการกอสรางอ่ืนๆ   
(6) การสาธารณูปการ    
(7) การขนสงและวิศวกรรมจราจร   
2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 (1) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และการจัดการศึกษา  

  (2) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ   
 (3) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
      (4) จัดใหมีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ  
      (5) การสงเสริมกีฬา    

          (6) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
          (7) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
          (8) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว์ 
          (9) การปูองกันโรคและระงับโรคติดตอ  

                3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่ 
เกี่ยวข้องดังนี้ 

(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    
(2) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอ่ืนๆ  
      (3) การผังเมือง   
      (4) การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
      (5) การควบคมุอาคาร   

                           (6) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                           (7) การปูองกันและปราบปรามยาติดยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล 
                           (8) ใหประชาชนมีความรูเรื่องกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือลดอุบัติเหตุ 
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                 4.ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
         (1) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ์   

      (2) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว   
      (3) บ ารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร   

                           (4) กิจกรรมเก่ียวกับการพาณิชย์ และการสงเสริมการลงทุน  
                           (5) การสงเสริมการทองเที่ยว   

      (6) การสงเสริมโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของรัฐบาล 
      5.ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี 

ภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัด 

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
(2) คุมครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
(3) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน  
(4) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใชประโยชน์จากปุาไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดลอม    
          6.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 
       (1) การจัดการศึกษา  

      (2) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น   และวัฒนธรรมอันดีของ 
ทองถิ่น 
                       (3) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น  
                           (4) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการสงเสริมวัฒนธรรม  

         7.ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้ 

          (1) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
                 (2) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น   
                 (3) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในการพัฒนาทองถิ่น 
            จากภารกิจทั้ง  7  ดานดังกลาวขางตน   จะสามารถแกไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ไดอย าง
ครอบคลุมทุกดาน ทั้งนี้จะตองเป็นไปตามความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนที่   นอกจากนั้นแลว การ
ด าเนินการพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบล จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  นโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย และนโยบายของผูบริหาร อบต. 
 

 

 

 



14 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 อบต.ทรายขาว  

ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
(1)ความสมัพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕   ก าหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตร์ชาติ 

เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเป็นกรอบในการจัดท าแผนตางๆ ให
สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเป็นพลังผลักดันรวมกันไปสูเปูาหมายดังกลาว โดยใหเป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายวาดวยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
 การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นตนมา 
ไดสงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับเป็นประเทศ     
ในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสงผล
ใหประเทศไทยหลุดพนจากการเป็นประเทศยากจน และในดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยมีขอไดเปรียบใน
ความหลากหลายเชิงนิเวศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ มิติ
เศรษฐกิจที่โครงสรางเศรษฐกิจยังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมอยางเต็มที่ การผลิตของภาคบริการและ
ภาคเกษตรยังอยูในระดับต่ า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไมสอดคลองกับความตองการในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมท่ีการยกระดับรายไดของประชาชนการแกปัญหาดานความยาก
และความเหลื่อมล้ า การพัฒนาคุณภาพการใหบริการและการขยายโอกาสในการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ
ยังคงมีชองวางที่สามารถพัฒนาตอไปได  มิติสิ่ งแวดลอมที่การฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ                
และสิ่งแวดลอมยังเป็นประเด็นส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ยังขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองความตองการในการแกปัญหาของประชาชน
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  
 ภายใตเงื่อนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ 
สิ่งแวดลอมและปัจจัยการพัฒนาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สงผลใหประเทศไทยจ าเป็นตองมีการวางแผนการ พัฒนา   
ที่รอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ตองใชระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพ่ือใหเกิดการปรับตัวซึ่งจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสราง การขับเคลื่อนการพัฒนา
ใหประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคต จึงจ าเป็นตองก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ตองบรรลุ พรอมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในดานตาง ๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางเป็นบูรณาการบนพ้ืนฐาน    
ประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตาง ๆ อยางเป็น
ระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญในการขับเคลื่อนประเทศ และถายทอดไปสูแผนในระดับอ่ืน ๆ 
เพ่ือน าไปสูการปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษตาง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือใหการพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการไดอยางมั่ นคง    
มั่งค่ัง และยั่งยืน 
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วิสัยทัศนป์ระเทศไทยชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตอ
ผลประโยชน์แหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยูอยางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก   
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเป็นปึกแผน มีความมั่นคง
ทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ   
ความเป็นธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม       
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง  หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเขมแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึด เหนี่ยวจิตใจของประชาชน     
มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต      
มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน 
 ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศ เพ่ือใหสามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสราง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟูนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของ การเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการท า
ธุรกิจ เพ่ือใหเป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง  
ไปได ไดแก ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม
และสอดคลองกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดลอมมี 
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สวนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ งประโยชน์ส วนรวมอยางยั่ งยืน และใหค วามส าคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน                  
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และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล     
มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 

 1.ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ชาติดานความมั่นคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได         
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปูองกันและแกไขปัญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปัจจุบัน 
และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปัญหา แบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวชี้วัด ประกอบดวย  
 (๑) ความสุขของประชากรไทย  
 (๒) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ  
 (๓) ความพรอมของกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง และการมีสวนรวมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปูองกันและแกไขปัญหาความมั่นคง  
 (๔) บทบาทและการยอมรับในดานความมั่นคงของไทยในประชาคมระหวางประเทศ   
 (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  
 ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคงประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสรางเสริมความสงบเรียบรอย และสันติสุขใหเกิด
ขึ้นกับประเทศชาติบานเมือง   
 (๑) การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มีความพรอม ตระหนักใน
เรื่องความม่ันคง และมีสวนรวมในการแกไขปัญหา  
 (๒) การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ  
 (๓) การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชน์ของประเทศชาติมากกวาประโยชน์สวนตน  
 (๔) การพัฒนาและเสริมสรางกลไก ที่สามารถปูองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความ
มั่นคงที่ส าคัญ 
 ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแกไขปัญหาเดิม และ
ปูองกันไมใหปัญหาใหมเกิดขึ้น  
 (๑) การแกไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
 (๒) การติดตามเฝูาระวัง ปูองกัน และแกไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม  
 (๓) การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  
 (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งทางบก
และทางทะเล 
 ๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความม่ันคง  
ของชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนวยงานดานความมั่นคง โดย  
 (๑) การพัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ  
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 (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแหงชาติ กองทัพและหนวยงาน ความมั่นคง รวมทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ใหพรอมปูองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามไดทุกมิติทุก
รูปแบบและทุกระดับ   
 (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามใหมีประสิทธิภาพ 
 ๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ เพ่ือสรางเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญกาวหนาใหกับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อยางยั่งยืน โดย  
 (๑) การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ  
 (๒) การเสริมสรางและธ ารงไวซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค   
 (๓) การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาคโลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่
มิใชภาครัฐ 
 5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือใหกลไกส าคัญตาง ๆ 
ท างานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชหลักธรรมาภิบาล และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด   
 (๑) การพัฒนากลไกใหพรอมส าหรับการติดตาม เฝูาระวัง แจงเตือน ปูองกัน และแกไขปัญหา
ความมั่นคงแบบองค์รวม อยางเป็นรูปธรรม  
 (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงใหเอ้ืออ านวยตอการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ  
 (๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ดานความมั่นคง 
 

 2.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปูาหมาย การพัฒนาที่มุงเนนการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด ๓ ประการ ไดแก (๑) “ตอยอดอดีต” โดย
มองกลับไปที่ รากเหง าทางเศรษฐกิจ  อัตลักษณ์  วัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชี วิต  และจุ ด เดนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอ่ืน ๆ น ามา 
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม 
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนา โครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ทั้งโครงขาย
ระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอม 
ใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สรางคุณคาใหม ในอนาคต” ดวยการเพ่ิม
ศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของ
ตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พรอมทั้ง
การสงเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาส
ทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและ การกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของ
คนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน  
 ตัวชี้วัด ประกอบดวย  
 (๑) รายไดประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจาย
รายได  
 (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  
 (๓) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
 (๔) ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติดานการสราง 
ความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย ๕ ประเด็น ไดแก 
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 ๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ใหความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและ
มูลคา และความหลากหลายของสินคาเกษตร ประกอบดวย  
 (๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
 (๒) เกษตรปลอดภัย  
 (๓) เกษตรชีวภาพ  
 (๔) เกษตรแปรรูป   
 (๕) เกษตรอัจฉริยะ 
 ๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสรางอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต        
ที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลวดวยนวัตกรรม และเทคโนโลยีแหงอนาคต ประกอบดวย       
 (๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ  
 (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
 (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปัญญาประดิษฐ์  
 (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส์  
 (๕) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 
 ๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่
ส าคัญของการทองเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักทองเที่ยวทุกระดับ และเพ่ิมสัดสวนของนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบดวย  
 (๑) ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค์และวัฒนธรรม  
 (๒) ทองเที่ยวเชิงธุรกิจ  
 (๓) ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
 (๔) ทองเที่ยวส าราญทางน้ า  
 (๕) ทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
 ๔. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพใน
ดานโครงขายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ   
 (๑) เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ  
 (๒) สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ  
 (๔) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม  
 (๕) รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
 ๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สรางและพัฒนาผูประกอบการยุคใหม 
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผูประกอบการที่มีความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน   
โดย (๑) สรางผูประกอบการอัจฉริยะ (๒) สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน (๓) สรางโอกาสเขาถึงตลาด 
(๔) สรางโอกาสเขาถึงขอมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ 
 

  3.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 
  ยุทธศาสตร์ชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายการ
พัฒนาที่ส าคญัเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเป็นคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอ
สังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด       
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ที่ถูกตอง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษา
ทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง     
เป็นนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 ตัวชี้วัด ประกอบดวย  
 (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยูที่ดีของคนไทย  
 (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต   
 (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทยโดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด านการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบดวย ๗ ประเด็น ไดแก 
 ๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝั่งคานิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์   
 (๑) การปลูกฝั่งคานิยมและวัฒนธรรม ผานการเลี้ยงดูในครอบครัว  
 (๒) การบูรณาการเรื่องความชื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา  
 (๓) การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา  
 (๔) การปลูกฝั่งคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเป็นฐาน  
 (๕) การสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
 (๖) การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝั่งคานิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม   
 (๗) การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
 ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย 
ประกอบดวย  
 (๑) ชวงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เนนการเตรียมความพรอม ใหแกพอแมกอนการตั้งครรภ์  
 (๒) ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝั่งความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรูที่สอดรับกับ
ศตวรรษท่ี ๒๑  
 (๓) ชวงวัยแรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด   
 (๔) ชวงวัยผูสูงอายุ สงเสริมใหผูสูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
 ๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มุงเนน
ผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝุเรียนรูตลอดเวลา   
 (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑  
 (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ใหเป็นครูยุคใหม  
 (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท  
 (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต  
 (๕) การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหนง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  
 (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอร์ม   
 (๗) การสรางระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
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 ๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย   
 (๑) การพัฒนาและสงเสริมพหุปัญญาผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม 
รวมทั้งสื่อ ตั้งแตระดับปฐมวัย  
 (๒) การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับ
ผูมีความสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ   
 (๓) การดึงดูดกลุมผูเชี่ยวชาญตางชาติและคนไทยที่มีความสามารถในตางประเทศใหมาสราง
และ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศ 
 ๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม   
 (๑) การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ  
 (๒) การปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
 (๓) การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาวะที่ดี  
 (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะที่ดี   
 (๕) การสงเสริมใหชุมชนเป็นฐานในการสรางสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
 ๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
 (๑) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย  
 (๒) การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 (๓) การปลูกฝั่งและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน   
 (๔) การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ   
 (๑) การสงเสริมการออกก าลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานใหกลายเป็นวิถีชีวิต  
 (๒) การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ  
 (๓) การสงเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสูระดับอาชีพ     
 (๔) การพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
กีฬา 
 
 4.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมายการพัฒนาที่
ส าคัญที่ใหความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น มารวม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมท าเพ่ือสวนรวม การกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอมใหเป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แกครอบครัว ชุมชน และสังคม
ใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเป็นธรรมและทั่วถึง 
 ตัวชี้วัด ประกอบดวย  
 (๑) ความแตกตางของรายไดและการเขาถึงบริการภาครัฐระหวางกลุมประชากร  
 (๒) ความกาวหนาของการพัฒนาคน  
 (๓) ความกาวหนาในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี   
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 (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติดานการสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคมประกอบดวย ๔ ประเด็น ไดแก 
 ๑. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ   
 (๑) ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก  
 (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค  
 (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเขาถึงทรัพยากร  
 (๔) เพ่ิมผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทยใหเป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความคิดริเริ่ม
สรางสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน  
 (๕) สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย ทุกเพศภาวะ และ
ทุกกลุม  
 (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุงเปูาเพ่ือชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุมผูดอยโอกาสโดยตรง  
 (๗) สรางความเป็นธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผูมี
รายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส   
 (๘) สรางความเป็นธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางท่ัวถึง 
 ๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี   
 (๑) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค  
 (๒) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละกลุมจังหวัดในมิติตาง ๆ  
 (๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือตอการสรางชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ใหสามารถ
ตอบสนองตอสังคมสูงวัยและแนวโนมของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
 (๔) ปรับโครงสรางและแกไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพ่ือวางระบบและกลไก
การบริหารงานในระดับภาค กลุมจังหวัด  
 (๕) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานขอมูล ความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
 (๖) การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที ่
 ๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
  (๑) สรางสังคมเขมแข็งที่แบงปัน ไมทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและ
ดึงพลังของภาคสวนตาง ๆ  
 (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ  
 (๓) สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและ
ภาคประชาชน      
 (๔) สงเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสรางสรรค์สังคม  
 (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม   
 (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสรางสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
 ๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัด 
การตนเอง   
 (๑) สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ใหมีขีดความสามารถในการจัดการวางแผน
ชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  
 (๒) เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง  
 (๓) สรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ เพื่อสรางประชาธิปไตยชุมชน   
 (๔) สรางภูมิคุมกันทางปัญญาใหกับชุมชน 
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 5.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม มีเปูาหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสูการบรรลุเปูาหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติดานสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอยาง
บูรณาการ ใชพ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการใหทุกฝุายที่ เกี่ยวของไดเขามามี     
สวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเป็นไปได โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน    
ไมวาจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความส าคัญกับการสรางสมดุลทั้ง ๓ ดาน     
อันจะน าไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง  
 ตัวชี้วัด ประกอบดวย  
 (๑) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 (๒) สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไดรับการฟ้ืนฟู  
 (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 (๔) ปริมาณก฿าซเรือนกระจก มูลคาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติดาน
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ๖ ประเด็น ไดแก 
 ๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
 (๑) เ พ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตร์ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน  
 (๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินก าเนิด  
 (๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟแูมน้ าล าคลองและแหลงน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ  
 (๔) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 (๔) สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
 ๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล   
 (๑) เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
 (๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ      
 (๓) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหลงทองเที่ยว ชายฝั่งทะเลไดรับการปูองกันและแกไขทั้งระบบ และ
มีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอยางเป็นองค์รวม   
 (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดสวนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 ๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ   
 (๑) ลดการปลอยก฿าซเรือนกระจก  
 (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวของ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (๓) มุงเปูาสูการลงทุนที่เป็นมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ
และภาคเอกชน   
 (๔) พัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
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 ๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง   
 (๑) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเป็นเอกภาพ  
 (๒) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินิเวศ อยางยั่งยืน  
 (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ใหเป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล  
 (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอยางยั่งยืน  
 (๕) พัฒนาเครือขายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุมอาสาสมัคร ดวยกลไกการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนในทองถิ่น   
 (๖) เสริมสรางระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม และยกระดับความสามารถในการ
ปูองกันโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ า 
 ๕. พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
 (๑) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุมน้ าทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคงดานน้ าของประเทศ  
 (๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใชน้ าอยางประหยัด รูคุณคา และสรางมูลคาเพ่ิมจาก
การใชน้ าใหทัดเทียมกับระดับสากล  
 (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และสงเสริมการใชพลังงานที่เป็นมิตรตอ
สิ่งแวดลอม  
 (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน โดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน   
 (๔) พัฒนาความมั่นคงดานการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ 
คุณภาพ ราคาและการเขาถึงอาหาร 
 ๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ  
 (๑) สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี    
 (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม  
 (๓ )จั ด โ คร งสร า ง เ ชิ งสถาบัน เ พ่ื อจั ดกา รประ เด็ นร วม  ด านการบริ หา รจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ส าคัญ   
 (๔) พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล 
  
 6.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปูาหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์สวนรวม”
โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่ท าหนาที่ในการก ากับ
หรือในการใหบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ 
สวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทนตอการเปลี่ยนแปลงของโลก อยูตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเขามาประยุกต์ใชอยาง
คุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให
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ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส 
โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝั่งคานิยมความชื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสรางจิตส านึกในการ
ปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่
จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสูการลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือตอการ
พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอ านวยความ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  
 ตัวชี้วัด ประกอบดวย  
 (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ  
 (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  
 (๓) ระดับความโปรงใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ        
 (๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวย ๘ ประเด็น ไดแก 
 ๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส   
 (๑) การใหบริการสาธารณะของภาครัฐ ไดมาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหนาของภูมิภาค  
 (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช  
 ๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่   
 (๑) ใหยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
 (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ   
 (๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะทอนการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
 ๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ   
 (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  
 (๒) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ  
 (๓) สงเสริมการกระจายอ านาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถิ่นใหองค์กรปกครอง         
สวนทองถิ่นเป็นหนวยงานที่มีสมรรถนะสูงตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล 
 ๔. ภาครัฐมีความทันสมัย   
 (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ   
 (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย 
 ๕. บุคลากรภาครั ฐ เป็นคนดีและเก่ ง  ยึดหลักคุณธรรม จริ ยธรรม มีจิตส านึก                    
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ   
 (๑) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม   
 (๒) บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เสนทางความกาวหนาในอาชีพ 
 ๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 (๑) ประชาชนและภาคตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  
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 (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาดเป็นธรรมและ
ตรวจสอบได   
 (๔) การบริหารจัดการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเป็นระบบแบบบูรณาการ 
 ๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น  
  (๑) ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตางๆ ที่เปลี่ยนแปลง  
 (๒) มีกฎหมายเทาที่จ าเป็น      
 (๓) การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพเทาเทียม มีการเสริมสรางประสิทธิภาพการใช
กฎหมาย 
 ๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค   
 (๑) บุคลากรและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย 
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม  
 (๒) ทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกรวมกันในทุกขั้นตอนของการคนหา
ความจริง  
 (๓) หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพง อาญา และปกครองมีเปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์รวมกัน  
 (๔) สงเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม   
 (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ 
 การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ผานมาสงผลให 
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ ไดแก เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญขึ้น มีฐานการผลิตและบริการ
ที่มีความเขมแข็งและโดดเดนในหลายสาขา และความรวมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี 
รวมถึงความรวมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเขมขนและชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสดานการคา
และการลงทุนของไทยเพ่ิมขึ้น ในขณะที่โครงสรางพ้ืนฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น และการบริการทาง
สังคมทุกดานท่ีมีความครอบคลุมทั่วถึง ท าใหรายไดประชาชนสูงขึ้นปัญหาความยากจนลดลง และคุณภาพชีวิต
ประชาชนดีขึ้น 
 อยางไรก็ตาม โครงสรางเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น     
จึงใหมีความออนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแขงขันปรับตัวชา เนื่องจาก
การยกระดับหวงโซมูลคาการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสูการใชองค์ความรู วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมยังด าเนินการไดนอย ท าใหฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า
ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกดาน ที่ส าคัญไดแก คุณภาพคน คุณภาพ
การศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ าสูง กอใหเกิดความ
แตกแยก นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว มีภาวะขยะลนเมือง
และการบริหารจัดการน้ ายังไมเป็นระบบโครงขายที่สมบูรณ์ ในขณะที่ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศผันผวนมีความรุนแรงมากขึ้น ท าใหกฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมที่ เกี่ยวกับการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความเขมงวดมากขึ้น ซึ่งสวนหนึ่งสะทอนถึงปัญหาการจัดการภาครัฐที่
ขาดประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ และการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือพัฒนาประเทศยังลาชา  
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 ดังนั้น การพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จ าเป็นตองมีการเตรียมความพรอม
เพ่ือวางรากฐานของประเทศในระยะยาวใหมุงตอยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคลองเชื่อมโยงและรองรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมีสาระส าคัญสรุปได ดังนี้ 
 ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
  1. หลักการ 
  หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใชภูมิปัญญาและนวัตกรรม  
  ส าหรับการก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ก าหนดวา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดในดานตางๆ ของแผนพัฒนาฯ ไดยึด
เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ ที่เป็นเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบในการก าหนด
เปูาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปี โดยที่เปูาหมายและตัวชี้วัดตองสอดคลองกับกรอบเปูาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม ที่องค์กรระหวางประเทศก าหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่ งยื น (sustainable 
development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติก าหนดขึ้น เป็นตน สวนแนวทางการพัฒนา ไดบูรณา
การนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่ส าคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และไทยแลนด์ ๔.๐  
  การจัดท าแผนขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล เนนกระบวนการมีสวนรวม ทั้งจาก
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ เป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลัง             
ใหสามารถก าหนดเปูาหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการส าคัญที่ตอบสนองความตองการและ 
แกไขปัญหาใหกับประชาชนไดอยางสอดคลองกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปี 
  2. จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
  ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะเป็นแผนแรก ที่ถูก
ใชใหเป็นกลไกเชื่อมโยง สูการขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดที่จะตองบรรลุผลลัพธ์ และ
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา รวมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ตองเชื่อมตอถึงการปฏิบัติที่ตอง
ด าเนินการในชวง ๕ ปี โดยไดก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญ (Flagship Program) และประเด็นพัฒนาเชิง
บูรณาการที่ส าคัญ ในชวง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสูการปฏิบัติ จะท าใหระบบการจัดสรร 
งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผนดิน แผนส าหรับบริหารราชการแผนดิน กฎ ระเบียบวินัยทาง 
การเงินและการคลังภาครัฐ และระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก 
  นอกจากนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง          
ที่ก าหนดพ้ืนที่เปูาหมาย สาขาการผลิตและบริการเปูาหมายที่ชัดเจน เพ่ือใชเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และ
ก ากับ ใหการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์ และสอดคลอง กับเปูาหมาย
รวมของประเทศ รวมทั้งไดก าหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูป
แหงชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปไดเสนอและตองเรงด าเนินการใหแลวเสร็จในชวง ๕ ปีตอจากนี้ 
  3. ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
  ประเทศไทยแมวา ไดด าเนินมาตรการเพ่ือสงเสริมการบริหารจัดการที่ดี มีการขยายการ
ลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานที่เป็นระบบโครงขายมากขึ้น และมีการเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  แต
อันดับความสามารถในการแขงขันของไทย ยังปรับตัวชาเมื่อเทียบกับหลายประเทศ เนื่องจากคุณภาพคนต่ า 
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การลงทุนในการวิจัยและพัฒนายังมีนอย คุณภาพของโครงสรางพ้ืนฐานยังไมดี และปัญหาการบริหารจัดการ
ภาครัฐและกฎระเบียบตาง ๆ ลาสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช เมื่อตองเผชิญกับปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจโลกและภัยพิบัติธรรมชาติ ท าให เศรษฐกิจไทยผันผวนไดงาย และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตรา
ที่ต่ ากวาศักยภาพมาตอเนื่องหลายปี 
  นอกจากนี้ประเทศไทยตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใตสถานการณ์ที่ 
กระแสโลกาภิวัตน์เขมขนมากขึ้น เป็นโลกไรพรมแดน โดยมีการเคลื่อนยายคน เงินทุน  องค์ความรู เทคโนโลยี 
ขาวสาร สินคาและบริการอยางเสรี ท าใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น สงผลใหมีการรวมตัวดานเศรษฐกิจ 
ของกลุมตาง ๆ ในโลกมีความเขมขนขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหมมีขีดความสามารถในการแขงขันมากขึ้น เชน 
จีน อินเดีย ละดินอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งมีแรงงานราคาถูกและมีมาตรการอ่ืน ๆประกอบในการดึงดูดการ
ลงทุน จากตางประเทศไดเพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นการพัฒนาการสื่อสารดวยเทคโนโลยีสมัยใหมท าใหสังคมโลกมี
ความ เชื่อมโยงกันอยางใกลชิดมากขึ้น ท าใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยง อาทิ    การกอการราย โรคระบาด 
อาชญากรรมขามชาติ ปัญหาแรงงานตางดาว 
  ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคม
สูง วัยมากขึ้น จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผูสูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโนมอยูคนเดียวสูงขึ้น 
ปัญหา ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งความแตกตางของ 
รายได ระหวางกลุมคนรวยที่สุดและกลุมคนจนที่สุดสูงถึง ๓๔.๙ เทา ในปี ๒๕๕๖ เนื่องจากการกระจายโอกาส
การ พัฒนาไมทั่วถึง ยิ่งไปกวานั้นทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มีปัญหาความขัดแยงในการใชประโ ยชน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติระหวางรัฐกับประชาชน และระหวางประชาชนในกลุมตาง ๆ เนื่องจากการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนย์ขาดการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ ในขณะที่ปัญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิมสูงขึ้นตาม 
การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น ประเทศ
ไทยตองเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกวา ในอดีต 
  ภายใตเงื่อนไขและสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ เกิดขึ้นทั้งในและตางประเทศดังกลาว จะเป็นแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการ
บริหารความเสี่ยง อยางชาญฉลาดมากขึ้น ตอจากนี้ไป ประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนครั้งใหญ เพ่ือแกไขปัญหา
รากฐานส าคัญท่ีเป็น จุดออนและขอจ ากัดของประเทศท่ีสั่งสมมานาน ในขณะเดียวกันด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก
เพ่ือใชประโยชน์จาก จุดแข็งและจุดเดนของประเทศ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะตองใหความส าคัญกับประเด็น
ที่มีลักษณะการบูรณาการ และใชประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการแปลงแผนไปสูการ
ปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยาง แทจริง ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
  3.1 การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อ ยกระดับ
ศักยภาพของประเทศ โดยจะมุงเนนการน าความคิดสรางสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ท าใหเกิดสิ่ง ใหมที่มี
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหมๆ โดยการ ก าหนด
วาระการวิจัยแหงชาติ (National Research Agenda) ใหมีจุดเนนที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจง และ สอดคลองกับ
สาขาเปูาหมายการพัฒนาประเทศ และใชกลยุทธ์ดานนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการ น าไปใช
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม 
  3.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและตอยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสูความเป็น อัจฉริยะ
โดยใชเทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผูประกอบการใหเป็นผูประกอบการทาง
เทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิตที่เป็นกลุมใหญของประเทศ ไดแก 
เกษตรกรรายยอย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับสถาบันวิจัย และ 
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สถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานที่มีอยูใหตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
แบบกาวกระโดด โดยเฉพาะเรงสรางและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการด าเนินงานอยางเป็นเครือขายระหวางสถาบันวิจัย 
สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนา 
ของประเทศท้ังระบบ 
  ๓.๓ การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุก
ช่วงวัย มุงเนนการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพ่ือให 
เติบโตอยางมีคุณภาพ การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีตอสังคมสวนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคลองกับความ 
ตองการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นตอการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแตละชวงวัยตาม 
ความเหมาะสม การเตรียมความพรอมของก าลังคนดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใน 
อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเป็นเลิศ การสรางเสริมใหคนมีสุขภาพดีที่เนนการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพ 
  ๓.๔ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า ใหความส าคัญกับการจัดบริการ
ของรัฐที่มีคุณภาพท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข ใหกับผูที่ดอยโอกาสและผูที่อาศัยในพ้ืนที่หางไกล การจัดสรร
ที่ดินท ากิน สนับสนุนในเรื่องการสรางอาชีพ รายได และสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ ผูดอยโอกาส สตรี และ
ผูสูงอายุ รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐใหมีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริ มาณและ คุณภาพ 
ตลอดจนสรางชุมชนเขมแข็งใหเป็นพลังรวมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและพรอมรับ ผลประโยชน์จาก
การพัฒนา โดยสงเสริมการประกอบอาชีพของผูประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
สงเสริมใหชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินท ากินและการบริหาร
จัดการที่ดินของชุมชน โดยมุงบรรลุเปูาหมายส าคัญในการยกระดับรายไดประชากรกลุม รอยละ ๔๐ ที่มีรายได
ต่ าสุด 
  ๓.๕ การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของ
ห่วงโซ่มูลค่า เนนสรางความเขมแข็งใหกับปัจจัยพ้ืนฐาน ทุนทางเศรษฐกิจใหสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของ
ฐานการผลิตและฐานรายไดเดิม และยกระดับหวงโซมูลคาดวยการใชเทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพ่ือสราง
นวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับความตองการของตลาด รวมทั้งสรางสังคม
ผูประกอบการใหมีทักษะการท าธุรกิจที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนที่มี
ศักยภาพและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขาสูการเป็น
ประเทศรายไดสูงในอนาคต 
  ๓.๖  การปรับระบบการผลิตการ เกษตรให้สอดคล้ องกับพันธกรณี ในด้ าน              
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่  เนนการสรางองค์ความรูทางวิชาการเกษตร 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีสวนรวมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการ 
สรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตรมีความปลอดภัย ไมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดลอม 
ของประเทศ การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเขาถึงพ้ืนที่ท ากินของเกษตรกร 
รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียว เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ 
หางหุนสวน และบริษัท เพ่ือใหเกิดการประหยัดตอขนาด 
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  ๓.๗ การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ ต่อยอด
ไปสู่ฐานการผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการ วางรากฐานเพื่อ
สร้างและพัฒนาภาคการผลิตและบริการส าหรับอนาคต ทั้งในดานการเตรียมศักยภาพคน และโครงสราง
พ้ืนฐาน ตลอดจนสรางกลไกและเครือขายความรวมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ (Cluster) 
  ๓.๘ การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจ ดิจิทัล 
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม (Start Up) และ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการสรางสังคมผูประกอบการเพ่ือตอยอดฐานการผลิตและบริการ 
  ๓.๙ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการ ท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เนนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเกิด ความสมดุล
และยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบ นิเวศ และ
ศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งการสรางมูลคาเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาใหครอบคลุมทุกมิติและครบวงจร ทั้งการ
ผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวของ 
  ๓.๑๐ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ ขยาย
ฐานเศรษฐกิจใหกวางข้ึน และตอยอดหวงโซการผลิตใหเขมแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือขายการผลิต และน า
ผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวของมาใชประโยชน์ในการสรางผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย และ
สอดคลองกับความตองการของตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาความเชื่อมโยงดาน คมนาคมขนสง   โลจิ
สติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงานของกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ าโขง กรอบความรวมมือลุมแมน้ าอิระวดี เจาพระยา แมโขง กรอบความรวมมือเ ขต
เศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย กรอบความรวมมือความริเริ่มแหงอาวเบงกอลส าหรับความ
รวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ กรอบความรวมมือเพ่ือพัฒนาชายแดนไทย -มาเลเซีย และ
ภูมิภาคอาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส์ 
  ๓.๑๑ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจเพื่อสังคม เพ่ือขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหมีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสราง 
โอกาสทางเศรษฐกิจส าหรับกลุมตาง ๆ ในสังคม โดยด าเนินการควบคูไปกับการพัฒนาและสงเสริมสังคม 
ผูประกอบการเพ่ือสงเสริมผูประกอบการที่ผลิตไดและขายเป็น 
  ๓.๑๒ การสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม เนนการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เรงแกไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดลอม
เพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปรงใสเป็นธรรม สงเสริมการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม เรงเตรียมความพรอมในการลดการปลอยก฿าซเรือนกระจก และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง
ดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  ๓.๑๓ การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความม่ันคงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทาง เศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ใหความส าคัญกับการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทาง ความคิด
และอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการ
เตรียมการรับมือกับอาชญากรรมขามชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยยะส าคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปีขางหนา 
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  ๓.๑๔ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้าง
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ใหความส าคัญกับการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอยางเป็นรูปธรรมทั้ง
ดานระบบการบริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบ
ไดอยางเป็นธรรม และประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอ านาจ และแบงภารกิจ รับผิดชอบที่เหมาะสม
ระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น 
  ๓.๑๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยายขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก 
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม เนนใหเกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและ        
ในอาเซียนอยางเป็นระบบ  โดยมีโครงขายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจตางๆ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและการก ากับดูแลใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลสรางความ 
เป็นธรรมในการเขาถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุมครองผูบริโภค นอกจากนี้พัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องเพ่ือ
สรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ และการพัฒนาผูประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหนวยงานที่มี
ศักยภาพไปท าธุรกิจในตางประเทศ 
  ๓.๑๖ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เรงด าเนินการในประเด็นทาทาย ไดแก 
การสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหมที่ สรางรายได
ส าหรับประชาชนในแตละภาค การพัฒนาเมืองใหเติบโตอยางมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกใหรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคตอยางมีสมดุล และการบริหาร
จัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนใหเจริญเติบโตและแขงขันไดอยางยั่งยืน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองใหเกิดผลอยางเป็นรูปธรรม 
  ๓.๑๗ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนา อย่าง
เต็มที่ มุงเนนผลักดันใหความเชื่อมโยงดานกฎระเบียบและในเชิงสถาบันใหมีความคืบหนาชัดเจนใน ระดับ
ปฏิบัติการและในแตละจุดพ้ืนที่เชื่อมโยงระหวางประเทศ ผลักดันการลดการใชมาตรการที่ไมใชมาตรการ ทาง
ภาษี ควบคูกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่ตองเชื่อมโยงเครือขายภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบาน 
รวมทั้งสงเสริมบทบาทที่สรางสรรค์ของไทยในกรอบความรวมมือตาง ๆ ในเวทีโลก และสนับสนุนการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาภายใตกรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
  ๓.๑๘ การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ  ใหความส าคัญกับการพัฒนา 
ผูประกอบการ ใหสามารถพัฒนาธุรกิจรวมกับประเทศเพ่ือนบาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และ 
นวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดลอมทางธุรกิจ และการสนับสนุนการด าเนินงานของสภาธุรกิจภายใตกรอบความ 
รวมมือตาง ๆ รวมทั้งสนับสนุนแหลงเงินทุนและแหลงขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในตางประเทศ 
  ๓.๑๙ การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้ สามารถ
แข่งขันได้ เรงปรับปรุงกฎระเบียบในการก ากับดูแลภาคการเงินเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการแขงขันและ
การใหบริการตอผูบริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอยางมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการก ากับดูแลที่
สามารถปูองกันความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนยายของเงินทุนที่จะมีรูปแบบที่
เปลี่ยนแปลงไป และมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันสนับสนุนการน าเทคโนโลยีทางการเงินมาใช
อยางเขมขน พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพ่ือระดมทุนมาใชสนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ ตลอดจน
ขยายการเขาถึงบริการทางการเงินอยางทั่วถึงในตนทุนที่เหมาะสม 
  ๓.๒๐ การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบดวย การขยายฐานภาษี การ
ปรับระบบการจัดท าค าของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดท างบประมาณบูรณาการทั้งเชิงประเด็น
พัฒนาและเชิงพ้ืนที่ การติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณ และกระจายอ านาจใหแกองค์กร
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ปกครองสวนทองถิ่นในการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม และลดความซ้ าซอนของสิทธิประโยชน์ดานสวัสดิการ
สังคม รวมทั้งสรางความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุมครองทางสังคม ไดแก การปรับปรุง ระบบการออม
เพ่ือการเกษียณอายุ และการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพ่ือลดภาระการพึ่งพารายไดจาก รัฐบาล 
 4.วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
  4.๑ วัตถุประสงค์ 
      4.๑.๑ เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ 
วินัย คานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเป็น
คนเกงที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 
      4.๑.๒ เพ่ือใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเป็นธรรมใน 
การเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี 
ความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได 
      4.๑.๓ เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน         
สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น 
สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
      4.๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถ 
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
      4.๑.๕ เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการ
ท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
      4.๑.๖ เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง 
เพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 
      4.๑.๗ เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศตาง ๆ ทั้งในระดับ        
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทน าและ 
สรางสรรค์ในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
และโลก 
  5. เป้าหมายรวม 
      เพ่ือใหเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกลาว ไดก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบดวย 
      5.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ์  
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มี
วิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
      5.๒ ความเหลื่อมล้ าทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก     มี
ความเขมแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี 
คุณภาพอยางทั่วถึงและเป็นธรรม กลุมท่ีมีรายไดต่ าสุดรอยละ ๔๐ มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ ๑๕ 
      5.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสู 
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเป็นสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาด 
กลางและขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรค์คุณคาสินคา         
และบริการ มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิต
และ บริการฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ 
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ใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 
๕ ตอปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือตอการ 
ขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 
      5.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็น
มิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไมใหไดรอยละ ๔๐ ของพ้ืนที่
ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศลดการปลอยก฿าซเรือนกระจก  ภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวา  
รอยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่ไดรับการ
จัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตใหอยูในเกณฑ์
มาตรฐาน 
     5.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณ์  
ที่ดีและเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณ์และ ความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสง สินคาและคามนุษย์ลดลง 
มีความพรอมที่ปกปูองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการ
ก าหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส์ หวงโซมูลคา เป็นหุนสวนการ
พัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคา การลงทุนและการสงออกของ
ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
     5.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 
กระจายอ านาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชน ด าเนินการแทนได
ดีกวาลดลง เพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากงายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางขึ้น และดัชนีการรับรูการทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มี ความรู
ความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
  6.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทย
ยังมีปัญหาในดานคุณภาพคนในแตละชวงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ า การพัฒนา
ความรูและทักษะของแรงงานไมตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรอง     
และเลือกรับวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม ซึ่งสงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต      
การพัฒนาในระยะตอไป จึงตองใหความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ์ เพ่ือใหคน
ไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล 
และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถ
เพ่ิมข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 
  แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบดวย  
  (๑) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกหองเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  
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  (๒) พัฒนาศักยภาพ คนใหมีทักษะ ความรู และความสามารถในการด ารงชีวิตอยางมี
คุณคา อาทิ สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและ
วัยรุนมีทักษะการคิดวิเคราะห์อยางเป็นระบบ      
  (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหลงเรียนรูใน
ชุมชนใหเป็นแหลง เรียนรูเชิงสรางสรรค์และมีชีวิต  
  (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนค านึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ อาทิ 
สงเสริมใหมีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีใน
การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่สงผลเสียตอสุขภาพ  
  (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการ
คลังดานสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวาง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่
สุขภาพ  
  (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดัน
ใหมีกฎหมายการดูแลผูสูงอายุระยะยาว   
  (๗) ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็งอาทิก าหนด
มาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบางและสงเสริมสถาบันการศึกษาใหเป็นแหลงบริการความรูทางวิชาการที่ทุก
คนเขาถึงได 
  6.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนา 
ในชวงที่ผานมาท าใหสังคมไทยกาวหนาไปหลายดาน แตการแกปัญหาความเหลื่อมล้ าและสรางความเป็นธรรม 
ในสังคมไทยมีความคืบหนาชา ทั้งเรื่องความแตกตางของรายไดระหวางกลุ มประชากร ความแตกตางของ 
คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งขอจ ากัดในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุม 
ผูดอยโอกาสและกลุมที่อยูในพ้ืนที่หางไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป จึงจ าเป็นตองมุงลดปัญหาความ 
เหลื่อมล้ าดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน แกไขปัญหาความยากจน          
เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมี 
ความเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน  
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบดวย  
  (๑) การเพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปูาหมาย ประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ าสุดสามารถ
เขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กและ
เยาวชนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยใหการดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแตการสรางรายไดของ
ครัวเรือน สนับสนุนคาเดินทางไปยังสถานศึกษา ใหทุนการศึกษาตอระดับสูง  
  (๒) การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ผานการ พัฒนาระบบสงตอผูปุวยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
  (๓) เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได มีสิทธิในการ
จัดการทุนที่ดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแก
ชุมชนและครัวเรือน การปรับ องค์กรการเงินของชุมชนใหท าหนาที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมูบาน/ต าบลที่
ท าหนาที่ทั้งการใหกูยืมและ การออม และจัดตั้งโครงขายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์เป็นแมขาย 
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  6.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากวาศักยภาพอยางตอเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา 
และขอจ ากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคตอการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน รวมทั้ง 
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวชาการพัฒนา ๕ ปีตอจากนี้ไป จึงเนนใหเศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพ
และมีเสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมาจาก
ความรวมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเนนใหเศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยาง
เขมแข็ง ภาคการเกษตรเนน เกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
นิเวศ การทองเที่ยวสามารถท ารายไดและแขงขันไดมากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอ
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
  โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบดวย  
  (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม ทั้งในดานการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
แผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และดาน
การเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนใหสามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
  (๒) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 
มุงเนนการสรางความ เชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และการคาการลงทุน 
เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบ
มาตรฐาน ตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน เพ่ือยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่ใช
เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจ
ของภาคบริการ ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อสงเสริมการคาที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวก
ดานการคาการลงทุน 
  6.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ปัจจุบัน
สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก าลังเป็นจุดออนส าคัญตอการรักษาฐานการผลิตและการใหบริการ 
รวมทั้ง การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกลาวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ปุาไม ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม 
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดลอม
เพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง 
ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศทวีความเขมขน ซึ่งจะสงผลตอแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  
  ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ    
การสรางความมั่นคงดานน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าใหมีประสิทธิภาพ การสรางคุณภาพ 
สิ่งแวดลอมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ลดก฿าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด 
จากสาธารณภัย 
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  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบดวย  
  (๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สราง สมดุลของการอนุรักษ์และใชประโยชน์อยาง
ยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ าเพ่ือใหเกิดความมั่นคง สมดุล และ
ยั่งยืน  
  (๓) การแกไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม  
  (๔) สงเสริมการ ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  (๕) สนับสนุนการลดการปลอยก฿าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด ความสามารถในการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  (๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ  
  (๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปัญหาความขัดแยงดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  (๘) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
  6.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ    
ม่ังคั่ง และยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโนมสงผลกระทบตอ
ความ มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและ
การเพ่ิม บทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก อาชญากรรมขามชาติและการกอการราย 
และภัย คุกคามภายในประเทศ ไดแก ความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสราง
สถานการณ์ใน จังหวัดชายแดนภาคใต และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
  ดั งนั้น  การพัฒนาในระยะตอไป จึ ง เนนในเรื่ องการปกปูองและเชิดชูสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ใหเป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีสวนรวมปูองกันแกไข 
ปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน 
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความรวมมือดานความ 
มั่นคงกับนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบตาง ๆ ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ  
มีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคามท้ังภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ และแผนงานดานความมั่นคง
มีการบูรณาการสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบดวย  
  (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือใหเกิด ความสงบในสังคมและธ ารงไวซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ  
  (๒) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปูองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ  
  (๓) การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความรวมมือ
กับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามขามชาติ  
  (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซึ่ง อ านาจอธิปไตย
และสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล 
  (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกันระหวาง
แผนงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคงการพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
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  6.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญตอการ 
พัฒนาประเทศมาอยางตอเนื่อง ทั้งการใหบริการประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากล การบังคับใชกฎหมายที่ขาด 
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการใหบริการของทองถิ่นขาดความโปรงใส ระบบและกระบวนการ 
ยุติธรรมไมสามารถอ านวยความยุติธรรมไดอยางเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน 
สังคมไทย 
  การพัฒนาระยะตอไปจึงตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยาง 
จริงจัง โดยมุงเนนในเรื่องการลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ 
การใหบริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหอยูในระดับที่ดีขึ้น และ 
การลดจ านวนการด าเนินคดีกับผูมิไดกระท าความผิด 
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบดวย  
  (๑) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐใหมีความ
โปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา            
  (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ เพ่ือให การจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ  
  (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหได มาตรฐานสากล เพ่ือให
ประชาชนและภาคธุรกิจไดรับบริการที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตามความตองการ  
  (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือให 
ประชาชนไดรับการบริการอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  
  (๕) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ เพ่ือใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส 
และยุติธรรม    
  (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคลอง
กับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 
  6.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผานมาการพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาดานความตอเนื่องในการด าเนินการ และ 
ปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการใหบริการที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล ท าใหมี 
ขอจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศใหมีประสิทธิภาพ 
  การพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนในเรื่องการลดความเขมของการใชพลังงานและลด 
ตนทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนสงทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณการเดินทางดวยระบบ  
ขนสงสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานใน 
กรุงเทพมหานครและทาอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกส์และการ 
อ านวยความสะดวกทางการคา การพัฒนาดานพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการ 
ใชพลังงานขั้นสุดทาย และลดการพ่ึงพาก฿าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการ 
พัฒนาดานสาธารณูปการ (น้ าประปา) 
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบดวย  
  (๑) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขนสง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟใหเป็นโครงขายหลักใน
การเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายถนน พัฒนา ระบบขนสงทางอากาศ และพัฒนาระบบขนสง
ทางน้ า  
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  (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกิดจาก
การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสง  
  (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ   
โลจิสติกส์และโซอุปทานใหไดมาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวก    
ทางการคา      
  (๔) พัฒนาดานพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานใหเพียงพอและสรางความมั่นคงในการผลิต
พลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  
  (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของ
ประเทศใหทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการใชเทคโนโลยี ดิจิทัลในการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ  
  (๖) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาใหครอบคลุมและทั่วถึง และการ
บริหารจัดการการใชน้ าอยางมีประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม 
  6.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศไทยในชวงระยะเวลาที่ผานมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความไดเปรียบดาน 
แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเขาเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากตางประเทศมากกวาการสะสมองค์ความรู 
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าใหสวนแบงผลประโยชน์ทางดานเทคโนโลยีซึ่งมีมูลคาเพ่ิมสูงตกอยูกับ 
ประเทศผูเป็นเจาของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศ  
สูสังคมนวัตกรรมได 
  การพัฒนาจึงเนนในเรื่องการเพ่ิมความเขมแข็งดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ 
ประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใชวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ 
ความสามารถการแชงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบดวย  
  (๑) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสูการใชประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาไดเอง และกลุมเทคโนโลยี
ที่น าสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  (๒) พัฒนา ผูประกอบการให เป็นผูประกอบการทางเทคโนโลยี  อาทิ  ส ง เสริม
ผูประกอบการใหมีบทบาทหลักดานนวัตกรรม เทคโนโลยีและรวมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม สงเสริม
การสรางสรรค์นวัตกรรมดานการออกแบบและ การจัดการธุรกิจที่ผสานการใชเทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุม
ผูประกอบการธุรกิจของไทย    
  (๓) พัฒนา สภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ดานบุคลากรวิจัย อาทิ การเรงการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคลองกับ
ความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีทั้งความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี 
  6.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ ประเทศไทยตองใชประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก
เพ่ือเสริมจุดเดนในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัว
ของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายไดของประชาชนโดยการ
พัฒนาเมืองใหเป็นเมืองนาอยูและมีศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการ  
กระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสูภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นสวนหนึ่งของประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเชื่อมโยงการคาการลงทุนใน
ภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบานอีกดวย 
  ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจาย 
รายไดที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองนาอยูส าหรับคนทุกกลุมในสังคม 
พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม และการเพ่ิมมูลคาการ 
ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน 
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบดวย  
  (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางทั่วถึง พัฒนา
ภาคเหนือใหเป็นฐานเศรษฐกิจสรางสรรค์มูลคาสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือใหหลุดพนจากความ
ยากจนสูเปูาหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ ชั้นน า พัฒนาภาคใตเป็นฐานการสราง
รายไดที่หลากหลาย  
  (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดลอม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดใหเป็นเมืองนา
อยู สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมี สวนรวมของสวนกลาง สวนทองถิ่น ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง    
  (๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกใหเป็น
ฐานการผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีขยายตัวอยางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพของ
พ้ืนที่ พัฒนา พ้ืนที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานให
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
  6.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความรวมมือ 
ระหวางประเทศของไทยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุงเนนการ 
พัฒนาและขยายความรวมมือทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืน ๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการ 
ขับเคลื่อนตอเนื่องจากการด าเนินการภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนิน 
นโยบายการคาและการลงทุนที่เสรี เปิดกวาง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาด 
ใหมๆ สงเสริมใหผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศ และสงเสริมความรวมมือเพ่ือการพัฒนากับ 
ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค 
  ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการมีเครือขายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
ที่ครอบคลุมและมีการใชประโยชน์ไดเต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมี
การพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก 
และเอเชียใต และประเทศไทยเป็นหุนสวนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับ 
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบดวย  
  (๑) ขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม
ส าหรับสินคาและบริการของไทย  
  (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ
ความรวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียน 
เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส์       
  (๓) พัฒนาและสงเสริมใหไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่
โดดเดนในภูมิภาค  
  (๔) สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศของผูประกอบการไทย  
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  (๕) เปิดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะหุนสวนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
  (๖) สรางความเป็นหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
  (๗) เขารวมเป็นภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทที่สรางสรรค์  
  (๘) สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความมั่นคงในทุกดานที่
เกี่ยวกับเรื่องความอยูดีมีสุขของประชาชน  
  (๙) บูรณาการภารกิจดานความ รวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ  
  (๑๐) สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
     1.๓.1 แผนพัฒนาภาคใต้ 

   แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต้ 
   ภาคใตมีแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก และแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ
สามารถสรางรายไดใหกับภาคทั้งพ้ืนที่ตอนในและชายฝั่งทะเลทั้งสองดาน รวมทั้งมีระบบนิเวศชายฝั่งที่เป็น 
แหลงเพาะพันธุ์สัตว์น้ าตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ในขณะที่การผลิตภาคเกษตร 
ไดแก ยางพาราและปาล์มน้ ามันซึ่งเป็นแหลงผลิตและแปรรูปที่ส าคัญของประเทศยังเป็นแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ 
ภาคใตมีความไดเปรียบดานสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยูใกลเสนทางการคาโลก สามารถเชื่อมโยงการพัฒนา
กับพ้ืนที่ภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใตและเอเชียตะวันออก 
   ดังนั้น การพัฒนาภาคใตควรพัฒนาการทองเที่ยวใหเป็นมาตรฐานสากลเพ่ือรักษาความมี
ชื่อเสียงของแหลงทองเที่ยวระดับโลก พรอมกับพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพใหเป็นที่รูจักในระดับ
นานาชาติ  ใช เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคูกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงการคา การลงทุน กับภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 
   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “ภาคใตเป็นเมืองทองเที่ยวพักผอนตากอากาศระดับโลก    
เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการคาการลงทุน
กับภูมิภาคอ่ืน ของโลก” 
   วัตถุประสงค์ 
   ๑) เพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวของภาคใตเป็นแหลงทองเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลก
แผนพัฒนาภาคใต 
   ๒) เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ ามันแหงใหมของภาคและ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   ๓) เพ่ือพัฒนาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดหวงโซคุณคาและเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดลอม 
   ๔) เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการทองเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 
และการเชื่อมโยงการคาโลก 
   ๕) เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมที่กอใหเกิดการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ 
สรางโอกาสในการสรางรายไดใหแกชุมชน 
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   เป้าหมาย 
   ๑) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใตขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
   ๒) สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภาคใตลดลง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑     พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลก 
   แนวทางการพัฒนา 
   ๑) ยกระดับมาตรฐานบริการ และสงเสริมธุรกิจตอเนื่องในแหลงทองเที่ยว ที่มีชื่อเสียง
ของภาค เชน ภูเก็ต สมุย พะงัน และหลีเปฺะ เป็นตน เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยว โดยค านึงถึง
ความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ (Carrying Capacity) อยางยั่งยืน ดวยการพัฒนาระบบบริการพ้ืนฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวก (ระบบขนสงและระบบสื่อสาร) ที่ทันสมัย เพียงพอโดยค านึงถึงมาตรฐานความ
สะอาดและปลอดภัยของสถานที่ทองเที่ยว ยกระดับมาตรฐานบริการการทองเที่ยว ระบบการปูองกัน และ
รักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว ควบคูกับการสงเสริมธุรกิจบริการตอเนื่องกับการทองเที่ยว อาทิ ศูนย์ประชุม
และนิทรรศการ ธุรกิจโรงแรม รานอาหาร การผลิตและจ าหนายสินคาที่ระลึก และธุรกิจบริการดานการแพทย์ 
โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาใชเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพกับระบบบริการสุขภาพและ
ระบบสาธารณสุขทางไกล เชน ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์เฉพาะทาง เป็นตน รวมทั้งพัฒนา
บุคลากรดานทักษะภาษา และบริการทองเที่ยว พัฒนาเทคโน โลยีสารสนเทศเพ่ือเผยแพรขอมูล                 
และประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวและสงเสริมการตลาดส าหรับนักทองเที่ยวตางชาติระดับบน (High End) 
   ๒) พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการทองเที่ยวเรือส าราญ และการทองเที่ยว เชิงอาหาร 
เพ่ือการทองเที่ยวของภาคไปสูแหลงทองเที่ยวชั้นน าระดับโลก โดยการปรับปรุงทาเรือ ปรับปรุงพิธี ตรวจคน
เขาเมืองของผูโดยสารเรือส าราญ การบริหารจัดการทาเรือใหมีมาตรฐานและมีความปลอดภัย เพ่ือเตรียมความ
พรอมรองรับเหตุฉุกเฉิน และการพัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจเรือส าราญ สนับสนุนอุตสาหกรรม บริการ
ตอเนื่องและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวเรือส าราญและการทองเที่ยวเชิงอาหาร พัฒนาเสนทางทองเที่ยว 
ใหเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวอ่ืนที่มีศักยภาพ อาทิ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทองถิ่น เป็นตน สรางความ
พรอมของชุมชน เพ่ือรองรับการทองเที่ยวในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งที่เป็นแหลงทองเที่ยว รวมทั้งจัดท าฐานขอมูล
ทองเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และการตลาดการทองเที่ยววัฒนธรรมและอาหาร อาทิ Food Route และการ
ประชุมสัมมนา ดานอาหาร เป็นตน 
   ๓) พัฒนาเมืองทองเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ใหเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบ 
ขนสงมวลชน (Monorail) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใหบริการนักทองเที่ยว โดยเรงรัดพัฒนาระบบขนสง 
มวลชน (Monorail)ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบเทคโนโลยีตาง ๆ ใหทันสมัย การรักษาสภาพแวดลอมและการ
ใชพลังงานทดแทน การพัฒนาระบบขอมูลการแจงเตือนแบบ real time อาทิ การจราจร ปริมาณน้ า การเตือน
ภัย ภัยพิบัติ การใชระบบการจราจรอัจฉริยะ การพัฒนาโครงขายการคมนาคมใหเชื่อมโยงทุกรูปแบบ และ 
การบูรณาการเชื่อมโยง CCTV การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการก าจัดขยะและน้ าเสีย รวมทั้งการ
สรางจิตส านึกของประชาชนในการมีสวนรวมและท าประโยชน์เพื่อสวนรวมในดานสิ่งแวดลอม 
   ๔) พัฒนาแหลงทองเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวทาง
ทะเลที่มีชื่อเสียง อาทิ เขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอุทยานแหงชาติเขาหลวง จังหวัด 
นครศรีธรรมราช และแหลงทองเที่ยวชายหาดใหเป็นแหลงทองเที่ยวแหงใหมและมีการเชื่อมโยงโครงขาย 
ทองเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอาวไทยกับชายฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้งเชื่อมโยงสูเขตการพัฒนาการทองเที่ยว 
ฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) โดยการฟ้ืนฟูแหลงทองเที่ยว พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใหมีมาตรฐานและเพียงพอ พัฒนาและปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยวใหมี
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มาตรฐาน เพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว รวมทั้งจุดแวะพักรถที่สามารถ
เชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวอ่ืน ๆ สงเสริมการมีสวนรวมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแล และ
ปูองกันปัญหาสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว สราง route เชื่อมโยงการทองเที่ยว จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ แหลงทองเที่ยวของภาค 
   ๕) พัฒนากิจกรรมและบริการทองเที่ยวรูปแบบใหมใหมีความหลากหลายเพ่ือสราง 
มูลคาเพ่ิมใหกับการทองเที่ยวที่ส าคัญของภาค อาทิ ทองเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา พรอมทั้งสงเสริมความคิด 
สรางสรรค์เพ่ือพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ์และบริการทองเที่ยว อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (อาทิ ขมิ้นชัน 
เถาวัลย์เปรียง หัวรอยรู) และสุขภาพ (ระนอง กระบี่ สตูล สุราษฎร์ธานี และพัทลุง) ทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช) เมืองเกา (จังหวัด สงขลา 
พังงา สตูล นครศรีธรรมราช และระนอง) และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (อนุรักษ์ รักษา และพัฒนา Satun 
Geo Park ใหเป็นอุทยานธรณีโลก Global Geo Park ตอไป) การทองเที่ยวผจญภัย (พัทลุง นครศรีธรรมราช 
และ สุราษฎร์ธานี) การทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิงธุรกิจและบริการ และการทองเที่ยวเชิงกีฬา โดย
การพัฒนา ปรับปรุง บูรณะ แหลงทองเที่ยว ใหมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ของแตละพ้ืนที่ และระบบ
สาธารณูปโภคท่ีมีมาตรฐานเหมาะสมตามชนิดของแหลงทองเที่ยว พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกใหรองรับการ
ทองเที่ยวรูปแบบตาง ๆ และระบบขนสงสาธารณะที่มีความปลอดภัยเขาสูแหลงทองเที่ยว พัฒนา
ผูประกอบการในทองถิ่นและสรางการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการเป็นเครือขายอาสาสมัครทองเที่ยว 
และสนับสนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว พัฒนาระบบปูองกันและแกไข 
ปัญหาสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว ประชาสัมพันธ์และการเขาถึงขอมูลดานการทองเที่ยวผานระบบ การ
สื่อสารสาธารณะทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดดานการทองเที่ยว 
   ๖) สงเสริมการทองเที่ยวชุมชนใหมีความเขมแข็งและสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
โดยการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพใหมีมาตรฐาน สนับสนุนดานวิชาการ สรางนวัตกรรมและ 
สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือใหองค์กรเครือขายชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถพ่ึงพา 
ตนเองรวมท้ังเป็นผูประกอบการท่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการการทองเท่ียวของชุมชนใชอัตลักษณ์ความโดดเดน 
บนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนเป็นจุดขาย ยกระดับการใหบริการดานการทองเที่ยวที่มี
มาตรฐานของชุมชน สรางเครือขายการทองเที่ยวชุมชนใหเชื่อมโยงกับผูประกอบการทองเที่ยวรายใหญ 
ตลอดจน สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพสินคา OTOP และสินคาที่ระลึกเพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยว
ชุมชน และเพ่ือเป็นแหลงสรางงานและกระจายรายไดสูทองถิ่นและชุมชน มีการทดสอบ ออกแบบผลิตภัณฑ์
และ บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวชุมชนผานชองทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อ
ออนไลน์ (เว็บไซต์และแอพลิเคชั่นตาง ๆ) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒    พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ ามันแห่งใหม่ของประเทศ 
   แนวทางการพัฒนา 
   ๑) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ - สะเดา ที่ครบวงจรและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดลอม โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมยาง (Rubber 
City) โดยการสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา การขยายผลงานวิจัยดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูการ
ผลิตภัณฑ์ยางพาราปลายน้ าที่มีมูลคาสูง เชน การใชยางพาราเป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตภัณฑ์ ที่ใชในงาน
วิศวกรรมหรือใชในอุตสาหกรรม (แผนยางปูพ้ืน แผนปูคอกสัตว์ ยางรองหมอนรางรถไฟ ยางรองคอสะพาน 
และผสมยางมะตอยส าหรับราดถนนใหม) และวัสดุเครื่องมือทางการแพทย์ (วัสดุจัดฟืน อุปกรณ์เพ่ือการเรียน 
การสอนทางการแพทย์ และสายน้ าเกลือ) ตลอดจนสงเสริมการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไมยางที่มีการออกแบบ   
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ที่ทันสมัย เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับอุตสาหกรรมของภาคและเป็นฐานเศรษฐกิจที่สรางรายไดอยางยั่งยืน 
พัฒนาระบบตลาดยางพารา (ตลาดทองถิ่น ตลาดกลางยางพารา และตลาดซื้อขายลวงหนา) ใหมีความเขมแข็ง 
และมีระบบการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถใชเป็นตลาดอางอิงที่นาเชื่อถือของผูซื้อ-ขาย 
ยางของประเทศและตลาดโลก 
   ๒) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี 
และชุมพร เพ่ือใหเป็นอุตสาหกรรมใหมของภาค และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับน้ ามันปาล์ม รวมทั้งสงเสริมการผลิต
และจัดจ าหนายผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลในตลาดตางประเทศ และพัฒนาความรวมมือในการ
ก าหนดมาตรฐานกลาง คุณภาพผลผลิตปาล์มน้ ามันของอาเซียน และกลไกความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือน
บาน (มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย) ในฐานะผูผลิตน้ ามันปาล์มรายใหญของโลกในการก าหนด มาตรฐานราคา
น้ ามันปาล์มเพ่ือเพ่ิมอ านาจการตอรองในตลาดโลกและสรางเสถียรภาพดานราคา รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพดานปาล์มน้ ามันและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลคาสูง และการพัฒนาสูโรงงานตนแบบ 
   ๓) พัฒนาและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิต ภาคเกษตร 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหกับยางพาราและปาล์มน้ ามัน รองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในอนาคต รวมทั้งสงเสริมการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือขาย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรวมกับสถาบันการศึกษาเพ่ือวิจัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหมๆ อาทิ 
เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นตนการประชาสัมพันธ์และท าการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม เพ่ือเพ่ิมชองทาง
ในการจ าหนายยางพาราไดมากขึ้น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3    พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็ง  
   แนวทางการพัฒนา 
   ๑) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของภาค 
เชน ขาว (ขาวสังหยด ขาวหอมกระดังงา ขาวเล็บนก) ไมผล (กลวยหอมทอง มะพราว ทุเรียน มังคุด สมโอ) 
กาแฟ (กาแฟโรบัสตา) พืชสุมนไพร และปศุสัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพ่ือใหเป็นสินคามูลคาสูง มีคุณภาพ ปลอดภัย 
และไดมาตรฐานสงออก อาทิ เวชส าอาง ยาสมุนไพร เป็นตนโดยการสงเสริมความรูดานกระบวนการผลิตที่ 
ปลอดภัยและสนับสนุน การใชภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีเขามาชวยในการปรับปรุงการปลูก  การ
บ ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและสรางความหลากหลายของสินคาและบรรจุ
ภัณฑ์ การพัฒนาระบบตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบยอนกลับ ได 
พัฒนาระบบขนถายสินคาและหองเย็นเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิต การตอยอดการพัฒนาการผลิตสูระบบ เกษตร
มาตรฐานตาง ๆ อาทิ เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ เป็นตนสงเสริมการสรางตราสินคาอัตลักษณ์ 
เชื่อมโยงไปสูภาคการผลิตอ่ืน อาทิ การทองเที่ยว การท าเกษตรแปลงใหญในพ้ืนที่ที่เหมาะสม (Zoning) 
สงเสริมการรวมกลุมในรูปแบบสถาบันเกษตรกร/สหกรณ์  เพ่ือยกระดับความสามารถในการผลิต การ
ด าเนินการรวบรวมผลผลิต คัดแยก บรรจุ และประกอบธุรกิจออนไลน์ผานเครือขายการสื่อสารสาธารณะ และ
เพ่ิมชองทางตลาดในกลุมตลาดเฉพาะ (Niche Market) 
   ๒) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงและสัตว์น้ าชายฝั่งและการท า อุตสาหกรรม
ประมงทะเลที่ไดมาตรฐานสากล โดยสงเสริมใหมีการเพาะเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม การพัฒนา
กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ไดมาตรฐานสุขอนามัยและเป็นไปตาม กฎกติกา
สากล การสงเสริมการจัดระเบียบเรือประมงเขาสูระบบการควบคุมไดอยางถูกตองมีมาตรการควบคุม และเฝูา
ระวังการประมง IUU ที่มีประสิทธิภาพขึ้นไปจนถึงการพัฒนาระบบการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) 
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ของสินคาประมง รวมทั้งสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หลากหลาย ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา และชุมพร 
   ๓) สงเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือสรางความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง
และความมั่นคงทางดานรายไดใหกับเกษตรกรรายยอย สามารถใชทรัพยากรและปัจจัยการผลิต อยางคุมคา 
โดยเฉพาะการท าเกษตรและเลี้ยงสัตว์ผสมผสานรวมกับการปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไมผล หรือในพ้ืนที่
ปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามันที่ไมเหมาะสม สงเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี (ไมผล และพืชผัก รวมทั้ง พืช
เศรษฐกิจอ่ืน) ที่ค านึงถึงความสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยการสนับสนุนความรู ดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบาน และยกระดับคุณภาพ การผ ลิตใหได
มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การเพ่ิมชองทางการตลาดโดยการเชื่อมโยง เครือขาย รวมทั้ง
การพัฒนาคุณภาพดินและแหลงน้ าเพ่ือสนับสนุนการท าการเกษตร 
   ๔) สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม อยาง
เป็นระบบ โดยเฉพาะในกลุมเกษตรกรรุนใหมเพ่ือพัฒนาไปสูการเป็นเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ 
(Smart Farmer) โดยสนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร การสรางและพัฒนาความเขมแข็งขององค์กร/สถาบัน 
เกษตรกร และพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร เพ่ือรวมกันจัดหาปัจจัยการผลิต 
เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรสมัยใหม  รวมทั้งสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  และนวัตกรรมการเกษตร 
เทคโนโลยีดิจิทัล ควบคูกับสงเสริมใหเกษตรกรใชประโยชน์ในการวางแผนการผลิต และบริหารจัดการฟาร์ม 
อยางเป็นระบบ เพ่ือใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพตามความตองการของตลาด และมี การผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนที่เป็นธรรมและทั่วถึง พัฒนาผูประกอบการและ SMEs 
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ start up และการพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและยกระดับสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานสากล สามารถสรางแบรนด์ที่เป็นอัตลักษณ์และแขงขัน
ในตลาดโลกได 
   ๕) สรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกรและชุมชน โดยสนับสนุนการเขาถึงขอมูล 
ขาวสารและชองทางการตลาดทั้งในและตางประเทศ สรางโอกาสในการเรียนรูนอกระบบและตามอัธยาศัย 
ดานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สงเสริมใหชุมชนไดมีโอกาสเรียนรูดานอาชีวศึกษาท่ีไดมาตรฐานและสอดคลองกับ 
ความตองการแรงงานในภาค เพ่ือเสริมสรางรายไดและเตรียมความพรอมส าหรับการประกอบอาชีพ             
ที่สอดคลองกับความตองการของตลาดในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนชุมชนใหสามารถเขาถึงแหลงเรี ยนรูไดทุกที่ 
ทุกเวลา โดยใชประโยชน์จากการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัล    
เพ่ือการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสรางโอกาสในการเขาถึงระบบ
บริการ สาธารณสุข ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเอง เพ่ือสรางภูมิคุมกัน
ดานสังคม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4    พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม  
   และการเชื่อมโยงการค้าโลก 
   แนวทางการพัฒนา 
   ๑) พัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชั้นน า แหงใหมกับ
แหล งทองเที่ ยวที่มีชื่อ เสียง โดยพัฒนาถนนเลียบชายฝั่ งทะเลอาวไทยสายชุมพร -สุ ราษฎร์ธานี - 
นครศรีธรรมราช-สงขลา เชื่อมโยงกับสาย The Royal Coast ของภาคกลาง พัฒนาเสนทางรถไฟเพ่ือสนับสนุน 
การทองเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามันและอาวไทย อาทิ สายทานุน-พังงา-พุนพิน-ดอนสัก สายระนอง-ชุมพร และ
พัฒนาเสนทางรถไฟเชื่อมโยงพ้ืนที่ตอนเหนือ-ใตของฝั่งอันดามัน และสายระนอง-พังงา-กระบี่-ตรัง ควบคูกับ
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การพัฒนาเมืองภูเก็ต เมืองหาดใหญ ใหเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค และเตรียมความพรอม จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี และกระบี่ ใหเป็นเมืองนาอยู รวมทั้งเมืองชุมพร ระนอง เป็นเมืองในพ้ืนที่พิเศษ ที่มีการพัฒนาให
สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยว โดยการจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ มีการจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพและสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอสุขภาวะของประชาชน การเตรียมโครงสรางพ้ืนฐาน (ดาน
คมนาคมขนสง การสื่อสาร และพลังงานที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบดิจิทัล) รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหมเพ่ือใชในการบริหารจัดการเมือง พัฒนาระบบขนสงสาธารณะและพ้ืนที่ สาธารณะที่มีการออกแบบ
ส าหรับคนทุกกลุม รวมทั้งพัฒนาพ้ืนที่บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใหมีความพรอมส าหรับรองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 
   ๒) พัฒนาและสนับสนุนทาเรือส าราญในจังหวัดภูเก็ต ใหเป็นทาเรือหลัก (Homeport) 
ของโลก รวมทั้งพัฒนาทาเรือแวะพัก (Port of Call) และทาเรือมารีนาใหมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีมาตรฐาน 
ความสะอาดและความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพของภาค (กระบี่ พังงา และสมุย) 
รวมทั้งการบ ารุงรักษารองน้ า 
   ๓) พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูป ยางพารา
หาดใหญ-สะเดา โดยเรงรัดการพัฒนาโครงขายรถไฟ อาทิ รถไฟฟูาหาดใหญ-ปาดังเบซาร์ รถไฟทางคู ชุมพร-  
สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ-สงขลา พัฒนาทางหลวงพิเศษ (Motorway) หาดใหญ-ดานพรมแดนสะเดา พัฒนาศูนย์
กระจายสินคาทุงสงเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการขนสงระบบราง รวมทั้งพัฒนาเมืองรอบสถานี ขนสงระบบ
รางในเมืองทุงสงและเมืองสะเดา (ปาดังเบซาร์) ตลอดจนพัฒนาทาเรือสงขลาแหงที่ ๒ เพ่ือรองรับการขนสง
สินคาเชื่อมโยงกับทาเรือชายฝั่งและทาเรือหลักทั้งภายในและตางประเทศ 
   ๔) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงภาคใตกับเสนทางการคาโลก โดยการพัฒนา และ
ปรับปรุงทาเรือที่มีอยูในปัจจุบันทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอาวไทยใหสามารถใชประโยชน์ไดอยางเต็มศักยภาพ 
รวมทั้งการพัฒนาและบริหารจัดการพ้ืนที่หลังทา พัฒนาและปรับปรุงสนามบินนานาชาติและสนามบิน 
ภายในประเทศใหสามารถรองรับการเดินทางและการขนสงสินคา พัฒนาโครงขายรถไฟเชื่อมโยงทาเรือสงขลา 
๒ -หาดใหญ-ปาดังเบซาร์-บัตเตอร์เวอร์ธ (รัฐปีนัง มาเลเซีย) รวมทั้งพัฒนาโครงขายถนนสายหลักเป็น ๔ ชอง
จราจร และการพัฒนาโครงขายถนนสายรองใหเชื่อมโยงกับถนนสายหลักเพ่ือสนับสนุนการขนสงและกระจาย
สินคา จากพ้ืนที่ตอนในสู พ้ืนที่หลักไดอยางมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและ
ศูนย์บริการโลจิสติกส์รูปแบบตาง ๆ เพ่ือรองรับการขนสงสินคาตอเนื่องหลายรูปแบบและการคาการลงทุน
ระหวางประเทศ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายคมนาคมและสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณดาน
ชายแดนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการ และอ านวยความสะดวกในการขามแดนทั้งของประชาชน 
สินคา และยานพาหนะใหมีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5    อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น 
   ระบบเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนเชื่อมโยงการค้าโลก 
   แนวทางการพัฒนา 
   ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรใหมีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะ 
ทรัพยากรดิน น้ า ปุาไม ประมง และชายฝั่ง เพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรโดยอาศัยความรวมมือของชุมชน สงเสริมการปลูกปุาชุมชน ปุาชายเลน การปลูกไมเศรษฐกิจ การ
รักษาระบบนิเวศทางทะเล อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสัตว์น้ าบริเวณปุาชายเลน และการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช
เทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมาะสมกับแตละสภาพพ้ืนที่ และการจัดระเบียบและก าหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสิ่งปลูกสรางบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลเพ่ือลดผลกระทบตอการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง รวมทั้ง จัดการ
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ฐานขอมูลเพ่ือการวางแผนทางการเกษตรที่เหมาะสม และระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือเฝูาระวังและติดตาม
สถานการณ์ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ๒) วางระบบปูองกันและแกไขปัญหาการบริหารจัดการน้ าอยางเป็นระบบ โดยน า 
เทคโนโลยีมาใชในการจัดท าระบบการจัดการน้ าเชิงลุมน้ าที่ทันสมัย จัดท าขอมูลสารสนเทศดานน้ า เพ่ือแกไข 
ปัญหาภัยแลงและอุทกภัยในพ้ืนที่ที่เกิดน้ าทวมซ้ าซาก อาทิ พัทลุง และนครศรีธรรมราช รวมทั้งจัดหาน้ า เพ่ือ
ชุมชนชนบทและน้ าเพ่ือการบริโภคอุปโภคและการเกษตรที่เพียงพอ ตลอดจนการพัฒนาระบบส ารองและ     
กักเก็บน้ า และระบบสงน้ าดิบ โดยการพัฒนาระบบโครงขายทอสงน้ า ระบบจ าหนายน้ าและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบสงน้ าใหเพียงพอเพ่ือสนับสนุนปริมาณความตองการใชน้ าที่เพ่ิมขึ้นในเขตเมือง เพ่ือการอยู
อาศัย พาณิชย์ และบริการ และลดผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ าในชวงฤดูแลง 
   ๓) สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานเพ่ือสรางความ
มั่นคงดานพลังงาน โดยสงเสริมการใชพลังงานจากธรรมชาติ อาทิ ลม แสงแดด ชีวมวล (จากวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตร) และสงเสริมใหเอกชนเขามารวมลงทุนในสาขาพลังงาน โดยใชรูปแบบการรวมลงทุน ระหวาง
ภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) รวมทั้งสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การด าเนินงาน และสงเสริมการใชเทคโนโลยีการผลิตที่ประหยัดพลังงานใหกับผูประกอบการ การใหความรูกับ
ประชาชนในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
   ๔) บริหารจัดการและแกไขปัญหาสิ่งแวดลอมอยางเป็นระบบ โดยการลงทุนในโครงสราง
พ้ืนฐานดานการจัดการมลพิษ อาทิ ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 
การใหความรูการจัดการขยะตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง ควบคูกับการสรางจิตส านึกใหกับประชาชนทุกวัยทั้ง
ในและนอกระบบการศึกษา รณรงค์การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือลดปริมาณการเกิดของเสีย สงเสริม
และเขมงวดการด าเนินมาตรการ ๓ R (Reduce Reuse Recycle) ทั้งในระดับทองถิ่นและชุมชน สงเสริม
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่ปลายทางอยางเหมาะสม เชน การใชระบบฝังกลบที่ถูกหลักวิชาการ การ
แปลงขยะเป็นพลังงาน เป็นตน สนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใชในการควบคุมและแกไขปัญหาสิ่งแวดลอม 
และสนับสนุนทองถิ่นและชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอมดวยมาตรการจูงใจ ทั้งมาตรการทางภาษี และ
มาตรการสนับสนุนงบประมาณ 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 6    พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืนตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   แนวทางการพัฒนา 
   ๑) พัฒนาประตูการคาฝั่งตะวันตก (Western Gateway) โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
โครงสรางพ้ืนฐานการขนสงและระบบโลจิสติกส์ที่มีในปัจจุบันและพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเชื่อมโยงฝั่งอาวไทย -     
ฝั่งอันดามัน-ประเทศแถบเอเชียใต ใหสามารถเดินทางและขนสงสินคาผานเสนทางประตูเศรษฐกิจ            
ดานตะวันตกของประเทศไทยไดอยางตอเนื่อง ไรรอยตอ สงเสริมระบบการขนสงและโลจิสติกส์ใหได
มาตรฐานสากล และศึกษาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจทั้งดานการผลิต การคา การลงทุน โดยใหความส าคัญ
กับการพัฒนาทาเรือจังหวัดระนอง และการเชื่อมโยงเสนทางรถไฟระหวางชุมพร -ระนอง ที่จะสนับสนุนใหเกิด
การใชประโยชน์จากทาเรือระนองใหเป็น Western Gateway 
   ๒) พัฒนาประตูสูการทองเที่ยวอาวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman 
Route) โดยพัฒนาการทองเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอาวไทยและอันดามันตามแนวประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-ระนอง- 
เมียนมา ควบคูกับการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมกระตุนการทองเที่ยวเชื่อมโยง ทั้งสองฝั่ง
ทะเล รวมทั้งการพัฒนาโครงขายคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ และสิ่งอ านวยความสะดวก ดานการ
ทองเที่ยว มุงเนนรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว ชายฝั่งทะเล
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ของจังหวัดชุมพรกับ Royal Coast และเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวสูแหลงน้ าแรและเกาะตาง ๆ ของ
จังหวัดระนองและประเทศเมียนมา 
   ๓) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลคาสูง (Bio-Based & 
Processed Agricultural Products) โดยสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการผลิต สงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาทางการเกษตร โดยเนนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอยอดจากการ
ผลิตน้ ามันปาล์มในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกลเคียง (กระบี่  และชุมพร)            
ไปสู ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลคาสูงขึ้น อาทิ Phase Change Material (PCM) และNutritional Foods พัฒนาตอยอด 
อุตสาหกรรมยางพาราและการแปรรูปอาหาร และพืชเศรษฐกิจส าคัญอ่ืน ๆ ผานการสรางความรวมมือระหวาง 
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ก าหนดเขตพ้ืนที่และสิทธิประโยชน์ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ฐาน
ชีวภาพที่ชัดเจน เพ่ือดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชน สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
   ๔) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองนาอยู 
(Green Culture & Livable Cities) ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยเนน 
กรอบการเป็นเมืองที่มีความนาอยูส าหรับคนทุกกลุม และยังคงรักษาอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ รวมทั้ง อนุรักษ์และ 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ปุาไม และปุาชายเลน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อนุรักษ์และสงเสริม 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่น เพ่ิมบทบาทการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการและพัฒนาแหลง
การเรียนรูและการทองเที่ยววิถีชุมชน และพัฒนาเมืองนาอยูส าหรับคนทุกกลุมในสังคม และเอ้ือตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม โดยก าหนดการพัฒนาเมืองระนองใหเป็น Smart Living City ที่มีการวาง   
ผังเมืองและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ทันสมัย 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
   1.๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนฉบับทบทวน (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 
   วิสัยทัศน์ : “เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อาเซียนบน
พื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชน” 
   เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมุงเนนในการพัฒนา 
เพ่ือใหบรรลุเปูาประสงค์ ๔ ประเด็น ประกอบดวย 
   เกษตรก้าวหน้า ภาคการเกษตรมีบทบาทส าคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด 
โดยอาศัยพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพราว ประมงชายฝั่ง ปศุสัตว์ และไมผล 
เป็นตน ซึ่งในปี ๒๕๖๕ กลุมจังหวัดจะเป็นแหลงผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปที่ส าคัญ โดยการ
สงเสริมและวิจัย เพื่อคิดคนนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการและการแปรรูปใหเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
สรางมูลคาเพ่ิม และสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนใหกับกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
   การค้าชายแดน หลังปี ๒๕๖๕ มูลคาการคาชายแดนของกลุมจังหวัดจะขยายตัว โดย
อาศัยศักยภาพของจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดานชายแดน 
ไทย - มาเลเซีย เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเมืองชายแดน โดยพัฒนาใหมีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน    
สิ่งอ านวยความสะดวกที่สามารถรองรับการขนสงและการคาทั้ งในและตางประเทศเพ่ือดึงดูดนักลงทุน ใหเขา
มาลงทุนในพ้ืนที่ กอใหเกิดการสรางงาน สรางรายได และการขยายตัวทางเศรษฐกิจในกลุมจังหวัด 
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  การท่องเที่ยว หลังปี ๒๕๖๕ กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีโครงสรางพ้ืนฐานและ          
สิ่งอ านวยความสะดวก ดานการทองเที่ยวที่ เพียงพอและไดมาตรฐาน มีเสนทางการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับ
แหลงทองเที่ยวระดับประเทศ และอาเซียน การบริการนักทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานสากล การบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม มีระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 
  ความเข้มแข็งของชุมชน อัตลักษณ์ที่ส าคัญประการหนึ่งของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
คือ การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้น       
การสรางความเขมแข็งของชุมชนจึงมุงเนนที่การพัฒนาชีวิตความเป็นอยูของคนในชุมชน ทั้งในดานทักษะฝีมือ
แรงงาน การยกระดับคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสในการเขาถึงแหลงเรียนรู การพัฒนาสุขภาวะของคน
ทุกวัย การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง ตลอดจนการสรางความเขาใจ และการยอมรับเพ่ือใหเกิด
การอยูรวมกันอยางสันติสุขภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
  จุดยืนในการพัฒนา (Positioning) 
  ๑) สรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร 
  ๒) สงเสริมการคาและการลงทุนในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจ เมืองชายแดนเมืองตนแบบ 
  ๓) สงเสริมการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
  ๔) ชุมชนเขมแข็งบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑  เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการตลาด 
  แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพราว ขาว 
ไมผล พืชสมุนไพร ประมง และปศุสัตว์ เป็นตน โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร สนับสนุนการใช
เทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการที่ดี 
  ๒) พัฒนาเกษตรกร กลุมเครือขาย สถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ ใหด าเนินการใน
ลักษณะการรวมกลุม และใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
  ๓) สงเสริมอุตสาหกรรมตอเนื่องภาคเกษตร โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีให
เกิดผลิตภัณฑ์ใหม ๆ เพื่อสรางมูลคาเพ่ิม 
  ๔) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ์สินคา
เกษตร 
  ๕) สงเสริมระบบตลาดกลาง ชองทางการตลาด และสรางตราสินคา (Brand) ผลผลิตทาง
การเกษตร ที่เป็นอัตลักษณ์ประจ าถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
  ๖) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุงและสัตว์น้ าชายฝั่งเพ่ือการสงออกและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจที่ส าคัญ 

  แนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 
  ๑. พัฒนาโครงขายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ใหมีความเชื่อมโยงและไดมาตรฐาน 
  ๒. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก บริเวณดานพรมแดนเมืองชายแดน
เมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
  ๓. สงเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินคาและบริการเพ่ือสรางมูลคาและเพ่ิม
ขีดความสามารถ ในการแขงขันของผูประกอบการ 
  ๔. สงเสริมอุตสาหกรรมตอเนื่องทุกสาขาการผลิตใหมีความเขมแข็งเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
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  ๕. วางระบบการบริหารจัดการน้ า ระบบปูองกันอุทกภัยเพ่ือปูองกันความเสียหายแกพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 
  ๖. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองท่องเที่ยว 
     ชายแดน 

  แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑. พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีศักยภาพโดยปรับปรุงภูมิทัศน์ 
จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก และบริการใหไดมาตรฐาน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกนักทองเที่ยว 
  ๒. สงเสริมกิจกรรมรูปแบบการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อาทิ การทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เชิงอาหาร เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการทองเที่ยวชุมชน เป็นตน 
  ๓. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานเพ่ือรองรับการทองเที่ยวใน
กลุมจังหวัด 
  ๔. พัฒนาสินคาและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุมจังหวัดใหผานการรับรองมาตรฐาน 
  ๕. สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกิดการทองเที่ยว
ในกลุมจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 

  แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑. พัฒนาเพ่ือยกระดับและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานใหสอดคลองกับความตองการ  
ของตลาด 
  ๒. สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็งทั้งกระบวนการผลิตและการตลาด 
  ๓. สรางความเขมแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
  ๔. ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะใหพรอมประกอบอาชีพ 
  ๕. พัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัยและสรางเครือขายภาคประชาชนในการเฝูาระวัง 
ปูองกัน และควบคุมโรค 
 
  1.๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี 
  จุดยืนและต าแหนงการพัฒนาของจังหวัด (strategic positioning) ประกอบดวย ๕ 
จุดยืน ดังตอไปนี้ 
  ๑) การพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการคาอาหารสด อาหารแชแข็ง อาหารแปรรูปทั้ง
การคาในประเทศ การคาตางประเทศ และการคาบนระบบดิจิทัล ใหมีความเติบโตอยางมั่นคงของอุตสาหกรรม
การเกษตร ๔ ดาน คือ อุตสาหกรรมพืชพลังงาน อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมปศุสัตว์และอุตสาหกรรม
ยางพารา 
  ๒) การพัฒนาใหเป็นเมืองแหงการแปรรูปอาหารเพ่ือสุขภาพ และอาหารฮาลาลที่มี
คุณภาพมาตรฐาน สงออก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  ๓) การพัฒนาประชาชนใหมีความเป็นอยูที่ดี บนพ้ืนฐานสังคมแหงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
  ๔) การพัฒนาชุมชนใหมีศักยภาพในการจัดการพ้ืนที่ใหมีความสงบเรียบรอยและปรับ  ภูมิ
ทัศน์สภาพแวดลอม สรางปัตตานีเป็นเมืองสะอาด 
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   เป้าหมายการพัฒนา   
  “เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ เป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่สันติสุข”    
   ค าอธิบาย 
   การก าหนดจุดหมายปลายทาง (Ends) ในการพัฒนาจังหวัดปัตตานีแบบบูรณาการ ที่ให
ความส าคัญกับการน าความหลากหลายทางดานวิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ วิธีคิดและ
มุมมองตาง ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงหลากมิติที่เก่ียวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนที่
จังหวัดปัตตานี ใหเห็นเป็นภาพรวม (Holistic) ของการพัฒนาที่มุงเนนความสมดุลระหวางความพอเพียงกับ
ความสามารถใน การพัฒนาใหกาวทันโลกยุคใหมโดยวางสถานะ (Positioning) ของจังหวัดปัตตานีใหเป็น
แหลงผลิตผล การเกษตรและผลิตภัณฑ์ฮาลาล ที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมอยางมั่นคงของ
ประชาชน 
   เมืองเกษตรอุตสาหกรรม หมายถึง ความส าเร็จของการพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลาง
การคาอาหารสด อาหารแชแข็ง อาหารแปรรูป ทั้งในรูปแบบการคาในประเทศ การคาตางประเทศ และการคา
บนระบบดิจิทัล มีความเติบโตอยางมั่นคงของอุตสาหกรรมการเกษตร ๔ ดาน คืออุตสาหกรรมพืชพลังงาน 
อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมยางพารา เป็นเมืองแหงโรงงานแปรรูปอาหาร
สุขภาพและอาหารฮาลาลที่มีคุณภาพ มาตรฐานการสงออก เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม ที่เชื่อมโยงกับนานาชาติ มี
ความเขมแข็งทางการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ทั้งในระดับครัวเรือน แปลงยอย 
แปลงใหญ และวิสาหกิจชุมชน และความพรอมสมบูรณ์ของคุณภาพของแรงงาน ผูประกอบการ วิสาหกิจ
ชุมชน และผูประกอบการใหมในเกษตรอุตสาหกรรม มีความพรอมในการสรางสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดใหมี
ศักยภาพที่แชงขันได 
   ผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพของประเทศ หมายถึง เมืองที่มีความมุงมั่นในการน า
ปรัชญา วิถีปฏิบัติของศาสนาอิสลามในสวนของฮาลาลมาใชเป็นธงน า (Flagship) ในการพัฒนาที่มุงไปสูความ
เจริญรุงเรืองทั้งทางดาน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ที่ตั้งอยูบนรากฐานของลักษณะภูมิสังคมแบบ       
พหุวัฒนธรรมอยางยั่งยืน โดยการน าหลักคิดในการผลิตและด าเนินวิสาหกิจที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกปฏิกูล
หรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นที่รังเกียจ โดยบัญญัติของศาสนาอิสลาม รวมทั้งของศาสนาอ่ืนที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
อาทิ อาหารเจของคนเชื้อสายจีนในปัตตานี มาเป็นกรอบอางอิงในการพัฒนาที่ใหความส าคัญกับการผลิตเพ่ือ
การบริโภคในชุมชนทองถิ่นของตนอยางพอเพียง และการผลิตเชิงพาณิชย์ที่ก าหนดใหสินคาและบริการของ   
ฮาลาลเป็นผลผลิตหลัก(Major Product) ในการเจาะตลาดเกาและสรางตลาดใหมที่เป็นกลุมเปูาหมายเฉพาะ 
(Niche Market) โดยมีเปูาหมายเป็นแหลงผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ประกอบดวย อาหารฮาลาล 
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล แฟชั่นมุสลิม เครื่องแตงกาย เครื่องประดับสตรี และบริการฮาลาลเพ่ือไปสูการเป็นแหลง
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากลเป็นผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดที่สรางงาน       
สรางรายไดแกจังหวัด 
   เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข หมายถึง ปัตตานีเป็นสังคมแหงความหลากหลายของ
วัฒนธรรม มุสลิม พุทธ และวัฒนธรรมจีน ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีความเป็นอยูที่ดี มีความมั่นคงในที่อยู
อาศัย สุขภาพดี มีอาชีพมั่นคงและรายไดที่เพียงพอตอการด ารงชีวิต รวมทั้งสภาพครอบครัวที่อบอุน เยาวชน
ประชาชนมีคุณภาพ มีความตื่นรูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง กาวทันความเปลี่ยนแปลงอยางเทาทัน และคงไว
ซึ่งอัตลักษณ์ ที่ดีงามของปัตตานีเป็นเมืองแหงการเรียนรู เมืองแหงการศึกษา เมืองที่มีศักยภาพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชนมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพรอมสูสังคม
ดิจิทัล ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ ธรรมาภิบาลโดดเดนในการมีสวนรวมของประชาชนและการ
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พัฒนาโดยใชพื้นที่เป็นฐาน อยางเขาใจ เขาถึง และพัฒนาใหเกิดความยั่งยืน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน สามารถแสดงออกถึงวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของตนเองไดอยางเสรี มีความเขมแข็ง
ของหมูบานในการจัดการตนเองใหมีความปลอดภัยสงบเรียบรอย และมีความมั่นคงในพ้ืนที่ ประชาชนอยูอยาง
เขาใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพ้ืนที่มีความเป็นพลเมืองปัตตานี พลเมืองประเทศที่เขมแข็ง ภัยคุกคามตอ
จังหวัดในทุกประเภท ไดรับการจัดการใหลดลงในทั่วทุกพ้ืนที่อยางเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน         
มีความเขมแข็งของศาสนา ประชาชนมีหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และความ
หลากหลายประเพณี และวัฒนธรรมมุสลิม พุทธ และจีน และมีประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความ
มั่นคงในทุกระดับดวยคุณภาพของบุคลากรและระบบงานที่ทันสมัย ไดรับการยอมรับเชื่อมั่นไววางใจจาก
ประชาชน 
   ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 
   ๑) การสรางเสริมเศรษฐกิจที่เขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล 
การคา การบริการ และการทองเที่ยว 
   ๒) การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
   ๓) การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
      
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑  การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิต 
     ฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว 
   เป้าหมาย 
   ๑) ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพมีศักยภาพทางการตลาด 
   ๒) ผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีคุณภาพ มีคุณคา และมีมูลคาเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
   ๓) เกษตรอุตสาหกรรม การคา การบริการ และการทองเที่ยวสรางรายได สรางงาน และ
สรางโอกาส แกชุมชน 
   กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
   จากการวิเคราะห์ขอมูลดานการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถจัดล าดับ
ความส าคัญของกลยุทธ์ และก าหนดกลยุทธ์ตามหลักพวงโซคุณคา (Value Chain) ดังนี้ 
   1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ในระบบการผลิตทาง
การเกษตรให้สอดคล้องกับภูมิสังคมและการแข่งขันได้ 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) การสงเสริมการสรางสรรค์นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมปริมาณ มูลคา และความหลากหลาย
ของสินคาเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัดประกอบดวย เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ 
เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ พรอมทั้งมุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคา
เกษตร ใหสามารถแขงขันไดในกลุมเกษตรฮาลาล ไมผล และกลุมเกษตรพรีเมี่ยมที่มีศักยภาพแขงขันได 
   ๒) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร ดวยเทคโนโลยี 
นวัตกรรมการเกษตร บนพื้นฐานของอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยใชชุมชนเป็นฐานเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง 
   ๓) การจัดท าฐานขอมูลกลางดานการเกษตรของจังหวัดในรูปแบบ Big Data ที่มีความ
ทันสมัย เชื่อมโยงและสามารถเขาใชประโยชน์ไดงายผานเทคโนโลยีดิจิทัลออนไลน์ เพ่ือใชในการวางแผนการ
ผลิต การแปรรูป การสรางผลิตภัณฑ์ และการตลาดการเกษตรของจังหวัด 
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   ๔) สงเสริมกลุมเกษตรกรใชเทคโนโลยีนวัตกรรมองค์ความรู เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตทาง
การเกษตร โดยการสงเสริมยางพารา ผลิตภัณฑ์ยางขั้นตน ขั้นกลาง อาทิ ยางแทง ยางเครป และยางคอมปาวด์ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานที่สอดคลองกับตลาด และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการเกษตรปลายน้ ากับ 
จังหวัดใกลเคียง และประเทศเพ่ือนบาน 
   ๕) การสรางคุณคาทางการเกษตรที่ยั่งยืนใหสอดคลองกับลักษณะภูมิศาสตร์และบริบท
ของสังคมจังหวัดปัตตานี เพ่ือการหนุนเสริมศาสตร์พระราชาในพ้ืนที่ โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน
บริหารจัดการทรัพยากร (ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม) และสิ่งแวดลอมที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาการ
เกษตรของจังหวัดใหยั่งยืนครบองค์ประกอบตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สงเสริมการจัดการความรูเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชและการ
เพ่ิมความหลากหลายทางการเกษตรของพ้ืนที่ 
   ๖) การเพ่ิมคุณคาและมูลคาของผลผลิตทางเกษตรดวยเทคโนโลยีนวัตกรรมและการ
จัดการองค์ความรูเพ่ือการพัฒนาไมผล (ทุเรียน ลองกอง) และไมผลเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นที่เป็นผลิตภัณฑ์ทาง 
การเกษตรบงชี้ทางภูมิศาสตร์ (สมโอปูโก) พรอมผลักดันทุเรียนทรายขาวใหเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบงชี้ 
ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพ่ิมมูลคาเพ่ิมทางการเกษตร และการเสริมสรางโอกาสในการพัฒนาสมุนไพรทรงคุณคาของ 
ปัตตานี (ไพล ปลาไหลเผือก) 
   ๒. ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ และผลผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่ป้อนสู่
เกษตรอุตสาหกรรมที่แข่งขันได้ 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) เพ่ิมผลิตภาพการผลิตเชิงปริมาณและมูลคา และความหลากหลายของสินคาเกษตร 
ในกลุมยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพราว โคเนื้อ แพะ แกะ สัตว์ปีก ประมง เพ่ือพัฒนาเมืองตนแบบเกษตร 
อุตสาหกรรมใหบรรลุเปูาหมาย เพ่ือใหมีฐานเศรษฐกิจที่มั่งคง และกระจายความมั่งคั่งใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่ 
รวมทั้งการขยายผลไปยังพ้ืนที่ที่มีศักยภาพโดยรอบ 
   ๒) ยกระดับอุตสาหกรรมการประมง การเพาะเลี้ยงกุงและสัตว์น้ าชายฝั่ง เพ่ือการสงออก
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมทั้งสงเสริมการสรางมูลคาผลผลิตสัตว์น้ าประจ าถิ่น (ปลาสลิดดอนนา) พรอม
ทั้งพัฒนาผลผลิตสัตว์น้ าใหมที่มีศักยภาพในตลาดเพ่ือยกระดับปัตตานีใหเป็นแหลงกลางปูทะเลแบบครบวงจร 
โดยพัฒนาเพ่ือยกระดับศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าใหเป็นศูนย์กระจายพันธุ์สัตว์น้ าที่มีคุณภาพ สงเสริมใหมี 
การพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการฟาร์ม รวมทั้งกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ มีสุขอนามัยที่ได 
มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและกติกาสากล ตลอดจนพัฒนาระบบตลาด 
   ๓) สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงทางดานอาหารเพ่ิมอาชีพและเพ่ิมรายได
ในจังหวัดปัตตานี โดยการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ เพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตว์ที่มีพันธุ์กรรมดี และกระจายสัตว์พันธุ์ดี 
ไปยังเกษตรกร ใหเพียงพอตอการบริโภคในพ้ืนที่ สนับสนุนโรงช าแหละที่ไดมาตรฐาน ถูกหลักสุขอนามัยและ 
สงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
   ๔) สงเสริมการสรางตราสินคา (แบรนด์) จากผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะสินคาที่ใช
วัตถุดิบทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีที่ใชในการประกอบอาหารหรือผลผลิตอาหารฮาลาล 
รวมทั้งสงเสริมตลาดสินคาที่เป็นอัตลักษณ์ โดยเฉพาะ ขาวเกรียบปลา (กรือโปฺะ) บูดูสายบุรี ลูกหยี พรอมทั้ง
สงเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการสรางระบบตลาดเพื่อการเจาะกลุมลูกคาเฉพาะทั้งในและตางประเทศ 
   ๕) พัฒนาพ้ืนที่อ าเภอหนองจิกตอเนื่องอ าเภอเมืองปัตตานี ใหเป็นเขตอุตสาหกรรม   
แปรรูปปาล์มน้ ามัน ยางพารา มะพราว และอุตสาหกรรมแปรรูปประมง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการในพ้ืนที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม สงเสริม
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การท าประมง และการแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งสนับสนุนผูประกอบการใหมาลงทุนในพ้ืนที่โดย
การใหสิทธิพิเศษ มาตรการทางการเงินและการคลัง 
   ๓. พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร (ต้นทาง) 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร สู Smart Farmer Young 
Smart Farmer และสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอย ปรับระบบการผลิตใหสามารถพ่ึงพาตนเองได
สรางการท าเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสานโดยการปลูกพืชที่สอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความ 
ตองการของตลาด รวมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของภาค (ยางพาราและปาล์มน้ ามัน) และการปศุสัตว์  
การสรางเครือขายความรวมมือดานการผลิตและการตลาด เพ่ือเพ่ิมรายไดและลดความเสี่ยงจากความผันผวน 
ดานราคา รวมทั้งเสริมสรางความรูในการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอยางเป็นระบบเพ่ือพัฒนา 
ไปสูการเป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) และยกระดับเกษตรกรรายยอยไปสูผูประกอบการธุรกิจ 
เกษตรมืออาชีพ (Smart Entrepreneur) 
   ๒) พัฒนาเกษตรรุนใหม (young Smart Farmer) รวมทั้งสนับสนุนกลุม สถาบัน 
เกษตรกรในพ้ืนที่ใหเป็นผูบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรอยางครบวงจร (Smart Farming) โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยในการจัดท าฐานขอมูล เพ่ือการวางแผนการผลิตและการตลาด ตลอดจนองค์ความรูและ
เครือขาย หนวยงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางมี
ประสิทธิภาพและลดปัญหาขอจ ากัดในการเขาถึงแหลงทุน 
   ๔. พัฒนาคุณภาพแรงงาน และระบบบริการแรงงานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของจังหวัด 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) พัฒนาศักยภาพคนในชวงชีวิตวัยแรงงาน โดยมุงเนนการยกระดับศักยภาพ ทักษะ
และสมรรถนะแรงงานจังหวัดปัตตานีใหสอดคลองกับความตองการของตลาดและยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
จังหวัดที่มุงเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเกษตรและตอเนื่องภาคการเกษตร อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล  
   ๒) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาให
สอดคลองกับความตองการของตลาดทั้งในพ้ืนที่และตางประเทศ รองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเกษตร 
แปรรูป เมืองการคาและเมืองทองเที่ยวชายแดน สนับสนุนผูประกอบการจางงาน ส าหรับผูที่ไดรับการพัฒนา
ทักษะแรงงานในพ้ืนที่ และสนับสนุนแรงงานที่มีทักษะเป็นผูประกอบการรุนใหม 
   ๓) การลดความเหลื่อมล้ า สรางความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยเพ่ิมผลิตภาพและคุมครอง
แรงงานใหเป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสรางสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 
   ๔) การเพ่ิมแรงงานคุณภาพเพ่ือลดวิกฤติปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต 
ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและบริการ อีกทั้งก าลังแรงงานมีทักษะไมสอดคลองกับความตองการของ
ตลาด พรอมทั้งเสริมสรางขีดความสามารถของจังหวัดใหเป็นแหลงกลางที่ส าคัญของการผลิตและพัฒนา
แรงงาน คุณภาพรองรับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมบริการมาตรฐานฮาลาล เพ่ือรองรับการเติบโต
ของการทองเที่ยวในพื้นที่ประเทศ และการเชื่อมโยงกับนานาชาติ 
   ๕) การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต (เทคโนโลยี
ดิจิทัลและ สังคมผูสูงอายุ) ใหความส าคัญกับการพัฒนาทักษะดิจิทัลแกแรงงานของจังหวัดเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม
จากทักษะแรงงานแกอุตสาหกรรมการบริการและอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด 
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   ๕. พัฒนาผู้ประกอบการรายเดิม และสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม สู่เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและการค้า การบริการ 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหมที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการ
เป็นผูประกอบการที่มีความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย (๑) สรางผูประกอบการอัจฉริยะ 
(๒) สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน (๓) สรางโอกาสเขาถึงตลาด (๔) สรางโอกาสเขาถึงขอมูล (๕) ปรับ
บทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ 
   ๒) พัฒนาพ้ืนที่เปูาหมายสามเหลี่ยมชายแดนใต (อ าเภอหนองจิก) ใหเป็นอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 
   ๓) ยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความ
เหลื่อมล้ าของคนปัตตานี 
   ๔) สงเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินคาและบริการ เพ่ือสรางมูลคา และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ 
   ๕) สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง สงเสริมการรวมกลุมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ เครื่องแตงกายมุสลิม สินคา OTOP โดยใชภูมิปัญญาและกลไกประชารัฐในการ 
สนับสนุนความรูในออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต และการจัดการตลาด รวมทั้งสรางเอกลักษณ์ของสินคา 
สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการเพ่ิมชองทางการตลาด และสนับสนุนการตลาดโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(e-commerce) 
   ๖. สร้างบรรยากาศเมืองการค้า ชายแดนใต้  สร้างกลไกในการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และความเชื่อม่ันแก่นักลงทุน คู่ค้าและนักท่องเที่ยว 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) พัฒนาและสงเสริมการคาชายแดนเชื่อมโยงหนองจิก ปัตตานีกับสุไหงโกลก และเบตง 
พรอมทั้ง ก าหนดมาตรการสงเสริมการลงทุนที่เหมาะสมใหผูประกอบการ จัดระบบสิ่งแวดลอมเพ่ือสนับสนุน
การลงทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จและสนับสนุนยกระดับการพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
   ๒) การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเพ่ือเสริมสรางความเชื่อมั่นของบรรยากาศการคา 
การลงทุน ทั้งในรูปแบบของการสื่อสารผานชองทางสื่อของรัฐ การเชื่อมโยงการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับ
เครือขายองค์กรภาคี รวมทั้งการสื่อสารการพัฒนาในรูปแบบสื่อดิจิทัล ทั้งนี้ใหความส าคัญกับการสื่อสารกับ
ประชาชนในพื้นท่ี เพื่อหนุนเสริมบรรยากาศการคาในพ้ืนที่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่โครงการเมืองตนแบบสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อ าเภอหนองจิก 
   ๗. พัฒนามาตรฐาน ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เ อ้ือต่อการพัฒนาระบบตลาด และ
เสริมสร้างตลาดดิจิทัล สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ฮาลาลพรีเม่ียมปัตตานีรุกตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการ
เป็นผูประกอบการที่มีความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย (๑) สรางผูประกอบการอัจฉริยะ  
(๒) สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน (๓) สรางโอกาสเขาถึงตลาด  (๔) สรางโอกาสเขาถึงขอมูล (๕) ปรับ
บทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ 
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   ๒) สงเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินคาและบริการ เพ่ือสรางมูลคา และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ 
   ๓) การพัฒนาบริการแหงรัฐ เบ็ดเสร็จครบวงจรหนุนเสริมการตลาด การคา การลงทุน
และการพัฒนาบริการของจังหวัดปัตตานี รองรับเสริมสรางศักยภาพของการแขงขันและการเชื่อมโยงของ
จังหวัดในพ้ืนที่ ภาค ประเทศ อาเซียน และนานาชาติ (OSS) 
   ๔) สรางอุตสาหกรรมและการบริการแหงอนาคต โดยเฉพาะบริการดิจิทัลขอมูล และ 
ปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือรองรับการคาการลงทุนและการบริการนักธุรกิจ 
   ๘. พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรมของ
จังหวัดเพื่อรองรับและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายแดนใต้และภูมิภาคอาเซียนตอนใต้ 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยวของจังหวัดปัตตานี โดยการสงเสริมและ
พัฒนาจังหวัดปัตตานีใหกลายเป็นจุดหมายใหมของนักทองเที่ยวทุกระดับในการเดินทางมาทองเที่ยวและลงทุน 
โดยมุงเพ่ิมขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของการทองเที่ยวระดับโลกที่
ดึงดูดนักทองเที่ยวมาจังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะการทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม พรอมทั้งเพ่ิมสัดสวน 
นักทองเที่ยวที่มีคุณภาพในกลุมทองเที่ยวเชิงสรางสรรค์และวัฒนธรรม ทองเที่ยวเชิงธุรกิจ ทองเที่ยวเชิง 
สุขภาพความงามและแพทย์แผนไทยและทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ที่เชื่อมตอจากสามเหลี่ยมชายแดนใต      
สุไหงโกลกและเบตง พรอมทั้งการเชื่อมโยงนักทองเที่ยวทางใตจากจังหวัดสงขลาและการพัฒนาเสนทางการ 
ทองเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงและดึงดูดนักทองเที่ยวฝั่งอันดามันและอาวไทย 
   ๒) พัฒนาแหลงทองเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งอ านวยความ
สะดวก และบริการที่เพียงพอและไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย และสงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทองเที่ยว
ที่หลากหลายและสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่ อาทิ ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงอาหาร การ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร และการทองเที่ยวชุมชน สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริการ เชน ที่พัก 
และมัคคุเทศก์ เป็นตน การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยว และการสรางเครือขาย
บริหารจัดการและเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอกภาค 
   ๓) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแมน้ า
ล าคลอง และแหลงน้ าธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนของชุมชนโดยการพัฒนาใหเป็นแหลง
ทองเที่ยว 
   ๔) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดยการฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็น
แหลงทองเที่ยวชายฝั่งทะเลที่ไดรับการปูองกันและแกไขทั้งระบบ และมีนโยบายการชายฝั่งแบบบูรณาการ
อยางเป็นองค์รวม 
   ๕) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเป็น
เมืองที่เติบโตอยางตอเนื่อง โดยการสงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง 
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรม อยาง
ยั่งยืน 
   ๖) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน โดยการเสริมสรางและ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ สรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวาง
ของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ การคาและการลงทุน 
   ๗) พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชื่อมโยงกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ไดแก การพัฒนา
แหลงทองเที่ยว ใหมีความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยว โปรแกรมทองเที่ยวที่หลากหลายตอบสนองความ 
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ตองการของนักทองเที่ยวไดทุกกลุม และการยกระดับกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเดิม และการสรางกิจกรรม 
สงเสริมทองเที่ยวเชิงธุรกิจขนาดใหญ การพัฒนาโครงขายคมนาคมที่มีมาตรฐานเพ่ือเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยว 
ชายแดนเขาสูจังหวัดปัตตานี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งบุคลากรดานการทองเที่ยว 
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว และเครือขายชุมชนทองเที่ยว 
   ๘) สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองทองเที่ยว
ชายแดนโดยการ พัฒนาแหลงทองเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการที่ไดมาตรฐาน พัฒนากิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ยว (Event) ที่หลากหลาย และเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
   ๙) การสรางสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวใหมพรอมทั้งการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยว
เชิงกีฬาที่มีความพรอมเชิงพ้ืนที่ อาทิ ไตรกีฬา วิ่งมาราธอน วิ่งเทรส ทั้งในรูปแบบกีฬาในประเทศและระดับ
นานาชาติ 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
   เป้าหมาย 
   ๑) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน ปัญหาดานสิ่งแวดลอมลดลง 
   ๒) ชุมชน/หมูบานเขมแข็ง ทองถิ่นนาอยู ประชาชนมีสวนรวม 
   ๓) ประชาชนมีคุณภาพ สุขภาพดี มีความม่ันคงในชีวิตเพ่ิมข้ึน 
   กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
   จากการวิเคราะห์ขอมูลดานสังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม สามารถจัดล าดับ
ความส าคัญของกลยุทธ์ และก าหนดกลยุทธ์ตามหลักหวงโซคุณคา (Value Chain) ดังนี้ 
   ๑. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ า นิเวศน์ทางทะเล และพัฒนา
แหล่งทรัพยากรรองรับการเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมฮาลาล และอาหารฮาลาล 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) การสรางการเติบโตของจังหวัดปัตตานีบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพ่ือใหบรรลุเปูาหมายที่ส าคัญในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม การฟ้ืนสภาพแวดลอมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม การบริหารจัดการการเติบโตในทุกมิติของจังหวัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
การเพ่ิมมูลคาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดย (๑) การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว โดย 
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแมน้ าปัตตานี แมน้ าสายบุรี พรอมทั้ง
การรักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมในชุมชน และการสงเสริมการบริโภคและการผลิตที่
ยั่งยืน เป็นเกษตรปลอดภัย ปลอดสารเคมีใหเพ่ิมมากขึ้นอยางตอเนื่อง (ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และบริบทของ
จังหวัดปัตตานี) (๒) การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย การเพ่ิมมูลคาของ 
เศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล การปรับปรุงฟ้ืนฟูสรางใหมทรัพยากรชายฝั่งทางทะเลของปัตตานี โดยเฉพาะ
อ าเภอสายบุรี อ าเภอหนองจิก อ าเภอปะนาเระ การฟ้ืนฟูชายหาดตามแนวอาวปัตตานีโดยเฉพาะอ าเภอยะหริ่ง 
พรอมทั้งพัฒนา และเพ่ิมสัดสวนกิจกรรมทางทะเล ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม การก าจัดขยะในแมน้ า ล าคลอง 
การเก็บขยะทางทะเล การสรางแหลงที่อยูของปลา เป็นตน 
   ๒) การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรตอสภาพภูมิอากาศโดยการปรับตัว 
เพ่ือลดความสูญเสียและความเสียจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่สงผลตอสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการ
แกปัญหาน้ าเค็มรุกพ้ืนที่การเกษตรปากคลองตุยงและในพ้ืนที่เสี่ยงในชายฝั่งตลอดชายฝั่งทะเลของจังหวัด 
ปัตตานี (ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนเศรษฐกิจฯฉบับที่ ๑๒ และบริบทของจังหวัดปัตตานี) 



56 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 อบต.ทรายขาว  

   ๓) พัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในอ าเภอหนองจิกโดยมุงเนนการจัดท าแผนผัง     
ภูมิเวศ พ้ืนที่อุตสาหกรรม การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การสงเสริมการลดการใชสารเคมี    
ในภาคการเกษตร ทั้งระบบของจังหวัดปัตตานี การสงวนรักษาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ   
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นชาวประมงพ้ืนบานใหอยูบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 
   ๔) การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการเกษตรโดย
การสรางใหมฐานทรัพยากรแหลงน้ า ฝายชะลอน้ า สรางระบบปูองกันน้ าทวม และสรางระบบกระจายน้ าใหม
เพ่ือการเกษตรอยางทั่วถึง โดยเฉพาะเกษตรเปูาหมายทางเศรษฐกิจ เกษตรแปลงใหญ 
   ๕) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหลงทองเที่ยว ชายฝั่งทะเลไดรับการปูองกันและแกไขทั้งระบบ
และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอยางเป็นองค์รวม 
   ๒. สร้างมาตรการรองรับปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศโลกร้อน ลดภัยคุกคามทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) การพัฒนาระบบเตรียมความพรอมแหงชาติ และการบริหารจัดการภัยคุกคามใหมี 
ประสิทธิภาพ และการพัฒนากลไกใหพรอมส าหรับการติดตาม เฝูาระวัง แจงเตือน ปูองกัน แกไขปัญหาภัย
พิบัติอยางเป็นรูปธรรม 
   ๒) การปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการกัดเซาะชายฝั่ง การรุกล้ าของน้ าเค็ม การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย 
   ๓) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ โดยเฉพาะน้ าทวมในพ้ืนที่ทวม
ซ้ าซากและพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญของจังหวัด เชน ต าบลปะกาฮะรัง ต าบลรูสะมิแล ต าบลตะบิ้ง เป็นตน พรอม
ทั้งพัฒนาระบบฐานขอมูลขนาดใหญ เพื่อการบริหารจัดการภัยคุกคามทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและปัญหา
ภัยพิบัติทางธรรมชาติดวยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกับการพัฒนาการเกษตรและมิติดานอ่ืน ๆ 
ของจังหวัด 
   ๔)  การ พัฒนาระบบการบริ หารจั ดการและกลไกปัญหาความขั ดแย งด าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ๕) การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเก็บกักน้ าและระบบกระจายน้ า การปรับปรุง
แหลงน้ าตามธรรมชาติใหมีความสะอาดส าหรับใชในภาคการเกษตร การอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะการสราง
ความมั่นคงในการไดรับน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอและปลอดภัยในชุมชน 
   ๖) การแกไขปัญหาภัยพิบัติในพ้ืนที่เสี่ยงภัย และพ้ืนที่ประสบภัยซ้ าซาก เพ่ือใหชุมชนมี
ความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการปัญหาภัยพิบัติดวยตนเอง 
   ๓.เสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรม ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม รักษา   
อัตลักษณ์ที่ดีงามบนความเป็นพหุวัฒนธรรมที่ย่ังยืน 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัต ิ
   ๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝั่งคานิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย (๑) การปลูกฝั่งคานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การ 
บูรณาการ เรื่องความชื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การ
สรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝั่งคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเป็นฐาน (๕) การ
สรางคานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝั่งคานิยม
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และวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอ 
สวนรวม โดยมุงสรางและพัฒนาจังหวัดปัตตานี ใหเป็นจังหวัดจิตอาสา เราท าดีดวยหัวใจ ที่มีในทุกหมูบาน    
ทั่วทั้งจังหวัดและด าเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิตจิตอาสาประจ าถิ่นที่เขมแข็ง 
   ๒) สรางความเขมแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสรางความเขาใจและการยอมรับใน
การอยูรวมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติสุข และรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่
หลากหลาย สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สรางเครือขายความเขมแข็งและการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยของชุมชนและทองถิ่น 
   ๓) การสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมจากประเพณี ศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงการทองเที่ยว
และการพัฒนาตอยอดนวัตวิถีในชุมชนของจังหวัดปัตตานีใหสามารถรักษาอัตลักษณ์ที่ดีงามบนความเป็น     
พหุวัฒนธรรมที่สามารถสรางรายไดใหกับชุมชนและเชื่อมโยงการทองเที่ยวของชุมชน (บริบทความตองการของ
พ้ืนที่) 
   ๔) สงเสริมการอนุรักษ์และสรางคุณคาของอัตลักษณ์ประเพณีประจ าถิ่นทั้งดานการ  
แตงกาย (ชุดบานง ชุดกูรง ชุดตะโละบลางอ) อาหารถิ่น (ขาวย า นาซิดาแฆ ไกฆอและ เป็นตน) ภาษา (พิเทน     
ปะนาเระ) และวิถชีีวิตที่สามารถเชื่อมโยงกับการสรางงานอาชีพ รายได และการทองเที่ยว 
   ๔. สร้างเสริมสุขภาพประชาชนพัฒนาทั่วทุกชุมชน หมู่บ้านให้เป็นพื้นที่สุขภาวะดี 
แบบมีส่วนร่วม พร้อมยกระดับการบริการสุขภาพรองรับการพัฒนาเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัต ิ
   ๑) สรางความเป็นธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะผูมีรายไดนอย กลุม
ดอยโอกาส (คนพิการ คนสูงอายุ คนยากจน ผูปุวยเอดส์ ผูพนโทษ คนเรรอน/ขอทาน ผูไดรับผลกระทบจาก 
สถานการณ์ความไมสงบฯ ) 
   ๒) เสริมสรางความเขาใจที่ถูกตองในกลุมเปูาหมาย แมและเด็ก เพ่ือลดปัญหาแมตาย
และเด็กพัฒนาการไมผานเกณฑ์ 
   ๓) เสริมสรางสุขภาพจิตแกประชาชนในกลุมเสี่ยงผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
ไมสงบใหไดรับการเยียวยาทั่วถึงตอเนื่องจนมีภาวะปกติสุข พรอมทั้งระดมพลังภาคีทุกภาคสวน         รวม
แกปัญหา การเจ็บปุวย ปุวยตาย ในโรคส าคัญของจังหวัด 
   ๔) เสริมสรางพลังทางสังคม โดยสนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน    
ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชน 
   ๕) จัดระบบเมืองที่เอ้ือตอการสรางชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ใหสามารถ 
ตอบสนองตอสังคมสูงวัย และแนวโนมของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
   ๕. สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า เติมเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง
พึ่งตนเอง โดยการมีส่วนร่วม ยึดหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) การสรางความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า ใหความส าคัญกับการจัดบริการของ
รัฐที่มีคุณภาพท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข ใหกับผูที่ดอยโอกาสและผูที่อาศัยในพ้ืนที่หางไกลการจัดสรรที่ดิน
ท ากิน สนับสนุนในเรื่องการสรางอาชีพ รายได และสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ ผูดอยโอกาส สตรี และผูสูงอายุ 
รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐใหมีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจน 
สรางชุมชนเขมแข็งใหเป็นพลังรวมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและพรอมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
โดยสงเสริมการประกอบอาชีพของผูประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สงเสริมให 
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ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินท ากินและการบริหารจัดการที่ดิน 
ของชุมชน โดยมุงบรรลุเปูาหมายส าคัญในการยกระดับรายไดประชากรกลุมรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ าสุด 
   ๒) สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง สงเสริมการรวมกลุมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ เครื่องแตงกายมุสลิม สินคา OTOP โดยใชภูมิปัญญาและกลไกประชารัฐในการ
สนับสนุนความรูในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต และการจัดการตลาด รวมทั้งสรางเอกลักษณ์ของสินคา
สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการเพ่ิมชองทางการตลาด และสนับสนุนการตลาดโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-commerce) 
   ๓) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอม ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม เพ่ือขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหมีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสรางโอกาส 
เศรษฐกิจส าหรับกลุมตาง ๆ ในสังคม โดยด าเนินการควบคูไปกับการพัฒนาและสงเสริมสังคมผูประกอบการ   
ที่ผลิตไดและขายเป็น 
   ๔) การเสริมสรางพลังทางสังคม โดย  
   (๑) สรางสังคมเขมแข็งที่แบงปันไมทอดทั้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัว
และดึงพลังของภาคสวนตาง ๆ  
   (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ  
   (๓) สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม
และภาค ประชาชน  
   (๔) สงเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสรางสรรค์สังคม  
   (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  
   (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ สรางสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุค
ดิจิทัล 
   ๕) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเอง โดย  
   (๑) สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนใหมีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  
   (๒) เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง  
   (๓) สรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ เพื่อสรางประชาธิปไตยชุมชน  
   (๔) สรางภูมิคุมกันทางปัญญาใหกับชุมชน 
   ๖. ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพคน พัฒนาเมือง ชุมชน สู่พื้นที่แห่งการ
เรียนรู้ที่ประชาชน ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเอง โดยสรางภูมิคุมกันทางปัญญาใหกับชุมชน ใหประชาชนเขาถึงการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาคุณภาพ เพ่ิมบทบาทการศึกษาและเรียนรูดวยตนเอง เพ่ือใหประชาชนมีทักษะในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตไดดวยตนเอง และเสริมการพัฒนาสันติสุขในพื้นที่ 
   ๒) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและใช
เทคโนโลยีทางการศึกษา (เชน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ E-book บทเรียนออนไลน์ (E-learning) หองเรียนเสมือน
จริง (Visual Classroom) และสื่อหลายมิติ เป็นตน เพ่ือยกระดับการศึกษาขยายโอกาสในการเขาถึงแหลง
เรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนในชุมชน พรอมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของโรงเรียนและสถานศึกษา          
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ทุกประเภทของจังหวัดใหจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน พัฒนาขีดความสามารถครูและการสรางสื่อการเรียนรู  ที่
สอดคลองกับความจ าเป็นและบริบทของพ้ืนที่ 
   ๓) การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
ส าหรับผูที่มีความสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ และสงเสริมนักเรียน นักศึกษา ที่มีขีดความสามารถในการ
สรางสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอยอดนวัตกรรม 
   ๔) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของผูสูงอายุ ใชผูสูงอายุเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนจังหวัด 
   ๕) การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
โดยการสรางความเป็นอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย และการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ และการสรางสภาพแวดลอมชุมชนใหเอื้อตอการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต 
   ๖) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะ ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ มุง
พัฒนาคนปัตตานีใหมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล และ
เทคโนโลยีที่กระทบตอการใชชีวิตของประชาชนเพื่อใหทุกคนเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง 
   ๗) การเสริมสรางพลังทางสังคม โดยสรางสังคมเขมแข็งที่แบงปัน ไมทอดทิ้งกัน และมี
คุณธรรม โดยการสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคสวนตาง ๆ และการรองรับสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ 
   ๗. พัฒนาระบบการบริการและการบริหารจังหวัดให้เป็นภาครัฐของประชาชนที่มี
ความเข้มแข็ง ทันสมัย และธรรมาภิบาล 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) สงเสริมการพัฒนาการบริการของหนวยงานรัฐในจังหวัดปัตตานีโดยยึดประชาชนเป็น 
ศูนย์กลางตอบสนองความตองการและใหบริการอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส พัฒนาระบบบริการของรัฐใหได 
มาตรฐานสากล และเชื่อมโยงการใหบริการสาธารณะผานเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ๒) เสริมสรางการบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ภาค 
ยุทธศาสตร์จังหวัด และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นเปูาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ พรอมทั้งพัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผล ที่สะทอนการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ของจังหวัดในทุกระดับ 
   ๓) สงเสริมการพัฒนาหนวยงานรัฐของจังหวัดปัตตานีใหมีความทันสมัย สามารถบริหาร
จัดการภารกิจและบริการประชาชนดวยระบบดิจิทัล 
   ๔) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเป็นคนดี คนเกง ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมี
จิตส านึก มีความสามารถสูง มุงมั่นและเป็นมืออาชีพที่มีความเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม เขาใจ เขาถึง การ
พัฒนาของพ้ืนที่อยางแทจริง 
   ๕) เชื่อมโยงระบบขอมูลเพื่อมุงเนนการสนองตอบความตองการของประชาชนในพื้นท่ี 
   ๖) การสรางนวัตกรรมและโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการบริการจัดการ ภาครัฐใหพรอม
รับการเปลี่ยนแปลง 
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๓  การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
   เป้าหมาย 
   ๑) ประชาชนมีความปลอดภัย สามารถด ารงชีวิตอยางมีความสุข และมีความเชื่อมั่นตอรัฐ 
   ๒) ระบบการคมนาคมขนสงและการโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาจังหวัด และการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
   กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
   จากการวิเคราะห์ขอมูลดานความมั่นคงและโครงสรางพ้ืนฐาน สามารถจัดล าดับ
ความส าคัญของกลยุทธ์ และก าหนดกลยุทธ์ตามหลักพวงโซคุณคา (Value Chain) ดังนี้ 
   ๑. เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความม่ันคง ยุติธรรม และมี
ประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็ง 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) การพัฒนารักษาความสงบภายในเพ่ือเสริมสรางความสงบเรียบรอยและสันติสุขใน
จังหวัดโดยการพัฒนากลไกที่สามารถปูองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญของหมูบาน 
   ๒) การสรางความเขมแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมโดยการสรางความเขาใจและการ
ยอมรับในการอยูรวมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข และรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรม
ที่หลากหลาย สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สรางเครือขายความเขมแข็งและการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยของชุมชนและทองถิ่น 
   ๓) การลดความเหลื่อมล้ า สรางความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยสรางความเป็นธรรมในการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางท่ัวถึง 
   ๔) การสรางความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า ใหความส าคัญกับการจัดบริการของ
รัฐที่มีคุณภาพใหกับผูที่ดอยโอกาส สนับสนุนในการสรางอาชีพรายไดและสนับสนุนการเพ่ิมผลิตผูดอยโอกาส 
สตรี และผูสูงอายุ รวมทั้งการกระจายบริการภาครัฐใหมีความครอบคลุมและทั่วถึงในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ตลอดจนสรางชุมชนเขมแข็งใหเป็นพลังรวมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและพรอมรับผลประโยชน์จาก
การพัฒนา 
   ๕) การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานดานความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ใหความส าคัญกับการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิดและ
อุดมการณ์ บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
   ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและเฝ้าระวังภัยคุกคามต่อประชาชนและ
ความม่ันคงของจังหวัดด้วยการท างานแบบบูรณาการ ผสานความทันสมัยของเทคโนโลยี และคุณภาพ
บุคลากร 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) การปูองกันและแกไขปัญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เพ่ือแกไขปัญหาเดิม และ
ปูองกันไมใหปัญหาใหมเกิดขึ้น เนนการกลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี ดานความมั่นคง
และการพัฒนายกระดับศักยภาพความเขมแข็งคนในชุมชนปัตตานี เพ่ือใหปัตตานีเป็นเมืองปลอดเหตุพัฒนา
พ้ืนที่สูความสันติสุขท่ียั่งยืน 
   ๒) การพัฒนาศักยภาพของจังหวัดใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของ
จังหวัดและเสริมสรางสังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณ์ดี เพ่ือความเชื่อมั่นของสังคมและนานาชาดิที่มี
ตอปัตตานี พรอมทั้งสรางมาตรการกลไกที่น าไปสูความขัดแยงทางอุดมการณ์และความแตกตางทางความคิด
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ทางสังคมใหลดลง พรอมทั้งเฝูาระวังปัญหาความไมมั่นคงจากการคามนุษย์ในกลุมอุตสาหกรรมการประมง และ
บริการอ่ืนในพื้นท่ี 
   ๓) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือใหกลไกส าคัญตาง ๆ 
ท างานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชหลักธรรมาภิบาล และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 
   ๔) การปูองกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด โดยพัฒนากลไกใหพรอมส าหรับการ
ติดตามเฝูาระวัง แจงเตือน ปูองกัน และแกไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอยางเป็นรูปธรรม 
   ๓. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และพัฒนาการคมนาคม
ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ ให้มีความปลอดภัย มีมาตรฐานเชื่อมโยงจังหวัดกับกลุ่มจังหวัด 
ประเทศอาเซียน และนานาชาติ 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ และพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการขนสงและ 
โลจิสติกส์รองรับยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใตเพ่ือการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมหนองจิกกับ 
ดานชายแดนสุไหงโกลกและเบตง 
   ๒) การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และท่ีมิใชภาครัฐ เพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคหนุนเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงสันติสุขในพื้นที่ 
   ๓) การพัฒนาระบบการคมนาคมและโลจิสติกส์ทางน้ าเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมประมง
และการเชื่อมโยงการขนสงสินคาของจังหวัดปัตตานีกับพ้ืนที่ระหวางประเทศ พัฒนาทาเทียบเรือของจังหวัด
ระบบโลจิสติกส์ใหไดมาตรฐาน 
   ๔) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการ
เขาถึงบริการแหงรัฐและเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาของพ้ืนที่ และศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
   ๔. ปรับสภาพแวดล้อมเมือง สร้างภูมิทัศน์ใหม่ ให้มีความเป็นอารยะสถาปัตย์ 
ทันสมัย เมืองสะอาด อนุรักษ์พลังงาน ต้นแบบ Smart City ชายแดนใต้ 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) จัดระบบเมืองที่เอ้ือตอการสรางชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ใหสามารถ
ตอบสนองตอสังคมผูสูงวัยและแนวโนมของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
   ๒) การยกระดับโครงสรางทางกายภาพ สิ่งแวดลอมและภูมิทัศน์เมืองเพ่ือการพัฒนาสู
พ้ืนที่แหงความทันสมัยและเป็นสากล (Smart City) โดยการสงเสริมใหพ้ืนที่มีความพรอมในการเป็นพ้ืนที่ที่
สะอาดและอนุรักษ์พลังงาน พ้ืนที่ที่มีความทันสมัยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล พ้ืนที่ที่เป็นอารยะสถาปัตย์ พ้ืนที่ที่มี
ความสะดวกสบาย และเชื่อมโยงการเดินทางอยางทั่วถึงและปลอดภัย และเป็นพ้ืนที่ที่มีการออกแบบใหมี    
อัตลักษณ์ประจ าถิ่นปัตตานี ทั้งนี้ ก าหนดพ้ืนที่เปูาหมาย ต าบลตันหยงลูโละ และต าบลบาราโหม พ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพ และพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่หลักทางเศรษฐกิจ 
   ๓) เตรียมพรอมเมืองสูสังคมดิจิทัล และพัฒนาสูเมืองแหงความทันสมัยดวยเทคโนโลยี
เนนการพัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจจังหวัด สังคมและเทคโนโลยี และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสมัยใหม เชื่อมโยงพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการดิจิตอล ขอมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
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1.4  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นตองมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยใหความส าคัญกับ
การพัฒนาดานเทคโนโลยีกลุมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ กลุมเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ ใชระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม  กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณ์ตางๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ 
๔.๐ มีดังนี ้
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม (New 
Engines of Growth) ดวยการเปลี่ยนแปลง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู ๒ ดาน คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเป็นความไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยการ
เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอด
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย ประกอบดวย 

๑. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นตน 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นตน 

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุนยนต์ (Robotech) เป็นตน 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ 
เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมตอออนไลน์โดยไมตองใชคน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) 
อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นตน 
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๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟสไตล์ (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการทองเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นตน 

 
1.5 แผนพัฒนาอ าเภอโคกโพธิ ์
วิสัยทัศน์  
“อ าเภอ..ยิ้ม-ใสสะอาด แหลงผลิตสินคาเกษตรมาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใตสังคม  

พหุวัฒนธรรม” 
พันธกิจ 
๑. เสริมสรางงานและอาชีพ ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานของแนวคิดตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒. เสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  ๓. สนับสนุนสงเสริมการสรางความรัก ความสามัคคี และการอยูดวยกันอยางสงบและสันติ
สุข 
  ๔. สงเสริมการพัฒนาบนพื้นฐานการใชทรัพยากรธรรมชาติ อยางรูคุณคาและยั่งยืน 

๕. สนับสนุนสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ และพัฒนาเพื่อรองรับการ 
ทองเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
  ๑) เปูาประสงค์ : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและสังคม เพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
  ๒ )กลยุทธ์ของแตละเปูาประสงค์ : 
  - สงเสริมใหประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอยางทั่วถึง 

- สงเสริมกระบวนการสรางเครือขายชุมชนเขมแข็งปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด 
  ๓) ตัวชี้วัด : 
  - รอยละ ๘๐ ของผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับสวัสดิการเพิ่มขึ้น 
  - จ านวนชุมชนเครือขายชุมชนเขมแข็งปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดเพ่ิมขึ้นรอยละ ๖๐ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
  ๑) เปูาประสงค์ : ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใชประโยชน์อยาง
เหมาะสม 
  ๒) กลยุทธ์ของแตละเปูาประสงค์ : 

- สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการแกไขปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ การปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ 

- สงเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองใหกับประชาชนในการใช และบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมใชประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

๓) ตัวชี้วัด : 
 - พ้ืนที่ปุาไมไดรับการฟ้ืนฟูไมนอยกวา ๒๐๐ ไร ตอปี 
 - พ้ืนที่ปุาถูกบุกรุกท าลายลงรอยละ ๕๐ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
  ๑) เปูาประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานท า และมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
  ๒) กลยุทธ์ของแตละเปูาประสงค์ : 
   ๑. สงเสริมสนับสนุนฟื้นฟูการท านาราง 
   ๒. สงเสริมสนับสนุนการปลูกขาวนาปรัง 
   ๓. การพัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพเสริม และการรวมกลุมพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ผลผลิตของกลุม 
   ๔. พัฒนาองค์ความรูและภูมิปัญญาทองถิ่นเพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของหมูบาน/ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๕. มีผลิตภัณฑ์สินคา OTOP ที่ไดรับการประกาศ ๒ – ๔ ดาว เพิ่มข้ึน ๒๐ กลุม 
             ๖. เพ่ิมชองทางการกระจายสินคาทางการเกษตร  

๗. กอสรางและปรับปรุงดานโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความ 
ตองการของประชาชน 

๓) ตัวชี้วัด : 
  - จ านวนของครัวเรือนที่มีรายไดผานเกณฑ์ จปฐ. เพ่ิมข้ึน 

 - รอยละของประชาชนที่มีความรู ความเขาใจและถือปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงเพ่ิมข้ึนรอยละ ๘๐ 
  - มีผลิตภัณฑ์สินคา OTOP ที่ไดรับการประกาศ ๒ – ๔ ดาว เพิ่มข้ึน ๒๐ กลุม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างมูลค่าเพิ่มและผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตจากการเกษตร สร้าง 
รายได้แก่ประชาชน 
  ๑) เปูาประสงค ์: สรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตและรายไดทางดานการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
และทองถิ่น 

๒) กลยุทธ์ของแตละเปูาประสงค์ : 
   ๑. สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตรใหมีคุณภาพ 
สรางมูลคาเพ่ิม ลดตนทุนการผลิต และการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร 
   ๒. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ OTOP เครือขายวิสาหกิจชุมชน และ SMEs 

๓. สงเสริมสนับสนุนความรวมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพใหกับประชาชนใน 
ทองถิ่น 

๓) ตัวชี้วัด : 
 - อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์เฉลี่ยมวลรวมภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ 

  - รอยละ ๒๐ ของผูประกอบการ มีรายไดเพ่ิมขึ้น ลดรายจายในการผลิต และสามารถคิดคน 
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหมๆออกสูทองตลาด 
  - สามารถสรางงานสรางอาชีพใหกับประชาชนและลดจ านวนผูวางงานไดรอยละ ๒๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างความม่ันคงในการด ารงชีวิตของประชาชนและความเชื่อม่ัน 
ที่มีต่อภาครัฐ 
  ๑) เปูาประสงค์ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความไววางใจเจาหนาที่
รัฐมากขึน้ 
  ๒) กลยุทธ์ของแตละเปูาประสงค์ : 

๑. การบูรณการทุกภาคสวนในการปูองกันและแกไขปัญหาจากความไมสงบ 
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๒. ฝึกอบรมทบทวนพัฒนาศักยภาพของก านัน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูชุด  
ชรบ. และอปพร. 

๓ .สงเสริมสนับสนุนงานดานการขาว 
3) ตัวชี้วัด : 
- เหตุการณ์ความไมสงบในเขตพ้ืนที่อ าเภอลดลง รอยละ ๒๐ ตอปี 
- ประชาชนไดรับความปลอดภัยจากสาธารณภัย 
- งานดานการขาวมีประสิทธิภาพมากขึ้น รอยละ ๘๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
๑) เปูาประสงค์ : สงเสริมและประชาสัมพันธ์แหลงทองเที่ยวใหเป็นที่รูจัก พรอมทั้งน าทุนทาง 

วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นมาสืบสานเพ่ิมคุณคาใหกับสังคม และเพ่ิมคุณคาทางเศรษฐกิจใหกับภาคธุรกิจการ
ทองเที่ยว และกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง 
      ๒) กลยุทธ์ของแตละเปูาประสงค์ 

๑. สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเพ่ิมขีด 
ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว 

๒. สงเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นมาสืบสานสรางคุณคาทาง 
สังคมและเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนและ 
สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ 

๓. สรางความเชื่อม่ัน ดานความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว ทั้งภัยธรรมชาติ และ 
ความสงบเรียบรอย 

3) ตัวชี้วัด : 
  - จ านวนแหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนา ฯ ปีละ ๑ แหง 
  - รายไดโดยรวมจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน รอยละ ๔/ปี 
  - จ านวนนักทองเที่ยวเพ่ิมข้ึน รอยละ ๖ / ปี 
 

1.6  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
องค์การบริหารสวนต าบลทรายขาว  อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  ไดยกฐานะจากสภา

ต าบลเป็นองค์การบริหารสวนต าบล  โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  
สังกัดกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย และเมื่อปี 2545  ไดเปลี่ยนไปสังกัดกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545  องค์การ
บริหารสวนต าบลซึ่งเป็นหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่เกิดขึ้นตามนโยบายการกระจายอ านาจสูหนวย
การปกครองขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาล โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสวนต าบล พ.ศ. 2537  
ก าหนดใหองค์การบริหารสวนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการบริหารสวนทองถิ่น มีอ านาจหนาที่ในการ
พัฒนาต าบลในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  การบริหารกิจการองค์การบริหารสวนต าบลทรายขาว  แบงโครงการสรางการบริหารกิจการ
ภายในองค์กร ไดแก  ส านักงานปลัดองค์การบริหารต าบล  กองคลัง  กองชาง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการถายโอน
ภารกิจจากสวนกลางตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 
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นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
  1.  ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ 

1) สงเสริมกลุมอาชีพและแปรรูปสินคาทางการเกษตรและจากวัชพืช เชน การจัดท าปุย
ชีวภาพ และงานฝีมือดานการจักรสาน ซึ่งเป็นการรวมกลุมของประชาชนในดานการ
สงเสริมอาชีพ เพ่ือแกปัญหาความยากจนและกอใหเกิดรายไดใหแกประชาชนเป็นการ
สงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพใหกับประชาชนในทองถิ่น 

2) สงเสริมรานคาชุมชน  เพ่ือเสริมสรางใหชุมชนมีรายได 
3) สงเสริมสินคาหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ใหไดตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4) สนับสนุนดานการจัดหาตลาด เพื่อการจ าหนายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
5) สงเสริมกลุมอาชีพทางการเกษตรที่เป็นไปในรูปแบบเพ่ือเศรษฐกิจ เชน  การท าเกษตร

สวนครัว , เลี้ยงสัตว์ตางๆ และกอใหเกิดรายไดตามมา 
6) จัดใหมีการอบรมใหความรูเพื่อน ามาประยุกต์ใชระหวางการเกษตรและ

เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรดานอาชีพการเกษตร 
7) จัดใหมีและสงเสริมกิจการสหกรณ์ 
8) สงเสริมกลุมออมทรัพย์ตางๆเพ่ือเป็นการระดมเงินทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน

ชุมชน 
9) พัฒนาคุณภาพแรงงานและสงเสริมการกระจายรายไดอยางเป็นธรรมและทั่วถึง 
2.  ด้านการบริหารและการจัดการ 

 การสงเสริมดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร เพื่อใหเป็นสถาบันที่มีความม่ันคง และ
ปรับปรุงการจัดระบบการบริหาร ใหสามารถอ านวยความสะดวกดานการบริการแกประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพในระดับสูง โดยการด าเนินการดังนี้ 

1) ปรับปรุงระบบการบริหารงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวรวดเร็วและถูกตอง
และด าเนินไป 

2) พัฒนาและสงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน ของพนักงานสวน
ต าบลในการใหบริการแกประชาชน โดยเนนใหบริการที่สะดวกและรวดเร็วเนนใหบริการ
ที่ยิ้มแยมแจมใสและเป็นมิตร 

3) สงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 

4) สงเสริมและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใชในส านักงานและจัดใหมีอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของ อบต. ใหเพียงพอที่จะใหในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5) สงเสริมการสรางขวัญและก าลังใจแกพนักงานสวนต าบลและลูกจางโดยยกยอง
ผูปฏิบัติงานดีและใหค าแนะน าแกผูดอยโอกาส 

6) สงเสริมและสนับสนุนการสรางความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โดยเฉพาะการปูองกันระงับอัคคีภัย สงเสริมขีดความสามารถของพนักงาน ลูกจางและ
คณะกรรมการชุมชนเพื่อรองรับความเจริญอยางตอเนื่อง 

7) เนนการพัฒนาโดยใชแผนพัฒนาเป็นเครื่องชี้น า 
8) พัฒนารายไดของ อบต. เพื่อการพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนาโดยน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศภูมิศาสตร์มาใชในการบริหารและการจัดการ 
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9) ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี ของ อบต. ใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วและ
เป็นธรรม 

10) จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการบริการประชาชนตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
3.  ด้านการศึกษา 
1) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหเพียงพอตอความตองการ 
2) สงเสริมใหเด็กท่ีอยูในวัยศึกษามีโอกาสเขาศึกษาในภาคบังคับและใหโอกาสเขาศึกษาตอ

ตามความเหมาะสม 
3) สนับสนุนงบประมาณใหกับนักเรียน  นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแตขาดทุนการศึกษา 

ตามความเหมาะสม 
4) จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ทางการศึกษาใหกับสถานศึกษาตามความจ าเป็นและเหมาะสมของ

แตละทองถิ่น 
5) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการเรียนรูตามอัธยาศัย 
6) สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กในสถานศึกษาไดมีอาหารเสริมและอาหารกลางวันบริโภค

อยางเพียงพอ 
7) สงเสริมใหมีศูนย์บริการดานการศึกษาแกประชาชนที่สนใจ 
8) สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา ตามความเหมาะสม 
9) พัฒนาและสงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 
10) พัฒนาและยกระดับการศึกษาขยายปรับปรุงการศึกษาใหเพียงพอและเหมาะสมกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
4.  ด้านสาธารณสุข 
1) สงเสริมการปูองกันโรค ใหการรักษาพยาบาลและบริการความรูดานสาธารณสุขมูลฐาน

แกประชาชนเพื่อใหประชาชนไดมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 
2) สนับสนุนและสงเสริมการออกก าลังกาย การกีฬาทุกประเภท ทุกระดับ การนันทนาการ

ทั้งระดับนักเรียน เยาวชนและประชาชน 
3) ปรับปรุงการก าจัดขยะใหไดคุณภาพและเป็นไปตามหลักวิชาการ 
4) สนับสนุนใหมีการรณรงค์ตอตานการแพรระบาดของโรคติดตอ 
5) สงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบาน (อสม.)  ใหมีบทบาทในการ

มีสวนรวมการปูองกันโรคมายิ่งขึ้น 
6) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปฏิบัติงานรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของมากยิ่งข้ึน 

โดยเนนการใหบริการแกประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว 
7) สนับสนุนสงเสริมใหมีการเฝูาระวังเพ่ือไมใหมีโรคติดตอเกิดขึ้นในชุมชน 
8) สนับสนุนการปูองกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยจากการจราจร โดยรวมมือกับสวนราชการที่

เกี่ยวของ 
5.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม 
1) จัดใหมีรองระบายน้ าและทอระบายน้ าภายในหมูบานใหเพียงพอ 
2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติใหมีความรมรื่น เพ่ือเป็นสถานที่ พักผอน

หยอนใจของประชาชน 
3) ปรับปรุงสภาพแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในสถานที่ปฏิบัติงานใหมี

ความสวยงาม รื่นรม 
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4) สงเสริมใหมีการลดมลพิษ อนุรักษ์สิ่งแวดลอมและพัฒนาสภาพแวดลอมใหดียิ่งขึ้นตาม
อ านาจหนาที่ 

5) สนับสนุนและสงเสริมใหมีการปลูกตนไมบริเวณสองขางถนน ที่สาธารณะที่วางและ
บริเวณบานเรือนของประชาชน 

6) ปรับปรุงการก าจัดขยะมูลฝอยใหไดคุณภาพ 
7) สงเสริมใหประชาชนมีจิตส านึกในการรักษาความสะอาดของชุมชน 
8) สงเสริมใหมีการอนุรักษ์ล าหวย หนอง  คลอง  บึง และแหลงน้ าสาธารณะใหสะอาด

ปราศจากมลพิษ 
6.  ด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค 
1) กอสรางทางใหไดมาตรฐานที่ก าหนดและใหเพียงพอแกความตองการของชุมชนตาม

กรอบงบประมาณท่ีไดรับ 
2) ซอมแซมปรับปรุงถนนที่ช ารุดใหสามารถใชการไดสะดวกพอควร 
3) จัดใหมีไฟฟูาหรือแสงสวางบริเวณตรอก ซอกซอย ในเขต อบต.อยางทั่วถึง 
4) ปรับปรุงระบบประปาที่มีอยูแลวใหดียิ่งขึ้นและเพียงพอแกความตองการ 
5) สงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบการสื่อสารระหวางหนวยงานกับประชาชนใหมีความ

สะดวกยิ่งขึ้น โดยผานองค์กรภายในหมูบาน 
6) ผลักดันและสนับสนุนใหมีปูายจราจร ปูายแนะน าแหลงทองเที่ยวแหลงโบราณวัตถุ ใน

เขตชุมชนและทางสาธารณะ 
7.  ด้านสังคม 
1) ใหการสงเคราะห์และสนับสนุนชวยเหลือคนชรา , คนพิการ และผูดอยโอกาส 
2) สงเสริมการกีฬา เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบล 
3) สงเสริมการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนในการเพ่ิมบทบาทของสตรี 

เด็ก และเยาวชน 
4) สงเสริมและสนับสนุนการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพติดในชุมชน 
5) สงเสริมบทบาทของชุมชนในการรณรงค์  เพ่ือใหผูติดยาเสพติดและสมัครใจจะ

บ าบัดรักษาในสถานบ าบัดฟ้ืนฟูติดยาเสพติดของหนวยงานตาง ๆ 
6) สงเสริมบทบาทของชุมชนในการรณรงค์ เพ่ือใหผูติดยาเสพติดและสมัครใจจะบ าบัดยา

เสพติด เพื่อลดปัญหาความตองการยาเสพติดของประชาชนกลุมตางๆ ในชุมชน รวมทั้ง
การสกัดก้ันการแพรระบาดของยาเสพติดที่จะเขาสูชุมชน 

7) พัฒนาประสิทธิภาพรวดเร็ว  ความโปรงใส และความเป็นธรรมของงานอ านวยความ
ยุติธรรมใหกับประชาชน  การแกไขปัญหาเรื่องราวรองทุกข์ การประนีประนอมขอพิพาท
ในระดับชุมชนใหเอ้ืออ านวยตอการคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และใหหลักประกันความเป็น
ธรรม แกประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสามารถระงับขอขัดแยงตางๆ 
ดวยสันติวิธ ี

8) สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนกลุมตาง ๆ อยางเสมอภาคเทาเทียมกันในการเขา
มามีบทบาทในการใหขอเสนอแนะและก ากับดูแลตรวจสอบการด าเนินงาน ดานการ
อ านวยความยุติธรรมของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

9) พัฒนาและสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนใหเขามามีสวนเสริมระบบงานการคุมครอง
ทางสังคม ดวยการพัฒนากระบวนการท างานในรูปแบบของประชาคม 
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8.  ด้านศาสนา 
1) สงเสริมการปฏิบัติธรรมตามศาสนาและกิจกรรมตอตานอบายมุขเพ่ือใหเยาวชนและ

ประชาชนไมหลงมัวเมาในการพนันและสิ่งแวดลอม 
2) ผลักดันใหมีการจัดปูายสุภาษิต  ค าขวัญ  ค าสอน ปรากฏใหเห็นในชุมชน 
3) มีคณะกรรมการดานศาสนาของหมูบานรวมท านุบ ารุงศาสนา 
4) สงเสริมใหเยาวชนและประชาชนรวมประกอบกิจกรรมส าคัญทางศาสนา 
5) สงเสริมและอนุรักษ์  หวงแหนศิลปวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น 
6) สนับสนุนการท านุบ ารุงบวรพระพุทธศาสนา 
7) รณรงคแ์ละสงเสริมการสรางจิตส านึกใหประชาชนในหมูบานและชุมชนเห็นความส าคัญ

ของชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และขนบธรรมเนียมประเพณี 
8) จัดใหมีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อใหประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีใน

การด าเนินชีวิต 
9) สนับสนุนการจัดงานและพิธีในวันส าคัญ เชน  งานวันพอ  งานวันแม  ตลอดจนถึงการจัด

งานบุญประจ าปีและในเทศกาลตางๆ 
9.  ด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ส าคัญ 
1) เรงพัฒนา  บูรณะ  ฟ้ืนมรดกสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมเพ่ือใหเกิดแหลงทองเที่ยวใหมสราง

แหลงจับจายซื้อสินคาของนักทองเที่ยว โดยจะสงเสริมบทบาทเอกชนรวมกับชุมชนใน
การรักษาแหลงทองเที่ยวและวิถีชีวิตใหอยูในสภาพเดิม 

2) เพ่ิมความหลากหลายของการทองเที่ยวรูปแบบตาง ๆทั้งการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์การ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการจัดการทองเที่ยวรวมทั้งอ านวยความสะดวก  สรางความปลอดภัยแก
นักทองเที่ยว 

3) สนับสนุนใหมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทองถิ่นที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 
4) สนับสนุนใหมีการปรับปรุง  อนุรักษ์  ศึกษา  รวบรวม  พรอมทั้งการบูรณาการศิลปกรรม

ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ใหเป็นแหลงทองเที่ยวเชิงศึกษาประวัติศาสตร์ 
5) สนับสนุนใหการปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณะที่เหมาะสม  เพ่ือจัดท าใหเป็นสถานที่พักผอน

หยอนใจและใหเป็นแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
10.  ด้านการเกษตร 
1) สงเสริมเกษตรกรใหมีความรูดานการเกษตรแบบครบวงจร 
2) พัฒนาพื้นที่ลุมน้ า  แหลงเก็บน้ า  เพ่ือใชในการเกษตรอยางเพียงพอ 
3) สงเสริมใหมีการปศุสัตว์อยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
4) สงเสริมใหมีการปลูกผักปลอดสารพิษไวบริโภคในครัวเรือน 
5) ใหค าแนะน าปรึกษาทางดานวิชาการกาเกษตรกร  ทั้งในดานของปศุสัตว์และการเกษตร  

เชน  การแนะน าการปูองกันโรคตาง ๆ/ การท าปุยหมักปุยชีวภาพ สารก าจัดแมลง 
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1.7 ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ปัตตานี  

วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี(พ.ศ.๒๕๖๖- 
๒๕๗๐) “พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกลอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมสันติสุข ภายใต้
เศรษฐกิจที่ ม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน” 

พันธกิจการพัฒนา 
๑. สงเสริม สนับสนุนอาชีพ การคา การลงทุน 
๒. พัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะ 
๓. สงเสริม สนับสนุนการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๔. สงเสริม พัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
๕. สงเสริม สนับสนุนการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น 
๖. สนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสถาบันครอบครัว 
๗. สงเสริมสนับสนุนการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด 
๘. เสริมสรางความเขมแข็งดานสุขภาพ 
๙. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส  
เป้าประสงค์ 
๑. ประชาชนมีอาชีพและรายไดในการด ารงชีวิตอยางเพียงพอ 
๒. สรางเครือขายการคมนาคมเชื่อมโยงระหวางกัน 
๓. ประชาชนตระหนักในการใชทรัพยากรอยางอยางคุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม 
๔. ประชาชนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานและเป็นไปตามความตองการของ

ทองถิ่น 
๕. ประชาชนทุกระดับมีความเป็นอยูและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
๖. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๑ สงเสริม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และการสรางงาน 

สรางอาชีพใหกับประชาชนในทองถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๒ สงเสริมและสนับสนุนอาชีพดานการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และเสริมสราง

มูลคาเพ่ิม เชื่อมโยงตลาดและนิคมอุตสาหกรรมตามแนวทางการเกษตรทฤษฎีใหมสูนิคมอุตสาหกรรมอาหาร 
ฮาลาล 

กลยุทธ์ที่ ๓ สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน และจัดใหมีตลาดกลางจ าหนายสินคา 
ทองถิ่น การคาออนไลน์ และสตาร์ทอัพ 

กลยุทธ์ที่ ๔ สงเสริม สนับสนุนผูประกอบการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิต 
ผลิตภัณฑ์และการตลาดของสินคา เพื่อน าไปสูตลาดสากล 

กลยุทธ์ที่ ๕ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคูการพัฒนาองค์ความรูดานการจัดการ 
และอ านวยความสะดวก 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 
กลยุทธ์ที่ ๑ กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบ 

ระบายน้ า ระบบชลประทานขนาดเล็ก ทาเทียบเรือ และสนามกีฬา 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร การขนสง และอ านวยความปลอดภัยทางถนน 
กลยุทธ์ที่ ๓ จัดใหมีไฟฟูาใชอยางทั่วถึงรวมทั้งพลังงานทดแทน 
กลยุทธ์ที่ ๔ กอสราง ปรับปรุงแหลงน้ าอุปโภค บริโภค และระบบประปา 
กลยุทธ์ที่ ๕ จัดท าผังเมือง ผังต าบล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ที่ ๑ คุมครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหลงทองเที่ยว 

และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๒ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๓ จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
กลยุทธ์ที่ ๔ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและปูองกันภัยพิบัติ 
กลยุทธ์ที่ ๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน สถานที่ทองเที่ยว และเมือง 
กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ 

สงเสริมสินคาทางการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ ๑ สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ ๒ สงเสริม สนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถาน ภูมิปัญญาทองถิ่น 

ใหเป็นแหลงเรียนรูในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๓ สงเสริม สนับสนุนการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๔ สงเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีตาง ๆ ศิลปะ จารีตประเพณี 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น 
กลยุทธ์ที่ ๕ สนับสนุน สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมการฝึกทักษะดานกีฬาใหสูความ 

เป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับ 

คุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ ๑ สงเสริมสนับสนุนการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด 
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสรางความเขมแข็งดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ ๓ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความม่ันคงในชีวิต สถาบันครอบครัว 

และชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๔ สงเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส 
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(2) ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) วิสัยทัศน์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

  “ชุมชนนาอยู นาทองเที่ยว อาชีพเกษตรกาวหนา ชาวประชามีสวนรวมมีสิ่งสาธารณูปโภค 
และบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ยึดประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาทองถิ่นในการอยูรวมกันอยางสันติสุข” 

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลรวมกับประชาคมทองถิ่น  สวนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ไดก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสวนต าบล  6  ดาน  
ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาดานการทองเที่ยวและการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาดานการเศรษฐกิจสงเสริมอาชีพและสรางรายได 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีการมีสวนรวมของชุมชน 
(3) เป้าประสงค์ 

  (1)  ประชาชนสัญจรไดอยางสะดวก 
  (2)  สามารถระบายน้ าในหมูบานไดดี ปูองกันน้ าทวมขังในชุมชน 

(3)  มีแหลงน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอยางเพียงพอ  
(4)  ประชาชนมีไฟฟูาใชอยางทั่วถึง และมีโครงสรางพ้ืนฐานอื่นๆอยางเหมาะสม 

   (5)  เด็กและเยาวชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง 
   (6)  ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ์ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และนันทนาการ 

(7)  ประชาชนมีสุขภาพและอนามัยที่ดี หางไกลจากโรคระบาด 
(8)  ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูปุวยติดเตียง ผูสูงอายุ คนยากไร เด็ก สตรี ไดรับสวัสดิการอยาง

เหมาะสมและเพียงพอ 
(9)  สามารถปูองกันภัยธรรมชาติและชวยเหลือประชาชนทันทวงที และปัญหายาเสพติ ด

ลดลง  
(10)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในต าบลทรายขาวอุดมสมบูรณ์  
(11)  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการทองเที่ยว  
(12)  ประชาชนไดแสดงออกดานกีฬาและพัฒนาไปในระดับอ าเภอ จังหวัด หรือประเทศ 
(13)  ประชาชนมีแหลงคาขาย มีศักยภาพดานอาชีพ และมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
(14)  ประชาชนมีการพัฒนาดานการเกษตร พัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพสูตลาด 
(15)  ประชาชนมีสวนรวมการบริหารงานทองถิ่น 
(16)  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเป็นที่ยอมรับของ

ประชาชน    
(4) ตัวช้ีวัด 
(1) จ านวนโครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมเสนทางคมนาคม  
(2) จ านวนโครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม หรือขุดลอก คูระบายน้ า ฝาย ท านบหรือ 

จัดสรางแหลงน้ า 
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(3) จ านวนโครงการขยายเขตไฟฟูาหมูบาน ไฟฟูาสองสวาง ไฟฟูาสาธารณะ หรือกอสราง/
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานอ่ืนๆ  
   (4)  จ านวนโครงการเพ่ือพัฒนาดานการศึกษา  
   (5)  จ านวนโครงการเพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา หรือนันทนาการ 

(6)  จ านวนโครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน ปูองกันโรคตางๆในระดับ
หมูบานหรือต าบล  

(7)  จ านวนโครงการสงเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูปุวยติด
เตยีง ผูสูงอายุ คนยากไร เด็ก สตรี  

(8)  จ านวนโครงการปูองกันภัยธรรมชาติ รณรงค์ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด  
(9)  จ านวนโครงการดานการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(10)  จ านวนโครงการการพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว  
(11)  จ านวนโครงการการพัฒนาศักยภาพดานการกีฬา  
(12)  จ านวนโครงการดานอาชีพ เศรษฐกิจ และสรางรายได  
(13)  จ านวนโครงการการพัฒนาดานการเกษตร  
(14)  จ านวนโครงการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมการบริหารงาน  
(15)  จ านวนโครงการสงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ

ตองการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
(5)ค่าเป้าหมาย 
(1) กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมเสนทางคมนาคมไมนอยกวา จ านวน 6 สายตอปี 
(2) กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม หรือขุดลอก คูระบายน้ า ฝาย ท านบหรือจัดสรางแหลงน้ าไม

นอยกวาจ านวน 6 แหงตอปี  
(3) ขยายเขตไฟฟูาหมูบาน ไฟฟูาสองสวาง ไฟฟูาสาธารณะ หรือกอสราง/ปรับปรุงโครงสราง

พ้ืนฐานอื่นๆ ไมนอยกวา 6 แหงตอปี 
   (4)  จัดกิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนาดานการศึกษา ไมนอยกวา 8 โครงการตอปี 
   (5)  จัดกิจกรรมโครงการเพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา หรือนันทนาการ 
ไมนอยกวา 10 โครงการตอปี 

(6)  จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน ปูองกันโรคตางๆในระดับหมูบาน
หรือต าบล ไมนอยกวา 4 โครงการตอปี 

(7)  จัดกิจกรรมสงเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูปุวยติดเตียง 
ผูสูงอายุ คนยากไร เด็ก สตรี ไมนอยกวา 1 โครงการตอปี 

(8)  จัดกิจกรรมปูองกันภัยธรรมชาติ รณรงค์ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด ไมนอยกวา 1 
โครงการตอป ี

(9)  จัดกิจกรรมดานการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 
1 โครงการตอป ี

(10)  จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว ไมนอยกวา 1 โครงการตอปี 
(11)  จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพดานการกีฬา ไมนอยกวา 2 โครงการตอปี 
(12)  จัดกิจกรรมดานอาชีพ เศรษฐกิจ และสรางรายได ไมนอยกวา 3 โครงการตอปี 
(13)  จัดกิจกรรมการพัฒนาดานการเกษตร ไมนอยกวา 1 โครงการตอปี 
(14)  จัดกิจกรรมสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมการบริหารงาน ไมนอยกวา 1 โครงการตอปี 
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(15)  จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไมนอยกวา 2 โครงการตอปี 

(6)กลยุทธ์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  กลยุทธ์ 

(1) กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมเสนทางคมนาคม  
(2) กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม หรือขุดลอก คูระบายน้ า ฝาย ท านบหรือจัดสรางแหลงน้ า 
(3) ขยายเขตไฟฟูาหมูบาน ไฟฟูาสองสวาง ไฟฟูาสาธารณะ หรือกอสราง/ปรับปรุงโครงสราง

พ้ืนฐานอื่นๆ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ 
   (1)  สงเสริมพัฒนาดานการศึกษา  

(2)  สงเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา หรือนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
(1)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน ปูองกันโรคตางๆในระดับหมูบานหรือต าบล  
(2)  สงเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูปุวยติดเตียง ผูสูงอายุ คน

ยากไร เด็กสตรี  
(3)  ปูองกันภัยธรรมชาติ รณรงค์ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด  

  (4)  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา 
กลยุทธ์ 
(1)  การพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว  
(2)  การพัฒนาศักยภาพดานการกีฬา  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 
กลยุทธ์ 
(1)  การสงเสริมกลุมอาชีพ จัดหาตลาด และประชาสัมพันธ์ของดีประจ าต าบล 
(2)  สงเสริมพัฒนาดานการเกษตรใหตอบสนองตลาดระดับตางๆ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีการมีส่วนร่วมของชุมชน 
กลยุทธ์ 
(1)สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมการบริหารงาน  
(2)สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
  (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1. ต าบลทรายขาวเป็นชุมชนนาอยู นาทองเที่ยว มีระบบการจัดการโครงสรางพ้ืนฐานที่ดีเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

2. พัฒนาอาชีพทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน ใหมีความเขมแข็ง ตอบสนองตอ
ความตองการของชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
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3. พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมใหมีสวนรวมในทุกภาคสวนประชาชนมีความมั่นคง
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. ใหชุมชนรวมคิดรวมท า โดยใชหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีประชาชน มีอาชีพและ 
รายไดที่เพียงพอตอการด ารงชีวิต 

5. ประชาชนรูจักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. มีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของทองถิ่น 
(8) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนา

ในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์อ าเภอโคกโพธิ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 สงเสริมและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร ใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ของอปท.ในจังหวัดปัตตานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 สงเสริมการคาการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญ 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาภาคใต้ 
ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการทองเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม

และการเชื่อมโยงการคาโลก 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ยุทธศาสตร์ที ่6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เชื่อมโยงและสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์อ าเภอโคกโพธิ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที ่6 สงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและการทองเที่ยว 

  ยุทธศาสตร์ของอปท.ในจังหวัดปัตตานี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาทองถิ่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาภาคใต้ 
ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืนตัวชี้วัดและคาเปูาหมาย 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงและ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์อ าเภอโคกโพธิ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ของอปท.ในจังหวัดปัตตานี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสงเสริมการทองเที่ยว

อยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสรางความเข็มแข็งของชุมชน สังคมใหมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพ 

ชีวิต 
ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองทองเที่ยว

ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาภาคใต้ 
ยุทธศาสตร์ที ่5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

เป็นระบบเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืนตัวชี้วัดและคาเปูาหมาย 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การสรางความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์อ าเภอโคกโพธิ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที ่6 สงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและการทองเที่ยว 

  ยุทธศาสตร์ของอปท.ในจังหวัดปัตตานี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจทองถิ่นและสงเสริมอาชีพชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาทองถิ่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาภาคใต้ 
ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืนตัวชี้วัดและคาเปูาหมาย 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ เชื่อมโยงและ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์อ าเภอโคกโพธิ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 สงเสริมและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร ใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 สรางมูลคาเพ่ิมและผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตจากการเกษตร สรางรายไดแก

ประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ของอปท.ในจังหวัดปัตตานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจทองถิ่นและสงเสริมอาชีพชุมชน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสรางเสริมเศรษฐกิจที่เขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิต 

ฮาลาล การคา การบริการ และการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที ่1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและการตลาด 
ยุทธศาสตร์ที ่2 สงเสริมการคาการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญ 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาภาคใต้ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรหลักของภาคและและสรางความเขมแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืนตัวชี้วัดและคาเปูาหมาย 
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ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีการมีส่วนร่วมของชุมชน เชื่อมโยงและ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์อ าเภอโคกโพธิ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่5 สรางความม่ันคงในการด ารงชีวิตของประชาชนและความเชื่อม่ันที่มีตอ

ภาครัฐ 
  ยุทธศาสตร์ของอปท.ในจังหวัดปัตตานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสรางความเข็มแข็งของชุมชน สังคมใหมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาภาคใต้ 
ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืนตัวชี้วัดและคาเปูาหมาย 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที ่6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์                 79 
 

 
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
 

3.ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพทรัพยากรมนษุย ์

4.ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 
 

5.ดา้นการสร้างการเตบิโตบน
คณุภาพชวีิตที่เปน็มิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

6.ด้านการปรับสมดุลและพฒันา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที ่๑๒ 

1.การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์ 

2.การสรางความ
เป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ าใน
สังคม 

3.การสรางความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน 

4.การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

5.การเสริมสรางความ
มั่นคงแหงชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสูความ
มั่งค่ัง และยั่งยืน 

6.การบรหิารจัดการใน
ภาครัฐ การปูองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

7.การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจสิติกส ์

8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีวิจัย 
และนวัตกรรม 

9.การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

10.ความรวมมือ
ระหวางประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

แผนพัฒนา
ภาคใต้ 

1.พัฒนาการทองเที่ยว
ของภาคใหเป็นแหลง
ทองเที่ยวคุณภาพช้ัน
น าของโลก 
 

2.พัฒนาอุตสาหกรรม
การแปรรปูยางพารา 
และปาล์มน้ ามันแหง
ใหมของประเทศ 

3.พัฒนาการผลติ
สินคาเกษตรหลักของ
ภาคและและสราง
ความเขมแข็ง 

4.พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
สนับสนุนการทองเท่ียว 
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
และการเชื่อมโยงการคา
โลก 

5.อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางเป็น
ระบบเพื่อเป็นฐานการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้
ชายแดน 

1.เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ
การตลาด 
 

2.สงเสริมการคาการลงทุนในพ้ืนที่
เศรษฐกิจที่ส าคัญ 
 

3.สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
ธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองทองเที่ยว
ชายแดน 
  
 

4.เสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนบนพื้นฐานสังคม 
พหุวัฒนธรรม 
   
 

6.พัฒนาพ้ืนท่ีระเบยีง
เศรษฐกิจภาคใตอยาง
ยั่งยืนตัวช้ีวัดและคา
เปูาหมาย 
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1.การสรางเสรมิเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง 
จากฐานเกษตรอตุสาหกรรม ผลผลิต 
ฮาลาล การคา การบริการ และการ
ทองเที่ยว    
 

2.การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน 
ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน  
 

3.การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและเช่ือมโยงการ
คมนาคม 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ปัตตาน ี

3.สงเสรมิและ
พัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตร ใหมี
คุณภาพมาตรฐาน 

๒.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ี
ยั่งยืน 

4.สรางมูลคาเพิ่มและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ผลผลิตจากการเกษตร 
สรางรายไดแก
ประชาชน 

5.สรางความมั่นคงใน
การด ารงชีวิตของ
ประชาชนและความ
เช่ือมั่นที่มีตอภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ของ อปท
ในจังหวัด
ปัตตาน ี
 

ยุทธศาสตร์
ของ อบต.
ทรายขาว 

การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

การพัฒนาดาน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอม 

การพัฒนาดาน
การทองเที่ยว
และการกีฬา 

การพัฒนาดาน
การเศรษฐกิจ
สงเสริมอาชีพและ
สรางรายได 

การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีการมี
สวนรวมของชุมชน 

1.การพัฒนาคน
และสังคมใหมี
คุณภาพ 

1.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ทองถิ่นและสงเสริมอาชีพ
ชุมชน 

2.การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน บริการสาธารณะ 
และการจัดการพลังงาน 

3.การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และสงเสริมการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

4.การพัฒนาดานการศึกษา 
การกีฬา สงเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตร์
ของอ าเภอ
โคกโพธ์ิ 
 

6.สงเสรมิประเพณี 
วัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว 

5.การสรางความเข็มแข็ง
ของชุมชน สังคมใหมี
คุณภาพ และยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
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(3)การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.1.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

  จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดออน  โอกาส และอุปสรรค ไดดังนี้ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง 
โครงสร้าง 
1.อบต.ทรายขาว แบงสวนราชการออกเป็น ส านักงานปลัด กองคลัง กองชาง  และแบงหนาที่การ

ท างานอยางชัดเจน 
2.อบต.ทรายขาว มีการแบงสายบังคับบัญชาโดยมีนายก อบต.เป็นผูควบคุม ดูแล มีรองนายก ปลัด 

อบต. และหัวหนาสวนราชการ 
3.ในการประสานงานมีการประชุมปรึกษาหารือกัน 
กลยุทธ์ 
4. อบต.ทรายขาว มีการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น ที่สอดคลองกับปัญหาและความตองการของ

ประชาชนอยางเป็นระบบ 
5.อบต.ทรายขาวมีระบบบันทึกบัญชีดวยคอมพิวเตอร์ 
6.อบต.ทรายขาวมีระบบการฝึกอบรมหรือพัฒนาคนพฤติกรรมของผูบริหาร 
7.ผูบริหารของ อบต.ทรายขาว ใชพฤติกรรมการบริหารแบบครอบครัวสมาชิกในองค์กร 
8.บุคลากรมีวิธีการในการท างานเป็นทีม 
ความรู้ความสามารถขององค์กร 
10.บุคลากรมีความรูความสามารถในหนาที่ของตนที่ปฏิบัติอยู 
ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร 
11.อบต.ทรายขาว ก าหนดคานิยมรวมกันวา “รวดเร็ว ทันใจ ยินดีรับใชประชาชน” 
จุดอ่อน 
โครงสร้าง 
1.ภารกิจของอบต.ทรายขาว คอนขางเยอะเหมือนเทียบกับบุคลากร 
กลยุทธ์ 
3.มีการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น แตไมมีการน ามาปฏิบัติไดทั้งหมดเนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
ระบบ 
4.การจัดท าระบบบัญชีดวยคอมพิวเตอร์มีความลาชาเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไมรองรับโปรแกรมเวอร์

ชั่นใหม 
พฤติกรรมของผู้บริหาร 
5.ผูบริหารใชหลักวิชาการมาบริหารงาน 
สมาชิกในองค์กร 
6.บุคลากรมีจ านวนนอยแตรับผิดชอบงานหลายดาน 
ความรู้ความสามารถขององค์กร 
7.บุคลากรบางสวนขาดทักษะความริเริ่มในการเรียนรูนวัตกรรมใหมๆ 
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ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร 
8.บุคลากรบางคน ไมท าตามคานิยมท่ีตกลงรวมกัน 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก อบต. 
โอกาส 
เศรษฐกิจ 
1.พ้ืนที่ในเขต อบต.ทรายขาว เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ท าสวนผลไม หรือการปลูก

ขาว   เลี้ยงปลา ท าใหประชาชนมีอาชีพ มีรายได มีความเป็นอยูที่ดีขึ้น ท าใหมีก าลังในการช าระภาษี 
2.มีกลุมอาชีพท ากลวยเสน  กลุมสมแขก  โดยกลุมสตรีแมบาน  สงผลใหสมาชิกในกลุมมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

สงผลใหมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยูดีข้ึน 
เทคโนโลยี 
3.กระทรวงดิจทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ไดมี พรบ.คอมพิวเตอร์ เพ่ือคุมครองผูถูกละเมิดจากการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สนับสนุนให อปท.บันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร์ ท าใหการ

บริหารงานดานบัญชีรวดเร็วยิ่งขึ้น 
กฎหมาย 
5.พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารสวนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.

2552 ไดบัญญัติเก่ียวกับโครงสรางและอ านาจหนาที่ของทองถิ่นอยางชัดเจน 
การเมือง 
6.พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ได

ก าหนดการถายโอนภารกิจ อ านาจหนาที่ ในการบริการสาธารณะให อปท. 
สังคม 
7.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีงบประมาณสนับสนุนใหจัดท าโครงการสงเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุ 
วัฒนธรรม 
8.เป็นชุมชนสองวัฒนธรรมพุทธและอิสลาม  มีประเพณีการถือศีลอด กวนอาซูรอ เพ่ือน าชาวบานมา

รวมกลุม เกิดความสามัคคี  ประเพณีสรงน้ าพระพอทานสีแกว ประเพณีรดน้ าด าหัวผูสูงอายุ เพื่อน าชาวบานมารวมกลุม 
เกิดความสามัคคี  

อุปสรรค 
เศรษฐกิจ 
1.ตนทุนการผลิตดานเกษตรกรรม มีราคาสูง เชน ราคาปุย เมล็ดพันธ์ คาขนสง และคาแรงงานสูงขึ้น 

ท าใหผลผลิตมีราคาสูง ขายไดนอย ท าใหรายไดไมเพียงพอ 
2.ไมมีตลาดกลาง ในการสงผลผลิตออกจ าหนาย 
เทคโนโลยี 
3.เกษตรกรไมมีความรูในการน าเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกต์ใชในการปรับปรุงคุณภาพ และเพ่ิม

ผลผลิต เชนไมรูเทคโนโลยี ในการคัดเลือกเมล็ดพันธ์พืชที่ดี 
กฎหมาย 
4.ประชาชนในทองถิ่นขาดความรู ความเขาใจในกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวเอง เชนสิทธิเสรีภาพในการ

ใชสิทธิในการเลือกตั้ง หรือสิทธิในการชุมนุมเรียกรอง 
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การเมือง 
5.การจัดสรรงบประมาณใหทองถิ่นลาชา ท าใหไมสามารถก าหนดทิศทางการบริหาร ท าใหตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดทันตามก าหนด 
สังคม 
6.สภาพสังคมบางสวนในพื้นที่มีปัญหายาเสพติด กอใหเกิดการลักขโมย 
วัฒนธรรม 
7.คนสวนนอยที่สืบสานวัฒนธรรมดั่งเดิมจากคนรุนหลัง  
โลกาภิวัตน์ 
8.ประชาชนในทองถิ่นไมมีความช านาญในการใชภาษาตางประเทศ จึงท าใหไมสามารถท่ีจะเรียนรูเรื่อง

ตางๆ ไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น 
การวิเคราะห์ SWOT 

จุดแข็ง (S) 
1.การแบงสวนราชการและแบงหนาท่ีการท างานชัดเจน 
2.มีการแบงสายการบังคับบัญชา 
3.มีการประสานงานรวดเร็ว 
4.มีการจัดท าแผนท่ีสอดคลองเหมาะสมกับความตองการ
ของประชาชน 
5.มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมยั 
6.มีการฝึกอบรมและพัฒนา 
7.มีการบริหารแบบครอบครัว 
8.มีการท างานเป็นทีม 
9.บุคลากรมีความรูความสามารถ 
10.มีการก าหนดคานิยมรวมกัน 

โอกาส (O) 
1.พื้นที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
2.พื้นที่มีความเหมาะสมงายตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค   
3.กลุมอาชีพเขมแข็ง 
4.มีการสนับสนุนใหบันทึกระบบบัญชีดวยคอมพิวเตอร ์
5.มีกฎหมายใหทองถิ่นมีอิสระในการบริหารงาน 
6.มีการถายโอนการกระจายอ านาจใหแกทองถิ่น 
7.หนวยงานภายนอกสนับสนุนงบประมาณ 
8.มีประเพณีวัฒนธรรมพื้นบาน 
 

จุดอ่อน (W) 
1.ภารกิจคอนขางเยอะ เมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากร 
2.การสั่งงานไมเป็นตามสายบังคับบัญชา 
3.การปฏิบัติงานไมเป็นไปตามแผน 
4.การจดัท าระบบบัญชีดวยคอมพิวเตอร์มีความลาชา 
5.บุคลากรมจี านวนนอย 
6.บุคลากรขาดทักษะ 
7.การไมปฏิบัติตามคานิยมที่ก าหนด 

อันตราย (T) 
1.ตนทุนการผลิตมรีาคาสูง 
2.ไมมีตลาดกลางจ าหนายสินคา 
3.เกษตรกรขาดความรูการใชเทคโนโลยีการเกษตร 
4.ประชาชนขาดความรูดานกฎหมาย 
5.องค์กรชุมชนไมเขมแข็ง และเขาใจบทบาทของตนเองใน
เรื่องการมสีวนรวมและการรวมกลุม 
6.การจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาลลาชาและลดนอยลง 
7.มีการแพรระบาดปญัหายาเสพติด 
8.ไมมีการสืบสานวัฒนธรรม 

โดยจากการวิเคราะห์ Swot สามารถสรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลทรายขาว ในปีที่ผาน
มามีการพัฒนาทองถิ่นในระบบกาวหนาในหลายๆ ดาน คือ มีความเจริญขึ้นอยางคอยเป็นคอยไป แตรายไดในการจัดเก็บ
เองของอบต.ทรายขาว เชน ภาษีบ ารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปูาย ไมมีเพ่ิมขึ้น ท าใหรายไดที่ อบต.จัดเก็บเอง 
มีจ านวนนอยมาก  สวนการพัฒนาในเรื่องการบริหาร การจัดการ มีการแบงสวนราชการการบริหารงานอยางชัดเจน โดย
มีการแบงสวนราชการเป็น 3 สวน คือ ส านักงานปลัด อบต. กองคลัง กองชาง โดยมีการมอบอ านาจหนาที่และการ
ตัดสินใจจากนายก อบต.  บุคลากรของ อบต. มีจ านวนทั้งสิ้น 30 อัตราตามกรอบอัตราก าลังในแผนอัตราก าลังสามปี 
(รวมพนักงานสวนต าบลและพนักงานจาง) โดยมีการควบคุมการท างานทั้งระบบของ อบต. มีระบบควบคุมภายในของ 
อบต. แตการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ยังไมเป็นระบบเทาท่ีควร เนื่องจากต าแหนงงานในการปฏิบัติหนาที่ไมตรงอยางหนึ่ง 
และผูปฏิบัติงานมีจ านวนนอย เมื่อเทียบกับต าแหนงงานที่มีอยูในกรอบอัตราก าลัง ท าใหเจาหนาที่ที่มีอยูตองรับผิดชอบ
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ในหลายๆ หนาที่ ซึ่งบางคนก็ถนัดในงานบาง หรือบางคนก็ไมทราบในงานที่ตองปฏิบัติ กอใหเกิดความผิดพลาดในงานได
งายขึ้น การจัดตั้งงบประมาณและการใชงบประมาณรายจายประจ าปี มีความสอดคลองและสมดุลกัน มีระบบพ้ืน
ฐานขอมูลของ อบต. (อินเตอร์เน็ตต าบล) และระบบ LAN  พรอมทั้งมีโปรแกรมส าเร็จรูปในการปฏิบัติงานไมวาจะเป็น
ระบบ E-Plan (การวางแผนและการใชจายงบประมาณรวมทั้งการติดตามและประเมินผล) ระบบ E-LAAS  (การบันทึก
ระบบบัญชีและงบประมาณ) ระบบ EGP (การจัดซื้อจัดจาง) ระบบ GFMIS ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ INFO (ฐานขอมูลกลาง) ระบบ LTAXGIS LTAX 3000 (โปรแกรมแผนภาษี) ระบบ SIS (ขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาทองถิ่น) ระบบ CCIS (ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบ ELE (ขอมูล
การเลือกตั้ง) ระบบ LHR (ฐานขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ) และมีเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณ์ส าหรับใชในการ
ท างานเพียงพอตอความตองการในการท างาน 

ในปัจจุบันแนวโนมการพัฒนาของจังหวัดปัตตานี มีแผนที่มุงเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมจังหวัด และน าไปสูการกระตุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสราง
รายไดใหแกกลุมจังหวัด ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาดังกลาว ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีการ
พัฒนามากข้ึนจากแตกอน รวมถึงความเชื่อมโยงของการทองเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจสู AEC โดยเนนการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงการทองเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ และการสรางความสัมพันธ์ทางการทองเที่ยวและการคา 
โดยต าบลทรายขาวเนนในเรื่องการสงเสริม รักษาวัฒนธรรมชาวทองถิ่น พ้ืนที่องค์การบริหารสวนต าบลทรายขาวปัจจุบัน
เนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลัก สงเสริมการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชน ดูแลและสงเคราะห์ผูชรา ผู
พิการ ผูปุวยเอดส์ การสาธารณสุข พรอมทั้งดูแลความเรียบรอยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในต าบล รวมถึงการ
เชื่อมโยงการเขารวมการด าเนินงานที่จะน าไปสูการเป็นประชาคมอาเซียน 

            3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
มีการกอสราง ส ารวจ ปรับปรุงเสนทางคมนาคม และสิ่งสาธารณูปโภค ภายในต าบล เชนการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในต าบล การส ารวจขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า ไฟฟูาสาธารณะภายในหมูบาน  ส ารวจการพัฒนา
แหงน้ าภายในต าบล เพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร และการใหการสนับสนุนการสูบน้ า (นอกเขต
ชลประทาน) เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรในการท านา  มีการขุดลอกแหลงน้ าตางๆ เพ่ือประโยชน์ใชการเกษตรไดอยาง
เพียงพอ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในต าบล การรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 

2. ด้านการพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
มีการรณรงค์ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดในต าบล ใหการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์

ปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด รวมทั้งใหการสงเคราะห์ผูดอยโอกาสทางสังคม ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปุวยเอดส์  
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การแพรระบาด และปูองกันโรคติดตอ ใหการสนับสนุนการฉีดวัคซีน ปูองกันโรคพิษสุนัขบา  การ
ฉีดน้ ายาพนหมอกควันปูองกันยุงลาย (โรคไขเลือดออก) ใหความส าคัญในเรื่องการศึกษา เนนการพัฒนาเด็กเพ่ือเป็น
รากฐานในอนาคต  มีการสงเสริมการรวมกลุมอาชีพ สนับสนุนกองทุนหมุนเวียนเพ่ือสงเสริมอาชีพแกกลุมอาชีพตางๆใน
ต าบล  อบรมการใชปุยทางธรรมชาติในการการเกษตรแทนการใชสารเคมี  การสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพท า จัด
กิจกรรมทางประเพณีของไทย เชนวันสงกรานต์  วันลอยกระทง สนับสนุนประเพณีส าคัญทางศาสนาของชาวมุสลิมและ
ชาวพุธท จัดงานในวันส าคัญของชาติตางๆ เชนวันพอ วันแม  ประเพณีกวนอาซูรอ งานเมาลิดกลาง เป็นตน  
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3. ด้านการพัฒนาการพัฒนาคณุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 มีการจัดซื้ออุปกรณ์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือความสะดวกของเจาหนาที่ในปฏิบัติ

หนาที่การรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
4.  ด้านการท่องเที่ยวและการ และการกีฬา 
สงเสริมศักยภาพของคนในชุมชน สถานที่ทองเที่ยวในชุมชน สภาพแวดลอม โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ื อ

เตรียมความ พรอมในการรองรับการทองเที่ยวชุมชนอยางเป็นระบบ มีการสงเสริมการรวมกลุมอาชีพ สนับสนุนกองทุน
หมุนเวียนเพ่ือสงเสริมอาชีพแกกลุมอาชีพตางๆใน ต าบล  พรอมทั้งมีการปรับปรุง อนุรักษ์และพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่
ส าคัญ 

5. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 
สนับสนุนเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนทางดานเศรษฐกิจระดับชุมชน ครัวเรือนและภาค

เกษตรกรรม อุตสาหกรรมครัวเรือน การแปรรูปผลผลิตตลอดจนการสรางกลไกในการตอรองและขยายสินคาทางดาน
การเกษตรมีการประชาสัมพันธ์ สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต. การใหบริการประชาชนตาม
นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดท าประชาคมหมูบานประชาคมต าบล รวมทั้ง
แตงตั้งประชาคมหมูบานเขารวมในการจัดซื้อจัดจางของ อบต.มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ใหประชาชนไดรับทราบ และรูถึงสิทธิหนาที่ของตนเอง การรวมกันอนุรักษ์และดูแลแหลงน้ าในชุมชน 

6.ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มีการโฆษนาประชาสัมพันธ์ขอมูลขาวสารของ อบต.ใหประชาชนไดทราบ เชนการจัดท าวารสาร อบต. 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี  มีการจัดอบรมใหความรูบุคลากรของ อบต.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่พรอมทั้งเครื่อง
อ านวยความสะดวก มีการประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณของ
ปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหลงน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไมพอเพียงและยังไมได
มาตรฐาน 

- แหลงน้ าและน้ าประปาในการ
อุปโภค บริโภคและการเกษตร 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหลงน้ า
และมีน้ าประปาใช
อยางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟูาสองสวางทางและ
ที่สาธารณะยังไมสามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ี
ไดทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางถนนสาธารณะ
และที่สาธารณะใน
เขต อบต. 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได 

3)  ถนนในต าบล ยัง
เป็นภนนดิน ถนนลูกรัง 
และเป็นหลุมเป็นบอ 

- ถนน - ทางถนนสาธารณะ
และที่สาธารณะใน
เขต อบต. 

- มีถนนใหประชาชน
ไดสญัจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนตองการ
เสนทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและ อบต.ไม
สามารถด าเนินการได
เนื่องจากงบประมาณมไีม
เพียงพอ  

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ตองการให
ด าเนินการ 

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

2.ด้านการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไมพอเพียง เด็ก
นักเรียนไมไดรับการศึกษา
ตอในระดับทีสู่งกวาขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนไดรับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเลาเรยีน 

2) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาทองถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพณีและภูมิปญัญาทองถิ่น 
ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกยอง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบานในโอกาส
ตางๆ เพื่อเป็นตัวอยางแก
เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพรีและภูมิปัญญา
ทองถิ่น ไมถูกลืมและคง
อยูสืบไป 

3. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม โรคระบาด 
โรคตดิตอ 

- ดานสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพื้นที่ไมมีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม  โรคระบาด  
โรคตดิตอ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนมที่
เพิ่มขึ้น เชน เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุมเสี่ยง
และผูปุวย 

ไมมีประชาชนกลุม
เสี่ยงและผูปุวย 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณของ
ปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๓) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพิ่มมากข้ึน 

- ดานสาธารณสุข - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจดัใหหมด
ดวยวิธีการที่ถูกตอง 

4) ประชาชนในพ้ืนท่ีบาง
รายมีที่อยูอาศัยไมมั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยูอาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ไดรับความเดือนรอน
เรื่องที่อยูอาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรับความชวยเหลือ
ซอมแซมที่อยูอาศัยให
มั่งคงแข็งแรง  

5) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยูตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

-สวัสดิการ - ผูสูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  

- ผูสูงอายุและเด็ก
ไดรับการดูแลที่ด ี

6) ผูพิการไมไดรับความ
ชวยเหลือในด ารงชีวิต 

-สวัสดิการ - ผูพกิารในเขต อบต. - ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

7) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจท าใหเกิด
อุบัติเหตุขึ้นได 

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เชน ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพื่อ
เตือนใหระมัดระวัง 

4. ด้านการ
ท่องเท่ียวและกีฬา 
 

1.การทองเที่ยวขาดการ
ประชาสมัพันธ์ที่ดี 
ประชาชนมีสวนรวม 

-การทองเที่ยว -ประชาชนในพ้ืนท่ี หนวยงานตางๆรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ และ
ประชาชนเขามามสีวน
รวมเพิ่มขึ้น 

2.ขาดกิจกรรมดานกีฬา -การกีฬา -ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนเลนกีฬา
เพิ่มขึ้น 

5. ด้านเศรษฐกิจ 
อาชีพ และสร้าง
รายได้ 

1) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหนายสินคา 
 

- การพาณิชยกรรม - รานคาแผงลอย - รานคาแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหนายสินคา 

2) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนสงผลผลติไกลจากแหลง
รับซื้อ  

-การเกษตร - เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

3) ครัวเรือนมีรายไดเฉลีย่
ตอปี ต่ ากวา ๓๐,๐๐๐ บาท  
จ านวน ๙ ครัวเรือน    

-การสรางอาชีพ - ประชาชนท่ีมีรายได
ต่ ากวาเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไมมีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได 

6. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

1) ประชาชนเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆนอย    

-การมีสวนรวม - ประชาชน -ประชาชนเขามามี
สวนรวมในกิจกรรม
ตางๆมากข้ึน 
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3.2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ(ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 

โครงการ/
กิจกรรม 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

(ที่น ามาบรรจุใน
ข้อบัญญัติ) 

จ านวน
กิจกรรมที่ได้
ด าเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

(กิจกรรม) 

1. การพัฒนาปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน  101 19 16 6.69 
2. การพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
41 19 8 3.34 

3. การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอม 

47 19 10 4.18 

4. การพัฒนาดานการทองเที่ยวและการ
กีฬา 

18 4 0 0 

5. การพัฒนาดานเศรษฐกิจการสงเสริม
อาชีพและสรางรายได 

17 4 1 0.41 

6. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กรและการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

15 7 3 1.25 

รวมทั้งหมด 239 72 38 15.89 

3.2.3 การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
องค์การบริหารสวนต าบลทรายขาว  ไดจัดตั้ ง เป็นองค์การบริหารสวนต าบลตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ  6  หมูบานความตองการของประชาชนใน
พ้ืนที่มีหลายรูปแบบ  ทั้งความตองการดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานสาธารณูปโภค  ดานการศึกษา  ดานการสาธารณสุข  
โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานจะเป็นความตองการอันดับตน ๆ 

องค์การบริหารสวนต าบลทรายขาว  ก็ไดด าเนินการแกไขปัญหาและจัดท าโครงการพัฒนาตาง ๆ ตาม
ความตองการของประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งในปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารสวนต าบลทรายขาว  ไดรับการ พัฒนาไปมาก
โดยเฉพาะดานโครงสรางพ้ืนฐานปัจจุบันถนนแทบทุกสาย  ไดกอสรางเป็นถนนคอนกรีตและถนนลาดยางแอสฟัลติกทุก
หมูบาน  มีระบบประปาหมูบานทุกหมูบาน  มีระบบไฟฟูาทุกครัวเรือน  ตลอดจนสนับสนุน  สงเสริมกิจกรรมดาน
การศึกษา  โดยเฉพาะสงเสริมการเรียนในทองถิ่นของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การกีฬาแกเยาวชน  ดานการสาธารณสุข  
ดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปุวยเอดส์ และมีประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น  ซึ่งถือไดวาการพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบล
ทรายขาวที่ผานมาประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับและสามารถแกไขปัญหาตอบสนองความตองการของประชาชนใน
พ้ืนที่ไดเป็นอยางดี  โดยนโยบายหลักในปัจจุบันคณะผูบริหารจะเนนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชน 
เพราะตองการยกระดับใหประชาชนในต าบลมีความเป็นอยู มีชีวิตที่ดีข้ึน ภายใตการด าเนินชีวิตในวิถีที่พอเพียง 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิน่ไปสู่การปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ดานการเศรษฐกิจ 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองชาง กองคลัง/ 
ส านักงานปลัด 

ดานบริการชุมชนและสังคม 2.แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง กองคลัง/ 
ส านักงานปลัด 

2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ดานบริการชุมชนและสังคม 1.แผนงานการศึกษา ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชาง 
ดานการเศรษฐกิจ 2.แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 
กองชาง กองคลัง/ 

ส านักงานปลัด 
ดานบริการชุมชนและสังคม 3.แผนงานศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 
ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชาง 

3 การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ดานบริหารทั่วไป 1.แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชาง 

ดานบริการชุมชนและสังคม 2.แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชาง 
ดานบริการชุมชนและสังคม 3.แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชาง 
ดานการเศรษฐกิจ 4.แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 
กองชาง กองคลัง/ 

ส านักงานปลัด 
ดานบริการชุมชนและสังคม 5.แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 
ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชาง 

ดานการเศรษฐกิจ 6.แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชาง 
ดานการด าเนินงานอ่ืนๆ 7.แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชาง 

4 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว
และการกีฬา 

ดานบริการชุมชนและสังคม 1.แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชาง 

ดานการเศรษฐกิจ 2.แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองชาง กองคลัง/ 
ส านักงานปลัด 

5 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ
ส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ 

ดานการเศรษฐกิจ 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองชาง กองคลัง/ 
ส านักงานปลัด 

ดานบริการชุมชนและสังคม 2.แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชาง 

ดานบริการชุมชนและสังคม 3.แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชาง 

ดานการเศรษฐกิจ 4.แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชาง 
6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่

ดีการมีส่วนร่วมของชมุชน 
ดานบริหารทั่วไป 1.แผนงานการบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชาง 
ดานการเศรษฐกิจ 2.แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 
กองชาง กองคลัง/ 

ส านักงานปลัด 
ดานบริการชุมชนและสังคม 3.แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 
ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชาง 

 

แบบ ยท.01 
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2.บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

106 
14 

 
 

225,400,900 
8,000,000 

 
 

104 
6 

 
 

169,830,000 
4,000,000 

 
 

84 
9 

 
 

183,922,000 
4,500,000 

 
 

65 
2 

 
 

183,400,000 
1,000,000 

 
 

65 
0 

 
 

238,500,000 
0 

 
 

424 
31 

 
 

1,001,052,900 
17,500,000 

รวม 120 233,400,900 110 173,830,000 93 188,422,000 67 184,400,000 65 238,500,000 455 1,018,552,900 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.1 แผนงานการศึกษา 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 

18 
2 

22 

 
 

4,670,000 
4,000,000 
3,070,000 

 
 

17 
2 

22 

 
 

4,520,000 
7,000,000 
3,130,000 

 
 

17 
2 

22 

 
 

4,860,000 
1,600,000 
3,180,000 

 
 

17 
3 

22 

 
 

5,000,000 
8,000,000 
3,190,000 

 
 

17 
1 

22 

 
 

5,310,000 
1,500,000 
3,190,000 

 
 

86 
10 

110 

 
 

24,360,000 
22,100,000 
15,760,000 

รวม 42 11,740,000 41 14,650,000 41 9,640,000 42 16,190,000 40 10,000,000 206 62,220,000 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
3.5 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
3.6 แผนงานการเกษตร 
3.7 แผนงานงบกลาง 

 
 

8 
19 
5 
1 

10 
6 
4 

 
 

1,200,000 
3,210,000 
650,000 

3,000,000 
1,300,000 
800,000 

12,200,000 

 
 

8 
19 
5 
0 

10 
6 
4 

 
 

1,200,000 
3,210,000 
650,000 

0 
1,300,000 
800,000 

12,200,000 

 
 

8 
19 
5 
0 

10 
6 
4 

 
 

1,200,000 
3,210,000 
650,000 

0 
1,300,000 
800,000 

13,200,000 

 
 

8 
19 
5 
0 

10 
6 
4 

 
 

1,200,000 
3,210,000 
650,000 

0 
1,300,000 
800,000 

14,200,000 

 
 

8 
19 
5 
0 

10 
6 
4 

 
 

1,200,000 
3,210,000 
650,000 

0 
1,300,000 
800,000 

14,200,000 

 
 

40 
95 
25 
1 

50 
30 
20 

 
 

6,000,000 
16,050,000 
3,250,000 
3,000,000 
6,500,000 
4,000,000 

66,000,000 
 

รวม 53 22,360,000 52 19,360,000 52 20,360,000 52 21,360,000 52 21,360,000 261 104,800,000 

แบบ ผ. 01 



91 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและการกีฬา 
4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

15 
 

1 

 
 

2,000,000 
 

1,500,000 

 
 

15 
 

2 

 
 

2,000,000 
 

6,000,000 

 
 

15 
 

2 

 
 

2,000,000 
 

2,500,000 

 
 

15 
 

1 

 
 

2,000,000 
 

1,500,000 

 
 

15 
 

1 

 
 

2,000,000 
  

2,000,000 

 
 

75 
 

7 

 
 

10,000,000 
 

13,500,000 

รวม 16 3,500,000 17 8,000,000 17 4,500,000 16 3,500,000 16 4,000,000 82 23,500,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
5.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
5.4 แผนงานการเกษตร 

 
 

1 
 

2 
9 

13 

 
 

1,000,000 
 

250,000 
1,100,000 

13,000,000 

 
 

2 
 

2 
8 

12 

 
 

5,500,000 
 

250,000 
600,000 

11,500,000 

 
 

1 
 

2 
8 

12 

 
 

3,000,000 
 

250,000 
600,000 

11,500,000 

 
 

1 
 

2 
8 

12 

 
 

10,000,000 
 

250,000 
600,000 

11,500,000 

 
 

0 
 

2 
8 

12 

 
 

0 
 

250,000 
600,000 

11,500,000 

 
 

5 
 

10 
41 
61 

 
 

19,500,000 
 

1,250,000 
3,500,000 

59,000,000 

รวม 25 15,350,000 24 17,850,000 23 15,350,000 23 22,350,000 22 12,350,000 117 83,250,000 

6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีการมีส่วนร่วมของชมุชน 
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

 
 

8 
0 

10 

 
 

2,600,000 
0 

1,500,000 

 
 

8 
1 

10 
 

 
 

2,600,000 
700,000 

1,500,000 

 
 

8 
0 

10 

 
 

2,600,000 
0 

1,500,000 

 
 

8 
0 

10 

 
 

2,600,000 
0 

1,500,000 

 
 

8 
1 

10 
 

 
 

2,600,000 
2,000,000 
1,500,000 

 
 

40 
2 

50 
 

 
 

13,000,000 
2,700,000 
7,500,000 

 
รวม 18 4,100,000 19 4,800,000 18 4,100,000 18 4,100,000 19 6,100,000 92 23,200,000 

รวมท้ังหมด 274 290,450,900 263 238,490,000 244 242,372,000 218 251,900,000 214 292,310,000 1,213 1,315,522,900 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน คสล.สาย
โกดัง-บานตก หมูที่ 1 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4 เมตร
ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 1,200 ตาราง
เมตร 

1,080,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการบุกเบิกถนน 
สายกลางทุง-กุโบร์ หมูที ่1 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 4  เมตร 
ยาว 500 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 2,000 
ตารางเมตร 

1,600,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการเสรมิผิวจราจรพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต หมูที่ 1  
สายบานใหญ-บานใต 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนเสริมผิวจราจรพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต กวาง 4 
เมตร ยาว 1,120 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 4,480 เมตร 

4,000,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการซอมสรางผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ 1  
สายบานควนลังงา-บานมะปราง
มัน 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนซอมสรางทางแอสฟัลท์
ติกส์คอนกรีต กวาง 6 เมตร
ไหลทาง กวาง 1 เมตร ยาว 
1,385 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
8,530 ตารางเมตร 

8,000,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบานตก หมูที่ 1 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดสะดวก
และแกไขปญัหา
ความเดือดรอน
แกประชาชน 

ถนน คสล.กวาง 4 เมตร
ยาว 150  เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 600 
ตารางเมตร 

504,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรไดสะดวก
และแกไข
ปัญหาความ
เดือดรอนแก
ประชาชน 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบานใหญ ถึง
โรงเรียนบานควนลังงา หมูที่ 1   

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง  4 เมตร
ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 8,000 ตาราง
เมตร 

 7,200,000    จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการบุกเบิกถนน 
สายบานนาทุง - บานใต หมูที่ 1 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 4  เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 6,000 
ตารางเมตร 

 5,400,000    จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
8 โครงการปรับปรุงถนน 

สายบานก านัน-ควนใต หมูที ่1 
เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 4  ม. 
ยาว 1,500 ม.หรอื
พื้นที่ไมนอยกวา 
6,000 ตารางเมตร 

 5,400,000    จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหลังโรงเรยีนบาน 
ควนลังงา หมูที่ 1 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4 
เมตร ยาว 100 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 400 
ตารางเมตร 

 360,000    จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโกดังบังเดช-กลางทุง  
หมูที่ 1 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4 
เมตร ยาว 500 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 2,000 
ตารางเมตร 

  1,800,000   จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

11 โครงการกอสรางทางเทาคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายขางมสัยดิบานใหญ
ใต หมูท่ี 1 

เพือ่ประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนทางเทาคสล.
กวาง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 
1,500 ตารางเมตร 

  1,350,000   จ านวนความยาว
ของทางเทา
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

12 โครงการกอสรางหรือซอมแซม ถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนาบาน
ก านัน(บานใต) หมูที่ 1 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ซอมแซม ถนน  
คสล.กวาง 3 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 900 ตาราง
เมตร 

  540,000   จ านวนความยาว
ของถนนซอมแซม
ไดไมนอยกวารอย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 

13 โครงการกอสรางทางเทาคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายภายในหมูบาน  
หมูที่ 1 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนทางเทาคสล.
กวาง 3 เมตร ยาว 
300 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 
900 ตารางเมตร 

   800,000  จ านวนความยาว
ของถนนทางเทา
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทุงนา หมูที่ 1 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4 
เมตร ยาว 200 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 800 
ตารางเมตร 

   900,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

15 โครงการกอสรางทางเทาคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบานกะเมาะ  
พรอมคูระบายน้ า หมูที่ 1 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนทางเทา กวาง 2 เมตร 
ยาว 150 เมตรหรอืพื้นที่ไม
นอยกวา 300 ตารางเมตร  
คูระบายน้ า กวาง 0.50 
เมตร ลกึ 0.50 เมตร ยาว 
150 เมตร 

   1,050,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโกดัง-กลางทุง หมูที่ 1 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล. กวาง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 
1,200 ตารางเมตร 

   1,000,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการกอสรางซอมสรางผิวจราจร
พาราแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตสายหนา
โรงเรียนบานควนลังงา หมูท่ี 1   

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนซอมสราง กวาง 6 
เมตร  ยาว 1,385 
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
8,530 ตารางเมตร 

    5,500,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

18 โครงการกอสรางทางเทาคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายหลังมสัยิดบานใหญ
ใต หมูท่ี 1 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนทางเทาคสล.
กวาง 2 เมตร ยาว 
200 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 
400 ตารางเมตร 

    360,000 จ านวนความยาว
ของทางเทา
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายกลางทุงนา หมูที่ 1- 
หมูที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล. กวาง 
4.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 
4,000 ตารางเมตร   

    3,600,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

20 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง 
สายบานนาทุง หมูที่ 1- บานหลวง
จันทร์ หมูที่ 2 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 5  
เมตร ยาว 2,000 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 10,000 
ตารางเมตร   

    9,500,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานหลวงจันทร-์บาน
มะปรางมัน หมูที่ 2 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 6 
เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม
นอยกวา 7,200 
ตารางเมตร 

6,500,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

22 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง หินคลกุ 
หรือ คอนกรีตเสรมิเหล็ก  
สายหน าออก-ลองไมไผ หมูที่ 2 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4 
เมตร ยาว 1,000
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม
นอยกวา 4,000 
ตารางเมตร 

3,600,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานนางหอย-ควนใต  
หมูที่ 2 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4  ม.
ยาว 2,500 เมตรหนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม
นอยกวา 10,000 
ตารางเมตร 

9,500,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานทองสุก หมูที ่2 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4  
เมตร ยาว 100 
เมตร หรือพืน้ที่
ด าเนนิการไมนอย
กวา 400 ตาราง
เมตร 

 360,000    จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางเขาบานลุงทุม หมูที่ 2 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4  
เมตร ยาว 200 
เมตร หรือพืน้ที่
ด าเนนิการไมนอย
กวา 800 ตาราง
เมตร 

 900,000    จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายปุาชา-ควนลังงา หมูที่ 2 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง  4  
เมตร ยาว 500 
เมตร หรือพืน้ที่
ด าเนนิการไมนอย
กวา 2,000 ตาราง
เมตร 

 3,000,000    จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

27 โครงการกอสรางถนนลูกรัง สาย
หน าออก หมูที่ 2 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนลูกรัง กวาง 4
เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินการไมนอย
กวา 2,000 ตาราง
เมตร 

  2,000,000   จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน าออก-มวงตอ หมูท่ี 2 

เพือ่ประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง  4  
เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
6,000 ตารางเมตร 

  5,400,000   จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานควน หมูที่  2 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง  4   
เมตร ยาว  1,000  
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 4,000 
ตารางเมตร 

  3,200,000   จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

30 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน าออก – ปุายาง  
หมูที่ 2 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4 
เมตร ยาว 2,250 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 9,000 
ตารางเมตร 

   9,000,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

31 โครงการขยายถนนสายบานควน  
หมูที่ 2 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 2 เมตร  
ยาว 500 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 1,000 
ตารางเมตร 

   1,000,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

32 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  
สายปุายาง-หน าออก หมูที่ 2 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนหินคลุก 
กวาง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 2,000 
ตารางเมตร 

    1,600,000 จ านวนความยาว
ของถนนหินคลุก
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง 
สายบานควน-ปุาเคียน หมูที ่2 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนกวาง 4  เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
2,000 ตารางเมตร   

    1,500,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

34 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายมวงตอ-นาคอเหนือ  
หมูที่ 2 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล. กวาง 
4.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 
4,000 ตารางเมตร   

    3,600,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

35 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสวนตนเคียน-หินดาน  
หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง  4  
เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 400 
ตารางเมตร   

360,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

36 โครงการบุกเบิกถนนพรอมกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวน
ตนเคียน-นาออก หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4 
เมตร ยาว 1,000
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม
นอยกวา 4,000 
ตารางเมตร   

3,600,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการบุกเบิกถนนพรอมกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเคยีนเภา-ปุายาง หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4 
เมตร ยาว 1,000
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม
นอยกวา 4,000 
ตารางเมตร   

3,600,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

38 โครงการบุกเบิกถนนพรอมกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายนาสีหมาน-โรงวาด หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4 
เมตร ยาว 1,000
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม
นอยกวา 4,000 
ตารางเมตร   

3,600,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

39 โครงการกอสรางทางเทาคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายบานครูเจ฿ะ  
หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ทางเทา คสล.กวาง  
3  เมตร ยาว  300 
เมตร หรือพืน้ที่
ด าเนนิการไมนอย
กวา 900 ตาราง
เมตร   

810,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

40 โครงการปรับปรุงถนน พรอม
กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสวนตนเคียน-โคกโยง หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 3  
เมตรยาว 200 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 600 
ตารางเมตร   

 540,000    จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการปรับปรุงถนนทางเขาปุา
ยาง-ศูนย์เพาะช า หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 4  
เมตร ยาว 500 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 2,000 
ตารางเมตร   

 1,500,000    จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

42 โครงการบุกเบิกถนนพรอมกอสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวน
ปาล์ม-บานลุงแดง หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง  4  
เมตร ยาว 200  
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 800 
ตารางเมตร  

 720,000    จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

43 โครงการบุกเบิกถนนพรอมกอสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวน
พระเทพฯ-เคียนเภา หมูที่ 3 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล. กวาง 4  
เมตร ยาว 300 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 1,200 
ตารางเมตร 

 1,080,000    จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

44 โครงการบุกเบิกถนนพรอมกอสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายปุาชา-สวน
ตนเคียน หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล. กวาง 4  
เมตร ยาว 500 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 2,000 
ตารางเมตร 

  1,800,000   จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 



103 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการบุกเบิกถนน 
สายคลองพาน-ทุงตนแซะ หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 4  
เมตร ยาว 500 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 2,000 
ตารางเมตร 

  1,800,000   จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

46 โครงการกอสรางถนน ทางเทา
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานพี่พาย 
หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนทางเทา คสล. 
กวาง 2 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
400 ตารางเมตร 

  360,000   จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

47 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานปูานอย หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4  
เมตร ยาว 500 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 2,000 
ตารางเมตร 

  1,800,000   จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

48 โครงการบุกเบิกถนน พรอมกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเคยีน
ฟูาผา-เกาะแก หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4  
เมตร ยาว 800 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 3,200 
ตารางเมตร 

   2,880,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 โครงการบุกเบิกถนน 
สายเคยีนฟูาผา-โคกโยง หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 4  
เมตร ยาว 800 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 3,200 
ตารางเมตร 

   2,240,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

50 โครงการบุกเบิกถนน สายเคียน
ฟูาผา - รั้วพี่ยิน หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 4  
เมตร ยาว 500 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 2,000 
ตารางเมตร 

   1,400,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

51 โครงการบุกเบิกถนน 
สายบานผูใหญ-บานตีน หมูท่ี 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนกวาง 4  เมตร 
ยาว 200 เมตร.
หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 800 ตาราง
เมตร 

   560,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

52 โครงการกอสราง ถนนทางเทา
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานปาูช่ืน 
หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนทางเทา  
คสล.กวาง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
300 ตารางเมตร 

   270,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53 โครงการกอสรางทางเทาคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายหินดาน หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนทางเทา  
คสล.กวาง 2 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
1,000 ตารางเมตร 

   900,000  จ านวนความยาว
ของทางเทา
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

54 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายนาตนปราง หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4 
เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 2,000 
ตารางเมตร 

   1,800,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

55 โครงการกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง 
ถนนทางเขาปุายาง หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 3 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 900 ตาราง
เมตร 

   450,000  จ านวนความยาว
ของถนนซอมแซม
ปรับปรุงไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

56 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโคกโยง หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4 
เมตร ยาว 200 
เมตรหรือพื้นที่ไม
นอยกวา 800 
ตารางเมตร 

   720,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 โครงการบุกเบิกถนนและกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายโคกโยง-เคียนฟูาผา หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4 
เมตร ยาว 200 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 800 
ตารางเมตร 

    720,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

58 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหินดาน หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4 
เมตร ยาว 500 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 2,000 
ตารางเมตร 

    1,800,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

59 โครงการปรับปรุงถนน 
สายสวนตนเคียน-หินดาน หมูที ่3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 4  
เมตร ยาว 1,800 
เมตร.หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 7,200 
ตารางเมตร 

    5,040,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

60 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายปุายาง หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คลส.กวาง 4 
เมตร ยาว 2,330 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 9,320 
ตารางเมตร 

    8,400,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

61 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง 
สายโคกโยง หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนลกูรัง กวาง 4 
เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
1,200 ตารางเมตร 

    720,000 จ านวนความยาว
ของถนนซอมแซม
ไดไมนอยกวารอย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

62 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเคียนฟูาผา หมูที ่3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง  4  
เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 4,000 
ตารางเมตร 

    3,600,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

63 โครงการซอมแซม ปรับปรุง ถนน
สายเลียบคลองพาน-ทุงตนแซะ 
หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
1,200 ตารางเมตร 

    720,000 จ านวนความยาว
ของถนนซอมแซม
ปรับปรุงไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

64 โครงการบุกเบิกถนน พรอมกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวน
พระเทพฯ – เคียนเภา หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล. กวาง 4 
เมตร ยาว 200 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 800 
ตารางเมตร 

    720,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

65 โครงการบุกเบิกถนน 
สายเคยีนเภา-ที่พลู หมูที่  3 

เพือ่ประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 4,000 
ตารางเมตร 

    2,800,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

66 โครงการกอสรางถนนลูกรัง  
สายนาพรโุนด หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนลูกรัง กวาง 4 
เมตร ยาว 800 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 3,200 
ตารางเมตร 

    1,920,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

67 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสวนตนเคียน หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4 
เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 1,200 
ตารางเมตร 

    1,100,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

68 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายขางบานลุงด า หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4 
เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 2,000 
ตารางเมตร 

    1,800,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

69 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายนาพรุพี หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4 
เมตร ยาว 800 ม.
หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 3,200 
ตารางเมตร 

    3,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

70 โครงการบุกเบิกถนน 
สายคลองพาน-เคียนเภา หมูที ่3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 4  ม. 
ยาว 1,000 ม.
หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 4,000 
ตารางเมตร 

    2,800,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

71 โครงการบุกเบิกถนน 
สายปุาชา-นาออก หมูที ่3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 4  ม. 
ยาว 1,000 ม.
หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 4,000 
ตารางเมตร 

    3,800,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

72 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง 
สายนาสีหมาน หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนลูกรัง กวาง 4 
เมตร ยาว 800 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 3,200 
ตารางเมตร 

    2,500,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

73 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนาปุาชา-สวนตนเคียน  
หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล. กวาง 
4.00 เมตร ยาว 600 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
2,400 ตารางเมตร   

   2,000,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

74 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสวนเคียน หมูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล. กวาง 
4.00 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ ไมนอยกวา 
600 ตารางเมตร 

   400,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

75 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานนายซี หมูที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล. กวาง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 
1,200 ตารางเมตร 

1,100,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

76 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
สายผักโสม หมูที ่4 

เพือ่ประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนลูกรัง กวาง 4  
ม.ยาว 1,400 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ ไม
นอยกวา 5,600 
ตารางเมตร 

3,920,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

77 โครงการซอมแซมถนนหรือลงหิน
คลุกสายผักโสม หมูที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 4  เมตร
ยาว 600 เมตร 
หรือพื้นที่ ไมนอย
กวา 2,400 ตาราง
เมตร 

2,180,000     จ านวนความยาว
ของถนนซอมแซม
ไดไมนอยกวารอย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

78 โครงการซอมแซมถนน 
สายกุโบร-์ทุงแรด หมูที ่4 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 4  เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
2,000 ตารางเมตร 

1,000,000     จ านวนความยาว
ของถนนซอมแซม
ไดไมนอยกวารอย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

79 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานตลิ่ง-สะพานยาว  
หมูที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง  4
เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 400 
ตารางเมตร 

360,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

80 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคูลึก-ตนมะคา หมูที่ 4  
 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4 
เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 600 
ตารางเมตร 

540,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

81 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง หินคลกุ 
หรือ คอนกรีตเสรมิเหล็ก  
สายนาใน-คูลึก หมูที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน ลูกรัง หินคลุก 
หรือคสล.กวาง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไมนอยกวา 
4,000 ตารางเมตร 

4,000,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

82 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานบังซิ หมูที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4 
เมตร. ยาว 100 เมตร. 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 400 
ตารางเมตร 

 360,000    จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

83 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง หินคลกุ 
หรือ คอนกรีตเสรมิเหล็ก  
สายคลูึก-สวนหลวง หมูที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน ลูกรัง หินคลุก 
หรือคสล. กวาง 4 
เมตร ยาว 1,000
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม
นอยกวา 4,000  
ตารางเมตร 

 4,000,000    จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

84 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง หินคลกุ 
หรือ คอนกรีตเสรมิเหล็ก  
สายหลังบานก านัน หมูที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน ลูกรัง หินคลุก 
หรือคสล. กวาง 4 
เมตร ยาว 1,000
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม
นอยกวา 4,000 
ตารางเมตร 

 4,000,000    จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

85 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทุงแรด หมูที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4 
เมตร ยาว 2,300 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 9,200 
ตารางเมตร 

 8,000,000    จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

86 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง สายตน
มะคา-คูลึก หมูที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนลูกรัง กวาง 4 
เมตร ยาว 800 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 3,200 
ตารางเมตร 

 2,600,000    จ านวนความยาว
ของถนนซอมแซม
ไดไมนอยกวารอย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

87 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานตลิ่งออก หมูที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4 
เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 400 
ตารางเมตร 

  360,000   จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

88 โครงการกอสรางถนนหินคลุกสาย
ปลักโสม หมูที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนหินคลุก กวาง 3 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 6,000 
ตารางเมตร 

  4,200,000   จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

89 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง  
สายคลูึก-หน าบังยา หมูที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน ลูกรัง กวาง 
4 เมตร ยาว 400 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 1,600 
ตารางเมตร 

  950,000   จ านวนความยาว
ของถนนซอมแซม
ไดไมนอยกวารอย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

90 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง 
สายทุงแรด-ล าหยัง หมูที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน ลูกรัง กวาง 4 
เมตร ยาว 700 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 2,800 
ตารางเมตร 

   1,500,000  จ านวนความยาว
ของถนนซอมแซม
ไดไมนอยกวารอย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

91 โครงการซอมแซมถนน 
สายทุงแรด-นาโก หมูที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน ลูกรัง กวาง 
4 เมตร ยาว 300 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 1,200 
ตารางเมตร 

   600,000  จ านวนความยาว
ของถนนซอมแซม
ไดไมนอยกวารอย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

92 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายผักโสม หมูที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล กวาง 4  
เมตร ยาว 2,600 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 10,400 
ตารางเมตร 

   10,000,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

93 โครงการเสรมิผิวจราจรพาราแอส
ฟัลส์ติกค์ สายบานควน-คูลึก  
หมูที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 5  เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
7,500 ตารางเมตร 

   5,500,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

94 โครงการกอสรางถนนลูกรังสายทุง
เหนือ หมูที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน ลูกรัง กวาง 4  
เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.20 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 6,000 
ตารางเมตร 

   4,200,000  จ านวนความยาว
ของถนนลูกรัง 
ไดไมนอยกวารอย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

95 โครงการบุกเบิกถนน สายดานปูาย 
หมูที่ 5 – ทุงเหนือ หมูที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 4 เมตร  
ยาว 700 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 2,800 
ตารางเมตร 

    2,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

96 โครงการบุกเบิกถนน สายบานเกา-
บานทุงเหนือ หมูที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 4,000 
ตารางเมตร 

    2,800,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

97 โครงการบุกเบิกถนน สายนาใน 
พรอมวางทอระบายน้ า หมูที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
6,000 ตารางเมตร 
พรอมทอระบายน้ า 
ขนาด 80 ซม. จ านวน
ไมนอยกวา 6 ทอ 

    6,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

98 โครงการบุกเบิกถนน สายนาบิน 
พรอมสะพานขามคลอง หมูที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 
1,000 ตารางเมตร 
พรอมสะพานขาม
คลอง กวาง 4 เมตร
ยาว 15 เมตร 

    1,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

99 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสวนตนเคียน-ชองเรือ 
หมูที่  5 

เพื่อประชาชน
สญัจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล. กวาง 4 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
8,000 ตารางเมตร 

7,200,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
100 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  

สายปาุชา  หมูที่ 5 
เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน ลาดยาง กวาง 4 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
4,000 ตารางเมตร 

4,000,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

101 โครงการกอสรางถนนทางเทา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน ทางเทา กวาง 2  
เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 400 
ตารางเมตร 

360,000     จ านวนความยาว
ของถนนทางเทา
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

102 โครงการกอสรางถนนทางเทา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางเขาบานพ่ีนี หมูที่ 5 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน ทางเทา กวาง 2  
เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 400 
ตารางเมตร 

360,000     จ านวนความยาว
ของถนนทางเทา
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

103 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมคคูอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายคอกแพะ-รีสอร์ท หมูที ่5 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล. กวาง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือพื้นท่ีไม
นอยกวา 2,000 ตาราง
เมตร คู คสล.กวาง 0.40  
เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 
0.40 เมตร 

2,500,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

104 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมคคูอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายนาเหนือ (สายตนเคียน-ชองเรือ) 
หมูที่ 5 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือพื้นท่ีไมนอย
กวา 2,000 ตารางเมตร 
คู คสล. กวาง 0.40  
เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 
0.40 เมตร 

2,500,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

105 โครงการปรับปรุงขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายปุาชา  
หมูที่ 5 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4  
เมตร ยาว 500 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 2,000 
ตารางเมตร 

1,600,000     จ านวนความยาว
ของถนนปรับปรุง
ไดไมนอยกวารอย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

106 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายฝายชองเรือ หมูที่ 5 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 3 
เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 900 
ตารางเมตร 

 800,000    จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
107 โครงการกอสรางเสริมผิวจราจร

พาราแอสฟัลทต์ิกส์คอนกรตี  
สายสวนตนเคียน-ชองเรือ หมูที่  5 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 4 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
10,000 ตาราง
เมตร 

 7,500,000    จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

108 โครงการกอสรางทางเทาคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายหนา รพ.สต.  
หมูที่ 5 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ทางเทา คสล.กวาง 
2  เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 600 
ตารางเมตร 

 550,000    จ านวนความยาว
ของทางเทา
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

109 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหลังบาน-วัดทรายขาว 
หมูที่ 5 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 3  
เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 600 
ตารางเมตร 

 540,000    จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

110 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสายปุาชา-ปลายนาเหนอื 
หมูที่ 5 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4  
เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
4,000 ตารางเมตร 

  3,600,000   จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
111 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายล าดินเหนยีว-นาบง  
หมูที่ 5 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4  
เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
8,000 ตารางเมตร 

  7,200,000   จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
112 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายวังพลายบัว-สวนใน  
หมูที่ 5 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4  
เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 8,000 
ตารางเมตร 

  7,200,000   จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

113 โครงการขยายถนนสายหินดาน  
หมูที่ 5 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 2 เมตร  
ยาว 500 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
1,000 ตารางเมตร 

  900,000   จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
114 โครงการขุดลอก คู พรอมบุกเบิก

ถนนสายตนยอ-ปลายนา หมูที่ 5 
เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวกและ
ปูองกันน้ าทวม 

ถนน กวาง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
4,000 ตารางเมตร 
ขุดลอกคู ยาว 
1,000 เมตร 

  3,500,000   จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก
และปูองกัน
น้ าทวม 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

115 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายปุาลางสาด-ปุาจวง  
หมูที่ 5 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล. กวาง 4.
เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 1,200 
ตารางเมตร   

   1,000,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

116 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายกลุมแมบาน หมูที่ 5  
 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล. กวาง 
4.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 
4,000 ตารางเมตร   

   3,600,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 



121 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

117 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานบิก-พี่ฟอก หมูที่ 5  

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล. กวาง 
4.00 เมตร ยาว 
600 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 
2,400 ตารางเมตร   

   2,200,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

118 โครงการขุดลอก คู พรอมบุกเบิก
ถนนสายหลังวัด หมูที่ 5 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวกและ
ปูองกันน้ าทวม 

ถนน กวาง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
4,000 ตารางเมตร 
ขุดลอกคู ยาว 1,000 
เมตร 

   3,500,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก
และปูองกัน
น้ าทวม 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

119 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายนาบง-ขางบานหลวงดึก  
หมูที่ 5 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล. กวาง 3 
เมตร ยาว 1,680 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
5,040 ตารางเมตร 

    4,300,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
120 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายวังพลายบัว หมูที่ 5 
เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4 
เมตร ยาว 5,000 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 20,000 
ตารางเมตร 

    19,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 



122 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

121 โครงการเสรมิผิวจราจรแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต สายกลางบาน หมูที่ 5 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

เสริมผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กวาง 
4.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมี
พื้นที่ด าเนินการไมนอย
กวา 4,000 ตาราง
เมตร 

    3,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

122 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคลองตาย หมูที่  6 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง  4  
เมตร ยาว  500  
เมตร หนา  0.15  
เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 2,000 ตาราง
เมตร 

1,800,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

123 โครงการบุกเบิกถนนสายปอเนาะ
เกา – ควนตาเพ็ง หมูที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง  4  เมตร 
ยาว  300  เมตร หนา  
0.15  เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 1,200 
ตารางเมตร 

1,100,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
124 โครงการบุกเบิกถนน 

สายควนใต-บานล าหยัง หมูที่  6 
เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง  4  เมตร 
ยาว  200 เมตรหนา  
0.15  เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 800 
ตารางเมตร 

700,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 



123 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

125 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  
สายคลูึก-เขื่อน หมูที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง  4  เมตร 
ยาว  300  เมตร
หนา  0.15  เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
1,200 ตารางเมตร 

1,000,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

126 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคูลึก-ปอเนาะ หมูที ่6 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4  
เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 2,000 
ตารางเมตร 

1,800,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

127 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายล าหยัง-ทุงแรด หมูที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4  
เมตร ยาว 2,150 
เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 8,600 
ตารางเมตร 

7,740,000     จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

128 โครงการซอมแซมถนน 
สายคลูึก-เขื่อน หมูที ่6 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน ซอมแซม กวาง 
4  เมตร ยาว  300 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 1,200 
ตารางเมตร 

 600,000    จ านวนความยาว
ของถนนซอมแซม
ไดไมนอยกวารอย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 



124 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

129 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน สาย
สวนใน-โคกหินผัก หมูที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 4  เมตร 
ยาว 2,000 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
8,000 ตารางเมตร 

 4,000,000    จ านวนความยาว
ของถนนซอมแซม
ปรับปรุงไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

130 โครงการเสรมิผิวจราจรพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีต หมูที่ 6 สายหนา
ปอเนาะ-ร.ร.ล าหยังวิทยามูลนิธ ิ

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนเสริมผิวจราจร
พาราแอสฟัลท์ กวาง 
4 เมตรยาว 2,680 
เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
10,720 ตารางเมตร 

 9,000,000    จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

131 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายปอเนาะเกา-ชางไห
ตก หมูที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4 
เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 800 
ตารางเมตร 

 720,000    จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

132 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสวนใน หมูที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4  
เมตร ยาว 3,200 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 12,800 
ตารางเมตร 

 10,200,000    จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 



125 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

133 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก 
สายคลองตาย-คูลึก หมูที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนหินคลุก กวาง 
4 เมตร ยาว 500 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 2,000 
ตารางเมตร 

  1,400,000   จ านวนความยาว
ของถนนซอมแซม
ไดไมนอยกวารอย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

134 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก 
สายคลูึก-ลาขาหมูที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนหินคลุก กวาง 
4 เมตร ยาว 800 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 3,200 
ตารางเมตร 

  2,240,000   จ านวนความยาว
ของถนนซอมแซม
ไดไมนอยกวารอย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

135 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก 
สายสวนใน-ลาขา หมูที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนหินคลุก กวาง 
4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 
4,000 ตาราง
เมตร 

  2,800,000   จ านวนความยาว
ของถนนซอมแซม
ไดไมนอยกวารอย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

136 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก 
สายนาจีน-สวนใน หมูที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนหินคลุก กวาง 
4 เมตร ยาว 700 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 2,800 
ตารางเมตร 

  1,960,000   จ านวนความยาว
ของถนนซอมแซม
ไดไมนอยกวารอย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 



126 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

137 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายปอเนาะ-ที่ยีเส็น หมูที่ 6 

เพือ่ประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4  
เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 800 
ตารางเมตร 

  720,000   จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

138 โครงการบุกเบิกถนน 
สายลาขา-โคกหมัก หมูที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 4  เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
4,000 ตารางเมตร 

   2,800,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
139 โครงการกอสรางทางเทาคอนกรีต

เสรมิเหล็ก สายล าอานใต พรอมคอูิฐ
บล็อก หมูที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนทางเทา คสล. 
กวาง 2 เมตร ยาว 
300 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 600 
ตารางเมตร คูอิฐบล็อก 
กวาง 0.30 เมตร ยาว 
300 เมตร ลึก 0.50 
เมตร 

   900,000  จ านวนความยาว
ของถนนทางเทา
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

140 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก 
สายสะพานยาว-บานตลิ่ง 
หมูที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนนหินคลุก กวาง 4 
เมตร ยาว 600 ม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
2,400 ตารางเมตร 

   1,680,000  จ านวนความยาว
ของถนนซอมแซม
ไดไมนอยกวารอย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 



127 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

141 โครงการกอสราง ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายคอกไก หมูที่ 6  

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 6,000 
ตารางเมตร 

   5,000,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

142 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคูลึก-ลาขา หมูที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล. กวาง 4 
เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 12,000 
ตารางเมตร   

   9,600,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

143 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายปลายทุง-ล าหยัง หมูที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล. กวาง 4.
เมตร ยาว2,500 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 10,000 
ตารางเมตร   

   8,200,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

144 โครงการบุกเบิกถนนสายบาน
ชางนัน หมูที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
4,000 ตารางเมตร   

   2,500,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 



128 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

145 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายล าหยัง-คูลึก หมูที ่6 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 4  
เมตร ยาว 1,000 
เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่ไม
นอยกวา 4,000 
ตารางเมตร   

    3,600,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

146 โครงการบุกเบิกถนน 
สายคลองตายที่บังโสบ หมูที่  6 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 4  เมตร 
ยาว  500  เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
2,000 ตารางเมตร   

    1,500,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
147 โครงการปรับปรุงถนน  

สายสวนใน-คลองหินขาว หมูที ่6 
เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน กวาง 4  
เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 6,000 
ตารางเมตร   

    5,400,000 จ านวนความยาว
ของถนนปรับปรุง
ไดไมนอยกวารอย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

148 โครงการซอมแซมถนนภายใน
หมูบานเขตพื้นท่ีต าบลทรายขาว  

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน จ านวน 20 
สาย 
 

1,500,000     จ านวนความยาว
ของถนนซอมแซม
ไดไมนอยกวารอย
ละ 50 ของ
เปาูหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

149 โครงการเสรมิผิวทางจราจรพารา
แอสฟัลทต์ิกส์คอนกรีต สายหนา
ปอเนาะ-โรงเรียนล าหยังวิทยามลูนิธิ 
หมูที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

เสริมผิวถนน กวาง 6 
เมตร  ยาว 2,680 
เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
16,080 ตารางเมตร 

 3,600,000    จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

150 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทุงแกนแตก หมูท่ี 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล. กวาง 3.00 
เมตร ยาว 113 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นท่ีไมนอยกวา 339 
ตารางเมตร พรอมวางทอ 
3 จุด เสนผาศูนย์กลาง
ขนาด 30 ซม. 

  1,500,000   จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

151 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายปลายทุง หมูที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล. กวาง 
4.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 8,000 
ตารางเมตร   

  5,400,000   จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

152 โครงการเสรมิผิวจราจร พาราแอส
ฟัลท์ติกสภ์ายในหมูบาน หมูที่ 6 
(บานล าอาน) 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

เสริมผิวถนน กวาง 
4.00 เมตร ยาว 
4,500 เมตร หนา 
0.04 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
18,000 ตารางเมตร   

   1,500,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

153 โครงการเสริมผิวจราจร พาราแอสฟัลท์
ติกส์ภายในหมูบาน หมูที่ 1 
(บานใหญ)-หมูที่ 2(บานหลวงจันทร์) 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

เสริมผิวถนน กวาง 
4.00 เมตร ยาว 
4,500 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 18,000 
ตารางเมตร   

   10,000,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

154 โครงการเสรมิผิวจราจร พาราแอส
ฟัลท์ติกสภ์ายในหมูบาน หมูที่ 2 
(บานหลวงจันทร์) 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

เสริมผิวถนน กวาง 
4.00 เมตร ยาว 
4,500 เมตรหนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 18,000 
ตารางเมตร   

   10,000,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

155 โครงการเสรมิผิวจราจร พาราแอส
ฟัลท์ติกสภ์ายในหมูบาน หมูที่ 3 
(บานทรายขาวออก) 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

เสริมผิวถนน กวาง 
4.00 เมตร ยาว 
4,500 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 18,000 
ตารางเมตร   

   10,000,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

156 โครงการเสรมิผิวจราจร พาราแอส
ฟัลท์ติกสภ์ายในหมูบาน หมูที่ 4 
(บานควนลังงา) 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

เสริมผิวถนน กวาง 
4.00 เมตร ยาว 
4,500 เมตรหนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 18,000 
ตารางเมตร   

   10,000,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

157 โครงการเสรมิผิวจราจร พาราแอส
ฟัลท์ติกสภ์ายในหมูบาน หมูที่ 5 
(บานทรายขาวตก) 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

เสริมผิวถนน กวาง 
4.00 เมตร ยาว 
4,500 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 18,000 
ตารางเมตร   

   10,000,000  จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

158 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 5 (บานทรายขาวตก) 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 6.00 
เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
18,000 ตารางเมตร   

    16,200,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
159 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 1 (บานใหญ) 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 6.00 
เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
18,000 ตารางเมตร   

    16,200,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
160 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 2 (บานหลวงจันทร์) 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 6.00 
เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
18,000 ตารางเมตร   

    16,200,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

161 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 3 (บานทรายขาวออก) 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 6.00 
เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
18,000 ตารางเมตร   

    16,200,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
162 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 4 (บานควนลังงา) 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 6.00 
เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
18,000 ตารางเมตร   

    16,200,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ชน
สั ญ จ ร ไ ด
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
163 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 6 (บานล าหยัง) 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน คสล.กวาง 6.00 
เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
18,000 ตารางเมตร   

    16,200,000 จ านวนความยาว
ของถนนกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
164 โครงการซอมแซมถนน 

สายคอกไก-คูลึก หมูที่ 6 
เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ถนน ลูกรัง กวาง 4 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร หรือพืน้ที่ ไม
นอยกวา 4,000 
ตารางเมตร 

    5,000,000 จ านวนความยาวของ
ถนนซอมแซมไดไม
นอยกวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

165 โครงการกอสรางทอลอดเหลีย่ม 
สายบานล าอาน หมูที่ 6 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ทอลอดเหลีย่ม
จ านวน 1 แหง 

   1,500,000  จ านวนทอลอด
เหลี่ยมไมนอยกวา 
จ านวน 1 แหง 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
166 โครงการกอสรางคูระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในต าบล
ทรายขาว 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า จ านวน 
6 แหง 

   1,500,000  จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

167 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบาน 
หมูที ่1 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 100 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

500,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

168 โครงการกอสรางคูระบายน้ าอิฐ
บล็อกบานบังฮาบ-บานบังแอบานใต 
หมูที่ 1 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 100 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

500,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

169 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานบัง
เลาะเฒา-รานโรไวดา  หมูที่ 1 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 0.60 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 

550,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

170 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หรืออิฐบล็อก 
สายขางบานครเูดช-มัสยิด หมูที่ 1 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 0.40  เมตร 
ยาว 100 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 

500,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

171 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานกะซ-ี 
อุสมาน หมูที่ 1  

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 0.50 เมตร 
ยาว 70 เมตร  
ลึก 0.50 ม.เมตร 

 300,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

172 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานบังดอ 
บานนาทุง หมูที่ 1  พรอมฝายกั้น
น้ า 1 แหง 

เพื่อระบายน้ า
ปูองกันน้ าทวม
และมีน้ าใชใน
การเกษตร 

คูระบายน้ า  
กวาง  1.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 
พรอม 
ฝายกั้นน้ า 1 แหง 

 500,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าปูองกนัน้ า
ทวมขังไดและมี
น้ าใชใน
การเกษตร
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

173 โครงการกอสรางคูระบายน้ า 
สายหลังโกดังบังเดช(บานบังโฮะ) 
หมูที่ 1 
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า กวาง 
0.50 เมตร  
ยาว 80 เมตร ลึก 
0.50 เมตร 

 400,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

174 โครงการกอสรางคูระบายน้ าสาย
บานออก หมูที่ 1   

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า กวาง  
ชวงที่ 1 ขนาด 0.60 
เมตร ลึก 0.60 เมตร
ยาว 100 เมตร 
ชวงที่ 2 ขนาด 0.80 
เมตร ลึก 0.80 เมตร
ยาว 100 เมตร 

  600,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

175 โครงการกอสรางคูระบายน้ า สาย
หลังอาคารอเนกประสงค์บานใหญ
เหนือ หมูที่ 1 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 
ยาว 50 เมตร 

  300,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

176 โครงการกอสรางหรือตอเติมคู
ระบายน้ า อิฐบล็อก สายบานใต  
หมูที่ 1 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 50 เมตร 

  300,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

177 โครงการกอสรางคูระบายน้ า  
อิฐบล็อก สายภายในชุมชน หมูที่ 1 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

    600,000 จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

178 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายตกบานพ่ีมิตร หมูที่  2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว  300 เมตร  
ลึก 1.00 เมตร 

600,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

179 โครงการกอสรางคูระบายน้ า 
สายบานควน หมูที ่2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1  เมตร  
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.70 เมตร 

300,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

180 โครงการกอสรางอาคารทดน้ า  
ชนิดที่ 2 หมูที่ 2 บานหลวงจันทร์ 

เพื่อกักเก็บน้ าใช
ในการเกษตร 

อาคารทดน้ า ขนาด
ชองลอดไมนอยกวา 
1.80 x 1.80 เมตร 
กนคลองกวาง 3.00 
เมตร ยาวรวมกันไม
นอยกวา 20 เมตร 

3,700,000     จ านวนอาคารทด
น้ ากอสรางไดไม
นอยกวา จ านวน 1 
แหง 

สามารถกัก
เก็บน้ าใชใน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

181 โครงการซอมแซมครูะบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานควน 
หมูที ่2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า กวาง 
1.00  เมตร 
ยาว 100  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

300,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
ซอมแซมไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

182 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหน า
ออก-ปุาเรยีน หมูท่ี 2  

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า กวาง 
1.00  เมตร 
ยาว 100  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

300,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

183 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน าออก-
นาใต หมูที่ 2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 100  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

 300,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

184 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานปาู
แนบ หมูที ่2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 100  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

 300,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

185 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก คลองปุาเรยีน 
หมูที่ 2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 100  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

 600,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

186 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก นาบานควน  
หมูที่ 2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 200  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

 800,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

187 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน าออก-
ตนหวา หมูท่ี 2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 200  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

 800,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

188 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายตนหวา- 
นาใต หมูที่ 2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 200  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

  800,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

189 โครงการฝาปิดครูะบายน้ าหนาบาน
พี่เขียว(สายนางหอย) หมูที่ 2 

เพื่อปูองกัน
อุบัติเหตุและความ
เป็นระเบียบ
เรียบรอย 

ฝาปิดคูระบายน้ า 
จ านวน  1   
โครงการ 

  300,000   จ านวนฝาปิด 
คูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวา จ านวน 1 
โครงการ 

สามารถปอูงกนั
อุบัติเหตุและมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบรอย 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

190 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคตูกบาน-
หลังบานพ่ีแนบ หมูที่ 2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 200  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

  800,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

191 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโรงตั้ว-ทาข้ีเหล็ก หมูที่ 2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 200  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

  800,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

192 โครงการกอสรางซอมแซมคู
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานควนนบ  หมูที่ 2   

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 200  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

  800,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
ซอมแซมไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

193 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาข้ีเหลก็-
นาใต หมูที่ 2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 2  เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 
ลึก 1 เมตร 

   2,000,000  จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

194 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานครู
นอย-สะพานตนหวา หมูที่ 2   

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง  1.0  เมตร 
ยาว 800 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

   1,000,000  จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

195 โครงการกอสรางคูระบายน้ า 
สายนาโรงส-ีหน าออก หมูที่ 2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง  1.0  เมตร 
ยาว 100 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

    600,000 จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

196 โครงการกอสรางคูระบายน้ า 
สายนาใต-ปุาเคียน หมูที่ 2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง  0.50 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 

    550,000 จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
ซอมแซมไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

197 โครงการกอสรางคูระบายน้ า 
สายมะปรางมัน-สะพานตนพอ 
หมูที่ 2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า กวาง 
0.60 เมตร ยาว 
200 เมตร ลึก 
0.50 เมตร พรอม
ฝาปิดคูระบายน้ า  

    600,000 จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

198 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาปดิคู
ระบายน้ า สายตนปราง-ปุายาง  
หมูที่ 3   

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.50 เมตร 
ยาว 500 เมตร. 
ลึก 1.50 เมตร 

1,500,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

199 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานยาย
ลอย-บานนาอบ หมูท่ี  3     

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 300  เมตร. 
ลึก 1.00 เมตร 

900,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

200 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานลุงด า-
บานตีน หมูท่ี  3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 300  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

900,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

201 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระนาบโรงเรียนวดัทรายขาว หมูที่ 3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร
ยาว 300  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

900,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

202 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาปดิคู
ระบายน้ า สายกลางตีน-สายนาทุง 
หมูที่ 3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 0.50  เมตร 
ยาว 100 เมตร 
ลึก 0.50  เมตร 

400,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

203 โครงการกอสรางคูระบายน้ า 
สายบานนายสมใจ หมูที่ 3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 0.50  เมตร 
ยาว 100 เมตร 
ลึก 0.50  เมตร 

 400,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

204 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานพรุพี 
หมูที ่3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 0.50  เมตร 
ยาว 100 เมตร 
ลึก 0.50  เมตร 

 400,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

205 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเคียนเภา-
ทุงแซะใต หมูที่ 3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 0.50  เมตร 
ยาว 100 เมตร 
ลึก 0.50  เมตร 

 400,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

206 โครงการปรับปรุงคูระบายน้ า  
สายทางเขาเคยีนฟูาผา หมูที่ 3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 0.50  เมตร 
ยาว 100 เมตร 
ลึก 0.50  เมตร 

 400,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

207 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานลุงด า-
บานตีน หมูท่ี 3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 100 เมตร 
ลึก 1.00  เมตร 

 600,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

208 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานตีน  
หมูที ่3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 100 เมตร 
ลึก 1.00  เมตร 

  600,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

209 โครงการปรับปรุงคูระบายน้ า 
สายคลองพาน หมูที่ 3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 0.60  เมตร 
ยาว 20 เมตร 

  200,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

210 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสนาม
ฟุตบอลโรงเรียนวัดทรายขาว  
หมูที่ 3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.50  เมตร 
ยาว 500 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 

  1,000,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

211 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนา อบต.-
บานนาทุง หมูที่  3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.50  เมตร 
ยาว 500 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 

  1,000,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

212 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายขางบานลุงเคลื่อม หมูที่ 3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 200  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

   800,000  จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 



145 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

213 โครงการกอสรางคูระบายน้ า 
สายเคยีนฟูาผา หมูที่ 3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 0.50 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

   400,000  จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

214 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเคยีนเภา หมูที่ 3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 0.50 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

    400,000 จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

215 โครงการกอสรางคูระบายน้ า พรอม
ฝาปิดสายบานบังเลาะ หมูที่  4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 100  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

600,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

216 โครงการกอสรางคูระบายน้ า 
อิฐบล็อก สายบานตลิ่งออก หมูที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า 
กวาง 0.5  เมตร 
ยาว 200 เมตร 

400,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

217 โครงการกอสรางคูระบายน้ า 
อิฐบล็อก บานตลิ่งตก หมูที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00 เมตร 
ยาว 100  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

600,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

218 โครงการซอมแซมครูะบายน้ า 
สายตลิ่งออก หมูที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00 เมตร 
ยาว 100  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

600,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
ซอมแซมไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

219 โครงการฝาปิดครูะบายน้ า 
สายมสัยิด-กุโบร์ หมูที ่4 

เพื่อปูองกัน
อุบัติเหตุและความ
เป็นระเบียบ
เรียบรอย 

ฝาปิดคูระบายน้ า 
จ านวน  1   
โครงการ 

300,000     จ านวนฝาปิด 
คูระบายน้ า
กอสรางได จ านวน 
1 โครงการ 

สามารถปอูงกนั
อุบัติเหตุและมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบรอย 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

220 โครงการกอสรางคูระบายน้ า 
อิฐบล็อกสายภายในหมูบาน หมูที ่4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ ากวาง  
ชวงที่ 1 ขนาด 0.40 
เมตร ลึก 0.20 เมตร
ยาว 100 เมตร ชวงที่ 
2 ขนาด 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร .ยาว 
100 เมตร 

500,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

221 โครงการกอสรางอาคารทดน้ า 
 ชนิดที่ 2 หมูที่ 4 บานควนลังงา 

เพื่อกักเก็บน้ าใช
ในการเกษตร 

อาคารทดน้ า ขนาด
ชองลอดไมนอยกวา 
1.80 x 1.80 เมตร 
กนคลองกวาง 3.00 
เมตร ยาวรวมกันไม
นอยกวา 20 เมตร 

3,700,000     จ านวนอาคารทด
น้ ากอสรางไดไม
นอยกวา จ านวน 1 
แหง 

สามารถกัก
เก็บน้ าใชใน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

222 โครงการกอสรางคูระบายน้ าอิฐ
บล็อก สายขางบานนายดลลาเต฿ะ 
หมัด หมูที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า ขนาด 
กวาง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

   500,000  จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

223 โครงการกอสรางคูระบายน้ าอิฐ
บล็อก สายบานบังหวัง หมูที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า กวาง 
1.00 เมตร ยาว 
100 เมตร ลึก 
1.00 เมตร 
 
 

   500,000  จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

224 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนามัสยดิ
บานควนลังงา-บานหมอเดร์ หมูที ่4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 0.50 เมตร  
ยาว 300 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 

 900,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

225 โครงการวางทอสงน้ าสายพีอี  
หมูที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ทอขนาด 3 น้ิว 
ยาว 5,000 
เมตร 

 1,500,000    จ านวนทอน้ าอยาง
นอย จ านวน 1 
แหง 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
226 โครงการกอสรางคูระบายน้ า 

อิฐบล็อก สายบานนางนิเมาะ-บัง
ฮาบ(บานตลิ่ง) หมูที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 200  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

 800,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

227 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบานนายสาแหละ หมูที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 200  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

 800,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

228 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายมสัยดิ 
บานควนลังงา-กุโบร์ พรอมฝาปิดคู
ระบายน้ า หมูที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 200  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

 800,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

229 โครงการกอสรางคูระบายน้ า สาย
บานตลิ่งออก หมูที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 200  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

 800,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

230 โครงการวางทอระบายน้ าหนาศาลา
สายตลิ่งตก หมูที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

วางทอ 
ไมนอยกวา 
ยาว 6 เมตร 

  300,000   จ านวนทอน้ าอยาง
นอย จ านวน 1 
แหง 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
231 โครงการกอสรางคูระบายน้ า  

อิฐบล็อก สายบานบังยา-บานบังโสบ 
หมูที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

  600,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

232 โครงการกอสรางทอสงน้ า สายคลอง
หินขาว-วังพลายบัว หมูที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ทอสงน้ า 
จ านวน 1 แหง 

  300,000   จ านวนทอน้ าอยาง
นอย จ านวน 1 
แหง 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

233 โครงการซอมแซมทอสงน้ า สายสวน
หลวง หมูที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ทอสงน้ า 
จ านวน 1 แหง 

  300,000   จ านวนทอน้ าอยาง
นอย จ านวน 1 
แหง 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
234 โครงการกอสรางฝาคูระบายน้ า 

สายภายในหมูบาน หมูที ่4 
เพื่อปูองกัน
อุบัติเหตุและความ
เป็นระเบียบ
เรียบรอย 

ฝาคู คสล.กวาง 
0.60 เมตร ยาว 
100 เมตร ฝาคู
ตะแกรงเหล็ก 
กวาง 0.50 เมตร
ยาว 100 เมตร 

  400,000   จ านวนฝาปิด 
คูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวา จ านวน 1 
โครงการ 

สามารถปอูงกนั
อุบัติเหตุและมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบรอย 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

235 โครงการกอสรางคูระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอไมไผ- 
บังหมาน หมูที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า คสล. 
กวาง 1.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

   600,000  จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

236 โครงการกอสรางฝาคูระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายใน
หมูบาน หมูที่ 4 

เพื่อปูองกัน
อุบัติเหตุและความ
เป็นระเบียบ
เรียบรอย 

ฝาคูระบายน้ า 
คสล. กวาง 0.80 
เมตร ยาว 50 
เมตร 

    200,000 จ านวนฝาปิด 
คูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวา จ านวน 1 
โครงการ 

สามารถปอูงกนั
อุบัติเหตุและมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบรอย 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 



151 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

237 โครงการกอสรางคูระบายน้ า 
อิฐบล็อก  สายภายในหมูบาน  
หมูที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ าอิฐบล็อก 
ชวงที่ 1 กวาง 0.30 
เมตร ลึก 0.20 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร ชวง
ที่ 2 ขนาด กวาง 
0.30 เมตร ลึก 0.30 
เมตร ยาว 50 เมตร 

   500,000  จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

238 โครงการกอสรางคูระบายน้ า 
อิฐบล็อก และครูะบายน้ าคอนกรตี
เสรมิเหล็กสายภายในหมูบาน  
หมูที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ าอิฐบล็อก 
ขนาดกวาง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ยาว 
50.00 เมตร คูระบายน้ า 
คสล. กวาง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ยาว 
50.00เมตร ฝาคู
ตะแกรงเหล็ก กวาง 
0.50 เมตร ยาว 50.00 
เมตร 

   500,000  จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

239 โครงการสรางฝาปิดครูะบายน้ า 
สาย รพ.สต.-บานนองบิ๊ก หมูที่  5 

เพื่อปูองกัน
อุบัติเหตุและความ
เป็นระเบียบ
เรียบรอย 

ฝาปิดคูระบายน้ า 
จ านวน  1   
โครงการ 

500,000     จ านวนฝาปิด 
คูระบายน้ ากอสราง
ไดไมนอยกวา 
จ านวน 1 โครงการ 

สามารถปูองกัน
อุบัติเหตุและมี
ความเป็น
ระเบียบเรียบรอย 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
240 โครงการปรับปรุงคูระบายน้ า 

สายบานยายหลบั หมูท่ี  5 
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 200  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

800,000     จ านวนความยาวของ
คูระบายน้ ากอสราง
ไดไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

241 โครงการกอสรางคูระบายน้ า 
สายหลังบานปูาตอย หมูที่  5 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 100  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

600,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

242 โครงการกอสรางคูระบายน้ า 
สายบานเหนือวัด  หมูที่ 5 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 100  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

600,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

243 โครงการฝาปิดครูะบายน้ า 
สายกลุมแมบาน หมูที่ 5 

เพื่อปูองกัน
อุบัติเหตุและความ
เป็นระเบียบ
เรียบรอย 

ฝาปิดคูระบายน้ า 
จ านวน  1   
โครงการ 

500,000     จ านวนฝาปิด 
คูระบายน้ ากอสราง
ไดไมนอยกวา 
จ านวน 1 โครงการ 

สามารถปอูงกนั
อุบัติเหตุและมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบรอย 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

244 โครงการกอสรางคูระบายน้ า 
สายบานตนซาน หมูท่ี 5 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 200  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

800,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

245 โครงการกอสรางฝาปิดคูระบายน้ า 
สาย รพสต.-บานสาเมาะ 
(รานโรไวดา) หมูที่  5 

เพื่อปูองกัน
อุบัติเหตุและความ
เป็นระเบียบ
เรียบรอย 

ฝาปิดคูระบายน้ า 
จ านวน  1   
โครงการ 
 

 400,000    จ านวนฝาปิด 
คูระบายน้ ากอสราง
ไดไมนอยกวา 
จ านวน 1 โครงการ 

สามารถปอูงกนั
อุบัติเหตุและมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบรอย 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

246 โครงการปรับปรุงคูระบายน้ า 
สายบานลุงจันทร์ หมูที่ 5 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 100  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

 600,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

247 โครงการขยายคูระบายน้ าสายบาน 
ลุงหวาง หมูที่ 5 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 100  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

 600,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

248 โครงการกอสรางคูระบายน้ า พรอม
ฝาปิดครูะบายน้ า หมูที่ 5 สายหนา 
รพ.สต.ทรายขาว 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

 700,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

249 โครงการกอสรางคูระบายน้ า 
สายหลังบานครดูุษณี(ครเูต็ม)  
หมูที่ 5 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

 700,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

250 โครงการฝาปิดครูะบายน้ า (ขางบาน
แมผูใหญ)ซอยทวดนิ่ม หมูที่ 5 

เพื่อปูองกัน
อุบัติเหตุและความ
เป็นระเบียบ
เรียบรอย 

ฝาปิดคูระบายน้ า 
จ านวน  1   
โครงการ 

  400,000   จ านวนฝาปิด 
คูระบายน้ ากอสราง
ไดไมนอยกวา 
จ านวน 1 โครงการ 

สามารถปอูงกนั
อุบัติเหตุและมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบรอย 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

251 โครงการฝาปิดครูะบายน้ าสาย
กลางบาน หมูที่ 5 

เพื่อปูองกัน
อุบัติเหตุและความ
เป็นระเบียบ
เรียบรอย 

ฝาปิดคูระบายน้ า 
จ านวน  1   
โครงการ 

  400,000   จ านวนฝาปิด 
คูระบายน้ ากอสราง
ไดไมนอยกวา 
จ านวน 1 โครงการ 

สามารถปอูงกนั
อุบัติเหตุและมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบรอย 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

252 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานครูยา หมูที่ 6 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 100  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

600,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

253 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายล าหยัง-ทุงแกนแตก หมูท่ี 6 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 200  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

800,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

254 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายทุง
หยัง-ตรงขามศูนย์คดัแยก หมูที่ 6 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 100  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

600,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

255 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานล าอาน
ใต หมูท่ี 6 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 100  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

 600,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

256 โครงการกอสรางฝาปิดคูระบายน้ า  
สายปลายทุง หมูที่ 6 

เพื่อปูองกัน
อุบัติเหตุและความ
เป็นระเบียบ
เรียบรอย 

ฝาปิดคูระบายน้ า 
จ านวน  1   
โครงการ 

 300,000    จ านวนฝาปิด 
คูระบายน้ ากอสราง
ไดไมนอยกวา 
จ านวน 1 โครงการ 

สามารถปอูงกนั
อุบัติเหตุและมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบรอย 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

257 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานบังแหละ หมูที่ 6 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 100  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

 600,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

258 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงแกนแตก  
หมูที่  6 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 100  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

 600,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

259 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานล าหยัง-ปุาพอ (สายตก)  
หมูที่ 6 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 1.00  เมตร 
ยาว 200  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 

 800,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

260 โครงการกอสรางสะพานล าอานใต 
หมูที ่6 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

สะพาน 
กวาง  5  เมตร 
ยาว  10 เมตร 
จ านวน 1 แหง 

 200,000    จ านวนสะพาน 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

261 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหลังอาคารเรียนตาดีกา หมูที่ 6 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 0.50  เมตร
ยาว 150 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 

 500,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

262 โครงการกอสรางคูระบายน้ า 
อิฐบล็อก สายบานบังยา หมูที่ 6 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 0.4  เมตร 
ยาว 50 เมตร 
ลึก 0.4 เมตร 

 300,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

263 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบาน
ล าหยัง หมูที่ 6 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า  
กวาง 0.30 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

 400,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

264 โครงการขยายทอน้ าสายล าหยัง- 
ล าอานหมูที่ 6 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ทอสงน้ ายาว 
200 เมตร 

 400,000    จ านวนทอน้ า 
อยางนอย จ านวน 
1 แหง 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

265 โครงการปรับปรุงคูระบายน้ า 
สายปุาพอ หมูที่ 6 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า กวาง 
1.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร ยาว 
500 เมตร 

  1,000,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

266 โครงการกอสรางคูระบายน้ า 
สายล าอานกลาง-ล าอานใต หมูท่ี 6 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า กวาง 
1.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร ยาว 
500 เมตร 

  1,000,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

267 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายทุง 
หมูที่ 6 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า กวาง 
1.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร ยาว 
500 เมตร 

  1,000,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

268 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายล าหยังใต 
หมูที่ 6 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า กวาง 
1.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร ยาว 
500 เมตร 

  1,000,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

269 โครงการฝาปิดครูะบายน้ า สายหนา
มัสยดิบานล าหยัง หมูที่ 6 

เพื่อปูองกัน
อุบัติเหตุและความ
เป็นระเบียบ
เรียบรอย 

ฝาปิดคูระบายน้ า 
ยาว 200 เมตร  

    500,000 จ านวนฝาปิด 
คูระบายน้ ากอสราง
ไดไมนอยกวา 
จ านวน 1 โครงการ 

สามารถปอูงกนั
อุบัติเหตุและมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบรอย 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

270 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายล าหยัง  
หมูที่ 6 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร 

   400,000  จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

271 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 –หมูที่ 
2 สายปาุชานางหอย 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า กวาง 
1.50 เมตร ลึก 
1.50 เมตร ยาว 
600 เมตร 

  3,500,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

272 โครงการกอสรางคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1 สายทุงนา 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูระบายน้ า กวาง 
1.50 เมตร ลึก 
1.50 เมตร ยาว 
845 เมตร 

  4,800,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

273 โครงการกอสรางผนังกั้นดิน  
ฝายทุงแซะ หมูที่ 3 

เพื่อกักเก็บน้ าใชใน
การเกษตร 

ผนังกั้นดิน กวาง 
5.00 เมตร ลึก 
2.00 เมตร ยาว 
800 ม. 

  10,000,000   จ านวนความยาวผนัง
กั้นดนิกอสรางไดไม
นอยกวารอยละ 10 
ของเปูาหมาย 

สามารถกักเก็บ
น้ าใชใน
การเกษตรได
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
274 โครงการขุดลอกคูคลองหรือขุดลอก

ดินโคลนและวัชพืช 
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ขุดลอกคูคลอง 
จ านวนไมนอย
กวา 6 สาย 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 จ านวนขุดลอก ไม
นอยกวา จ านวน 2 
สาย 

สามารถระบาย
น้ าไดดีและ
ปูองกันน้ าทวม
ขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
275 โครงการซอมแซมตลิ่ง หมูที่ 1  

สายทุงนา 
เพื่อปูองกันการ
พังทลายของ
ตลิ่ง 

ซอมแซมตลิ่ง
กวาง 5.00 ม.
ยาว 100 ม. 

500,000     จ านวนความยาว
ของตลิ่งซอมแซม
ไดไมนอยกวารอย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

สามารถ
ปูองกันการ
พังทลาย
ของตลิ่งได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

276 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า สาย
คลองโต฿ะต า-กุโบร์บานใต หมูที่ 1 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ขุดลอกคูระบายน้ า  
กวาง 4  เมตร 
ยาว 1,500 เมตร
ลึก 3 เมตร 
 

 5,000,000    จ านวนความยาว
ของขุดลอกไดไม
นอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

277 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า  
สายบานออก-บานใหญ หมูที่ 1 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ขุดลอกคูระบายน้ า  
กวาง  0.4  เมตร 
ยาว  1,500  
เมตร 

 600,000    จ านวนความยาว
ของขุดลอกไดไม
นอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
278 โครงการขุดลอกคลองสะพาน บาน

ตลิ่ง และบานหลวงจันทร์ หมูที่ 1-2 
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ขุดลอก หมูท่ี 1 ยาว 
1,500 เมตร กวาง 6
เมตร ขุดลอก หมูท่ี 2 
ยาว 600 เมตร กวาง 6 
เมตร 

 14,500,000    จ านวนความยาว
ของขุดลอกไดไม
นอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
279 โครงการขุดลอกท านบบานควน  

หมูที่ 2 
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูสาธารณะ 
จ านวน 1 
โครงการ 

500,000     จ านวนโครงการ 
ขุดลอกไดไมนอย
กวา จ านวน 1 
โครงการ 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
280 โครงการขุดลอกวัชพืชและดินโคลน 

หมูที่ 2 สายปุาเรยีน 
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูสาธารณะ 
จ านวน 1 
โครงการ 

300,000     จ านวนโครงการ 
ขุดลอกไดไมนอย
กวา จ านวน 1 
โครงการ 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

281 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า 
สายปาโล฿ะ  หมูที่ 2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คูสาธารณะ 
จ านวน 1 
โครงการ 

500,000     จ านวนโครงการ 
ขุดลอกไดไมนอย
กวา จ านวน 1 
โครงการ 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
282 โครงการปรับปรุงสะพาน 

สายหน าออก  หมูที่  2 
เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

สะพาน  
กวาง  4   เมตร 
ยาว  5   เมตร 

100,000     จ านวนสะพาน 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
283 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า 

สายปุาเรียน-บานจอมแหลม  
หมูที ่2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ขุดลอกคูระบายน้ า  
กวาง 3  เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

1,000,000     จ านวนความยาว
ของขุดลอกไดไม
นอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
284 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า 

สายตกบาน หมูที่ 2   
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ขุดลอกคูระบายน้ า  
กวาง  4  เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 1,000,000    จ านวนความยาว
ของขุดลอกไดไม
นอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

285 โครงการขุดลอกคลอง 
สายทาข้ีเหล็ก-นาใต หมูที่ 2   

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

คลองสาธารณะ 
กวาง  4  เมตร. 
ยาว 1,000 เมตร 

 1,000,000    จ านวนความยาว
ของขุดลอกไดไม
นอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
286 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า 

สายนาทุง หมูที่ 2 
เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ขุดลอกคูระบายน้ า  
ยาว 200 เมตร  

  400,000   จ านวนความยาว
ของขุดลอกไดไม
นอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
287 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า สาย 

สะพานตนโก(ท านบทาขี้เหล็ก)  
หมูที่ 2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ขุดลอกคูระบายน้ า  
ยาว 300 เมตร  

  200,000   จ านวนความยาว
ของขุดลอกไดไม
นอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
288 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า 

สายนาพรโุดด-ตนแซะ  
หมูที่  3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ขุดลอกคูระบายน้ า  
จ านวน  1   
โครงการ 

300,000     จ านวนโครงการ 
ขุดลอกไดไมนอย
กวา จ านวน 1 
โครงการ 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

289 โครงการขุดลอกเขื่อนทุงแซะ  
หมูที่ 3 

เพื่อกักเก็บน้ าใช
ในการเกษตร 

ขุดลอกเขื่อน
กวาง 4  เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร 

10,000,000     จ านวนความยาว
ของขุดลอกไดไม
นอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชนมี
น้ าใชใน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

290 โครงการขุดลอกคลอง 
หมูที่ 3 สายคลองพาน 
หมูที่ 4 สายทุงเหนือ 
หมูที่ 6 สายล าหยัง 

เพื่อประชาชน
สัญจรไดอยาง
สะดวก 

ขุดลอกคลอง 
ปากคลองกวาง 4 
เมตร สันคลองกวาง 
1 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.50 เมตร ยาว 
8,100 เมตร 

4,000,000     จ านวนความยาว
ของขุดลอกไดไม
นอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

291 โครงการขุดลอกคูระบายน้ าขางบาน
อาจารย์วินัย หมูที่ 3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ขุดลอกคูระบายน้ า 
ยาว 100 เมตร  

  300,000   จ านวนความยาว
ของขุดลอกไดไม
นอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
292 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า 

สายปุายาง-ตนหวา หมูท่ี 3 
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ขุดลอกคูระบายน้ า 
ยาว 500 เมตร  

  600,000   จ านวนความยาว
ของขุดลอกไดไม
นอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

293 โครงการขุดลอกคลองเก็บกักน้ า  
สายทุงแซะ หมูที่ 3 

เพื่อกักเก็บน้ าใช
ในการเกษตร 

ปริมาตรดินขุดไม
นอยกวา 3,000 
ลูกบาศก์เมตร   

  12,000,000   จ านวนปริมาตรดิน
ขุดไดไมนอยกวา
รอยละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ประชาชนมี
น้ าใชใน
การเกษตร
เพิม่ขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

294 โครงการฟื้นฟูแหลงน้ า ขุดลอกทาง
ระบายน้ า สายล าหยัง-ทุงแรด  
หมูที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ขุดลอกทางระบาย
น้ า กวาง 5 เมตร 
ลึก 2 เมตร พื้นที่
ด าเนินการ 4,000 
เมตร 

9,900,000     จ านวนความยาว
ของขุดลอกไดไม
นอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

295 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า 
สายผักเลยีบ หมูที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ขุดลอกคูสาธารณะ  
กวาง 0.5  เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
ลึก 2 เมตร 
 

1,500,000     จ านวนความยาว
ของขุดลอกไดไม
นอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

296 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า 
สายทุงแรด-นาโก หมูที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ขุดลอกคูสาธารณะ  
กวาง 0.5  เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
ลึก 2 เมตร 
 

1,500,000     จ านวนความยาว
ของขุดลอกไดไม
นอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

297 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า  
บานตนซาน หมูที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ขุดลอกคูระบายน้ า 
ยาว 1,500 เมตร  

 1,000,000    จ านวนความยาว
ของขุดลอกไดไม
นอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
298 โครงการขุดลอกพรอมฝายกั้นน้ า  

หมูที่ 4 - คลองทุงเหนือ หมูที่ 5 
เพื่อกักเก็บน้ าใช
ในการเกษตร 

ขุดลอก ยาว 
1,000 เมตร 
กวาง 6 เมตร 
พรอมฝายกั้นน้ า 

  10,000,000   จ านวนความยาว
ของขุดลอกไดไม
นอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชนมี
น้ าใชใน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

299 โครงการขุดลอกคลองทุงสม และ 
คลองสายออกบาน หมูที่ 5 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ขุดลอกคลอง
สาธารณะ 
จ านวน  2   
โครงการ 

1,000,000     จ านวนโครงการ 
ขุดลอกไดไมนอย
กวา จ านวน 1 
โครงการ 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

300 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า 
สายตนซาน-ทุงสม หมูที ่5 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ขุดลอกคูสาธารณะ  
กวาง 0.5  เมตร 
ยาว 1,000 เมตร
ลึก 2 เมตร 

1,500,000     จ านวนความยาว
ของขุดลอกไดไม
นอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

301 โครงการขุดลอกคลองสายนาเหนอื 
หมูที่ 5 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ขุดลอกคูสาธารณะ  
จ านวน 1 
โครงการ 

500,000     จ านวนโครงการ 
ขุดลอกไดไมนอย
กวา จ านวน 1 
โครงการ 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
302 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า สาย

กลางหมูบาน หมูท่ี 5 
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ขุดลอกคูระบายน้ า  
จ านวน 1 สาย 

 500,000    จ านวนโครงการ 
ขุดลอกไดไมนอย
กวา จ านวน 1 
โครงการ 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
303 โครงการขุดลอกคลองบานล าอาน-

รอยตอชางใหตก หมูที่ 6 
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ขุดลอก ยาว 
1,000 เมตร 
กวาง 7 เมตร 
พรอมฝายกั้นน้ า 

  7,500,000   จ านวนความยาว
ของขุดลอกไดไม
นอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
304 โครงการขุดลอกคลองเก็บกักน้ า 

สายล าหยัง-ทุงแรด หมูที่ 6  
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ปริมาตรดินขุดไม
นอยกวา 7,500 
ลูกบาศก์เมตร   

  500,000   จ านวนปริมาตรดิน
ขุดไดไมนอยกวา
รอยละ 50 ของ
เปูาหมาย 

สามารถ
ระบายน้ าไดดี
และปูองกันน้ า
ทวมขังได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

305 โครงการปรับปรุงรั้วมัสยดิโบราณ 
หมูที่ 4 

เพื่อความเป็น
ระเบียบรอย
และสวยงาม 

รั้ว สูง 2 เมตร ยาว 
100 เมตร 

   500,000  จ านวนความยาว
ของรั้วกอสรางได
ไมนอยกวารอยละ 
50 ของเปูาหมาย 

มีความเป็น
ระเบียบรอย
และสวยงาม
มากขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

306 โครงการซอมแซมหลังคาอาคาร
แมบาน หมูที ่5 

เพื่อใชเป็น
สถานท่ีจัด
กิจกรรมตางๆ
ของประชาชน 

หลังคา 
จ านวน 1 
โครงการ 

   400,000  จ านวนหลังคา 
จ านวน 1 
โครงการ 

ประชาชน
สามารถจัด
กิจกรรมตางๆ
ไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

307 โครงการกอสรางก าแพงกุโบร์  
(ปุาชา)  หมูที่ 4 

เพื่อความเป็น
ระเบียบรอย
และสวยงาม 

ก าแพงกโุบร ์
จ านวน  1   
โครงการ 

    300,000 จ านวนก าแพง 
จ านวน 1 
โครงการ 

มีความเป็น
ระเบียบรอย
และสวยงาม
มากขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

308 โครงการซอมแซมก าแพงกุโบร-์ 
กุโบร์เกา หมูที่ 4 

เพื่อความเป็น
ระเบียบรอย
และสวยงาม 

ก าแพง  
สูง 2  เมตร 
ยาว 400 เมตร 

    500,000 จ านวนความยาว
ของก าแพงกอสราง
ไดไมนอยกวารอย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

มีความเป็น
ระเบียบรอย
และสวยงาม
มากขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

309 โครงการกอสรางก าแพงรอบ
โรงเรียนตาดีกา หมูที ่6 

เพื่อความเป็น
ระเบียบรอย
และสวยงาม 

ก าแพง 
สูง 2  เมตร 
ยาว 100 เมตร 

    400,000 จ านวนความยาว
ของก าแพงกอสราง
ไดไมนอยกวารอย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

มีความเป็น
ระเบียบรอย
และสวยงาม
มากขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

310 โครงการกอสรางคันกั้นดินโรงเรยีน
ตาดีกา หมูที่ 6 

เพื่อความเป็น
ระเบียบรอย
และสวยงาม 

คันกั้นดิน 
จ านวน 1 
โครงการ 

    400,000 จ านวนคันกั้นดิน 
จ านวน 1 
โครงการ 

มีความเป็น
ระเบียบรอย
และสวยงาม
มากขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

311 โครงการก าแพงกั้นดินอาคาร 
อเนกประสงค์ หมูที่ 2  
บานหลวงจันทร ์

เพื่อความเป็น
ระเบียบรอย
และสวยงาม 

ก าแพง 
สูง 2 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

   400,000  จ านวนความยาว
ของก าแพงกอสราง
ไดไมนอยกวารอย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

มีความเป็น
ระเบียบรอย
และสวยงาม
มากขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

312 โครงการวางผังเมืองต าบลทรายขาว เพื่อจัดการระบบ
ผังเมืองใหเกิด
ประโยชน์ตอชุมชน 

โครงการวางผัง
เมือง 
จ านวน 1 
โครงการ 

500,000     จ านวนการวางผัง
เมือง 
จ านวน 1 
โครงการ 

ท าใหพื้นที่มี
ระบบผังเมือง
ที่สวยงามและ
เหมาะสม 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

313 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน ประปาภูเขา หมูที่ 1 ถึง 
หมูที่ 6  

เพื่อประชาชนไดมี
น้ าใชส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

ประปาหมูบาน 
จ านวน 6 แหง 

2,000,000     จ านวนประปา
หมูบาน 
จ านวน 6 แหง 

ประชาชนไดมี
น้ าใชส าหรับ
อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
314 โครงการจดัสรางแหลงน้ าหรือสราง

ฝายส าหรับการเกษตรของต าบล 
เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

แหลงน้ าหรือฝาย
จ านวน 6 แหง 

2,000,000     จ านวนแหลงน้ า
หรือฝายจ านวน 6 
แหง 

ประชาชนไดมี
น้ าใชส าหรับ
อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
315 โครงการขุดบอน้ าตืน้-พรอม

เครื่องสูบน้ าในปุา หมูที่ 1 ถึง  
หมูที่ 6 
 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชอุปโภค
บริโภค 

บอน้ าตื้น 
จ านวนอยางนอย 
10 บอ 

15,000,000     จ านวนบอน้ าตื้น
อยางนอย 
จ านวน 10 บอ 

ประชาชนไดมี
น้ าใชส าหรับ
อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

316 โครงการวางทอน้ าวังพลายบัว-
ชองเรือเขาหมูบาน หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

วางทอ 
จ านวน 1 
โครงการ 

400,000     จ านวนการวาง
ทอ จ านวน 1 
แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

 
 
 



171 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

317 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์แหลงน้ า
ศักดิ์สิทธ์ิฯ สระวังพลายบัว หมูที่ 5 

เพื่อพัฒนาแหลงน้ า
ใหมีความสวยงาม 

ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์แหลงน้ า
ศักดิ์สิทธิ์ฯ จ านวน 
1 แหง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนแหลงน้ า
ศักดิ์สิทธิ์ฯ สระวัง
พลายบวั จ านวน 
1 ครั้งตอปี 

สระวังพลาย
บัวมีความ
สวยงาม 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
318 โครงการวางทอประปา PVC สาย

ปลายทุง หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

วางทอ 
จ านวน 1 
โครงการ 

500,000     จ านวนการวาง
ทอ จ านวน 1 
แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
319 โครงการขุดบอน้ าตื้นเพื่อการเกษตร

และอุปโภค หมูที่ 1-6 
เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

บอน้ าตื้น จ านวน 
200 บอ ความลึก 
7-12 เมตร 

12,800,000     จ านวนบอน้ าตื้น
อยางนอย 
จ านวน 100 บอ 

ประชาชนไดมี
น้ าใชส าหรับ
อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
320 โครงการกอสรางอางเก็บน้ าเพื่อ

การเกษตรในต าบล 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

อางเก็บน้ า 
จ านวน 1 แหง 

 15,000,000    จ านวน 
อางเก็บน้ า 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

321 โครงการปรับปรุงแทงค์น้ าประปา
หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

แทงค์น้ าประปา 
จ านวน 1 แหง 

 500,000    จ านวนแทงค์
น้ าประปา 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
322 โครงการกอสรางระบบประปา

หมูบานขนาดใหญ 30 คิว 
(ถังแชมเปญ) หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

ประปาหมูบาน
แบบบาดาล ขนาด
ใหญ ความจ ุ30 
ลบ.ม. สูง 20 
เมตร 

  1,800,000   จ านวนประปา 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

323 โครงการกอสรางอางเก็บน้ า หมูที ่6 เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

อางเก็บน้ า 
จ านวน  1   
แหง 

  1,000,000   จ านวน 
อางเก็บน้ า 
จ านวน  1   
แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

324 โครงการขุดบอบาดาลพรอมแทงค์
น้ า หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

บอน้ าบาดาล 
จ านวน  1   
แหง 

 700,000    จ านวนบอน้ า
บาดาล 
จ านวน  1   
แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

325 โครงการปรับปรุงถังเก็บน้ า(ขยายถึง
ศูนย์เพาะช า) หมูที่ 3 

เพือ่ใหประชาชนมี
น้ าใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

ถังเก็บน้ า 
จ านวน  1   
แหง 

  500,000   จ านวนถังเก็บน้ า 
จ านวน  1   
แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
326 โครงการกอสรางระบบประปา

หมูบานขนาดใหญ 30 คิว 
(ถังแชมเปญ) หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

ประปาหมูบาน
แบบบาดาล ขนาด
ใหญ ความจ ุ30 
ลบ.ม. สูง 20 
เมตร 

 1,800,000    จ านวนประปา 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

327 โครงการประปาภูเขาสวนใน-คลอง
หินขาว หมูที ่6 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

ระบบประปา 
จ านวน 1 
ระบบ 

  800,000   จ านวนระบบ
ประปา 
จ านวน 1 
ระบบ 

ประชาชนมีน้ า
ใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

328 โครงการปรับปรุงบอน้ าประปา  
หมูที่ 5(บอบาดาล พรอมถังประปา) 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

บอน้ าประปา 
จ านวน  1   
แหง 

500,000     จ านวน 
บอน้ าประปา 
จ านวน  1   
แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

329 โครงการจดัซื้อหรือจดัท าถังกรองน้ า
ประจ าหมูบาน หมู 1 ถึง หมู 6 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

ถังกรองน้ า 
จ านวน 6 แหง 

 2,000,000    จ านวนถังกรอง
น้ าประปา 
จ านวน 6 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
330 โครงการจดัซื้อรถบรรทุกน้ า เพื่อบรรเทาภัย

แลงและขาด
แคลนน้ าของ
ประชาชน 

รถบรรทุกน้ า 
จ านวน 1 คัน 

  3,000,000   จ านวน
รถบรรทุกน้ า 
จ านวน 1 คัน 

ประชาชน
ไดรับการ
บรรเทาภัย
แลงและขาด
แคลนน้ า 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

331 โครงการรื้อถอน/ปรับปรุงถังประปา
เกา หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

ระบบประปา 
จ านวน 1 แหง 

 500,000    จ านวนระบบ
ประปา 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
332 โครงการกอสรางระบบประปา

หมูบาน 
เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

ระบบประปา 
จ านวน 6 แหง 

900,000     จ านวนระบบ
ประปา 
จ านวน 6 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

333 โครงการกอสรางระบบประปา
หมูบานขนาดใหญ 30 คิว 
(ถังแชมเปญ) หมูท่ี 1 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

ประปาหมูบาน
แบบบาดาล ขนาด
ใหญ ความจ ุ30 
ลบ.ม. สูง 20 
เมตร 

  1,800,000   จ านวนระบบ
ประปา 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

334 โครงการจดัซื้อและจัดจางติดตั้งถัง
กรองน้ าประปา บานใหญและบาน
นาทุง หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

ถังกรอง
น้ าประปา 
จ านวน 2 แหง 

 800,000    จ านวนถังกรอง
น้ า จ านวน 2
แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
335 โครงการวางทอลอดเหลีย่มสายหนา

กุโบร์นางหอย หมูที่ 1 
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ทอลอดเหลีย่ม
จ านวน 1 แหง 

    400,000 จ านวนทอลอด
เหลี่ยม 
จ านวน 1 แหง 

สามารถ
ระบายน้ าและ
ปูองกันน้ าทวม
ได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
336 โครงการซอมแซมประปาหมูบาน 

บานจอมแหลม หมูที่ 2 
 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

ซอมแซมประปา 
หมูบาน จ านวน 1 
แหง 

   400,000  จ านวนระบบ
ประปา 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

337 โครงการติดตั้งแท็งค์เก็บน้ าในวัด
ทรายขาว หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

แท็งค์เก็บน้ า 
จ านวน 1 แหง 

  1,800,000   จ านวนแท็งค์
เก็บน้ า 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
338 โครงการขยายทอประปาภายใน

หมูบาน หมูที่ 6 
เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

ทอน้ าประปา 
จ านวน 2 แหง 

 400,000    จ านวนทอ
น้ าประปา
จ านวน 2 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
339 โครงการจดัซื้อถังกรองน้ า  หมูที่ 4 

 
เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

ถังกรองน้ า
จ านวน 1 แหง 

    500,000 จ านวน 
ถังกรองน้ า 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
340 โครงการทอระบายน้ าตัวยู หมูที่ 5 

 
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

ทอระบายน้ า 
หมูบาน จ านวน 1 
แหง 

   600,000  จ านวน 
ทอระบายน้ า 
จ านวน 1 แหง 

สามารถ
ระบายน้ าและ
ปูองกันน้ าทวม
ได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

341 โครงการกอสรางแท็งค์กักเก็บน้ าใน
ต าบลทรายขาว 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

แท็งค์กักเก็บน้ า 
จ านวน 1 
โครงการ 

500,000     จ านวนแท็งค์กัก
เก็บน้ า 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชอุปโภค
บริโภคเพิม่ขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
342 โครงการกอสรางระบบทอสงน้ าเพือ่

แกไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
เพื่อประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ระบบทอสงน้ า  
หมูที่ 1-6 ความ
ยาว 10,000 
เมตร 

 2,000,000    จ านวนความยาว
ของทอสงน้ า
กอสรางไดไมนอย
กวารอยละ 10 
ของเปูาหมาย 

ประชาชนมีน้ า
ใชใน
การเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

343 โครงการวางทอลอดเหลีย่มสายหน า
ออก หมูที่ 2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทวม 

วางทอยาว 6 
เมตร 
 

 300,000    จ านวนทอลอด
เหลี่ยม 
จ านวน 1 แหง 

สามารถ
ระบายน้ าและ
ปูองกันน้ าทวม
ได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
344 โครงการกอสรางดาดเรยีงหินคลอง

ล าหยัง หมูที่ 6 
เพื่อปูองกันน้ า
กัดเซาะตลิ่งพัง 

ดาดเรียงหิน 
กวาง 6 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 

  9,000,000   จ านวนดาดเรียงหิน 
ยาวไมนอยกวา 
1,000 เมตร 

ปูองกันการ
พังทลายของ
ดินริมตลิ่งไดดี
ขึ้น  

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

345 โครงการกอสรางท านบ 
สายตกบานใหญ หมูที ่1 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ท านบ 
จ านวน  1   
แหง 

500,000     จ านวนท านบ 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
346 โครงการกอสรางฝายส าหรับเก็บ

กักน้ า/ซอมแซมฝายเพื่อใชใน
การเกษตร ม.1 ถึง ม.6 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝาย 
จ านวน 30 
ฝาย 

1,000,000     จ านวนฝาย 
จ านวน 6 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
347 โครงการกอสรางท านบสายวัด

ทรายขาว-หลวงจันทร์ หมูที่ 1 
เพื่อประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ท านบ 
จ านวน  1   
แหง 

 500,000    จ านวนท านบ 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
348 โครงการกอสราง ฝายแมว 

สายคลองโต฿ะต า หมูที ่1 
เพื่อประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝาย 
จ านวน  1   
แหง 

 500,000    จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

349 โครงการกอสรางฝายชะลอน้ าพรอม
ดาดคอนกรตีเสริมเหล็ก สายคลอง
ทุงเหนือ หมูที่ 1 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝายชะลอน้ า คสล. 
กวาง 2 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร 
จ านวน 2 แหง งาน
ดาด คสล. กวาง 9 
เมตร ยาว 20 เมตร 
ลึก 2 เมตร และคลอง
กวาง 6 เมตร ยาว 
2,060 เมตร ลึก 2 
เมตร รวมระยะทาง 
2,080 เมตร 

  15,296,000   จ านวนฝาย
ชะลอน้ าพรอม
ดาด คสล. 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

350 โครงการกอสรางท านบกั้นน้ านาตน
เคียน-บานใต หมูที่ 1 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ท านบกั้นน้ า 
จ านวน 1 แหง 

  500,000   จ านวนท านบ 
กั้นน้ า 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
351 โครงการกอสรางฝายกั้นน้ า สาย

คลองทุงเหนือ หมูที่ 1-2 
เพือ่ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝายกั้นน้ า กวาง 
2.5 เมตร ยาว 
500 เมตร 

 1,500,000    จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
352 โครงการกอสรางท านบหน าออก/

ฝายทดน้ าหลังบานพ่ีแนบ หมูที่ 2 
เพื่อประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ท านบ/ฝาย 
จ านวน  1   
แหง 

500,000     จ านวนท านบ
หรือฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

353 โครงการกอสรางฝายหรือท านบเกบ็
กักน้ า หมูที่  2 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝายหรือท านบ 
จ านวน 1 แหง 

 500,000    จ านวนท านบ
หรือฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
354 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/

ซอมแซมท านบ สายทาข้ีเหล็ก  
หมูที ่2 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ท านบ 
จ านวน  1   
แหง 

 500,000    จ านวนท านบ 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
355 โครงการกอสรางฝายกั้นน้ า 

สายบานนายสมศักดิ์ หมูที่ 2 
เพื่อประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝาย 
จ านวน  1   
แหง 

 500,000    จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
356 โครงการซอมแซมฝายกั้นน้ าหรือ

ท านบบานลุงชัย หมูที่ 2 
เพื่อประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ซอมแซมฝาย
หรือท านบ  
จ านวน 1 แหง 

 500,000    จ านวนท านบ
หรือฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

357 โครงการกอสรางฝายทดน้ าสายบาน
ควน หมูที่ 2 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝาย  
จ านวน 1 แหง 
 

 400,000    จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
358 โครงการกอสรางฝายทดน้ า(ฝาย

แมว)สายตนหวา หมูที่ 2 
เพื่อประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝาย  
จ านวน 1 แหง 

 300,000    จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
359 โครงการกอสรางฝายกั้นน้ าสายทุง

ตนแซะ  หมูที่ 2 
เพื่อประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝาย  
จ านวน 1 แหง 

 500,000    จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
360 โครงการกอสรางฝายกั้นน้ า 

หลังบานนายส ารวม หมูที่ 2 
เพื่อประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝาย 
จ านวน  1   
แหง 

  400,000   จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

361 โครงการกอสรางฝายน้ าลน สาย
หน าออก หมูที่ 2 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝายน้ าลน  
จ านวน 1 แหง 

  400,000   จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
362 โครงการกอสรางฝายน้ าลน สายคู

ใหญ หมูที่ 2 
เพื่อประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝายน้ าลน  
จ านวน 1 แหง 

  400,000   จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
363 โครงการกอสรางฝายกั้นน้ า 

สายนาโรงเบื้อง หมูที่ 2 
เพื่อประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝาย จ านวน  1   
แหง 

   400,000  จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
364 โครงการกอสรางอาคารทดน้ า ชนิด

ที่ 2 หมูที่ 2 บานหลวงจันทร ์
เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

อาคารทดน้ า ขนาด
ชองลอดไมนอยกวา 
1.80 x 1.80 เมตร 
กนคลองกวาง 3.00 
เมตร ยาวรวมกันไม
นอยกวา 20 เมตร 

3,700,000     จ านวนอาคารทด
น้ า จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

365 โครงการซอมแซมฝายนาออกพรอม
ขุดลอก หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝาย 
จ านวน  1  แหง 

400,000     จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
366 โครงการปรับปรุงฝายกั้นน้ าทุงแซะ 

หมูที่  3 
เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝาย 
จ านวน  1  แหง 

15,000,000     จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
367 โครงการปรับปรุงฝายกั้นน้ าสวน

ตนโพรง ม.3 
เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝาย 
จ านวน 1 แหง 

 400,000    จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
368 โครงการซอมแซมฝาย สายสวนควน

เคียน-คลองพาน หมูที่ 3 
เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝายกั้นน้ า กวาง 
2.5 เมตร ยาว 
500 เมตร  

 1,500,000    จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

369 โครงการกอสรางคันกั้นน้ า  
สายคลองพาน-ทุงตนแซะ หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

คันกั้นน้ า ยาว ไม
นอยกวา 1,500 
เมตร  

 1,500,000    จ านวนคันกั้นน้ า 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
370 โครงการกอสรางฝายน้ าลน 

สายล าหยัง-ทุงแรด หมูที ่4 
เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝาย จ านวน  1  
แหง กวาง 4 เมตร
ยาว 8 เมตร ลึก 
1.0 เมตร 

400,000     จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
371 โครงการซอมแซมฝายน้ าลนทุงแรด 

หมูที่ 4 
เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝายน้ าลน กวาง 
2.50 เมตร ลึก 
2.00 เมตร ยาว 
30 เมตร 

 250,000    จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
372 โครงการกอสรางอาคารทดน้ า ชนิด

ที่ 2 หมูที่ 4 บานควนลังงา 
เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

อาคารทดน้ า ขนาด
ชองลอดไมนอยกวา 
1.80 x 1.80 เมตร 
กนคลองกวาง 3.00 
เมตร ยาวรวมกันไม
นอยกวา 20 เมตร 

   3,700,000  จ านวนอาคาร
ทดน้ า 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

 
 
 



185 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

373 โครงการซอมแซมฝายน้ าลนทุงแรด-
ล าหยัง หมูที่ 4 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝายน้ าลน กวาง 4 
เมตร ลึก 2.5 
เมตร ยาว 20 
เมตร 

 300,000    จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
374 โครงการกอสรางฝายน้ าลน  

สายนาใน หมูที่ 4 
เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝายน้ าลน  
จ านวน 1 แหง 

  400,000   จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
375 โครงการกอสรางฝายน้ าลน หมูที่ 5  

สายวังพลายบัว จ านวน 1 จุด 
เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝายน้ าลน 
ขนาด กวาง 4 
เมตร ยาว 5 
เมตร 

500,000     จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

376 โครงการกอสรางฝายน้ าลน หมูที่ 5  
สายสองตน จ านวน 1 จุด 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝายน้ าลน 
ขนาด กวาง 5 
เมตร ยาว 8 
เมตร 

300,000     จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

377 โครงการกอสราง ตอเตมิ ปรับปรงุ 
ฝายชองเรือ หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝายชองเรือ 
จ านวน 1 แหง 

 5,000,000    จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
378 โครงการกอสรางฝายทดน้ า 

(ฝายแมว)สายปาโล฿ะ-คลองทุงสม  
หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝาย  
จ านวน 1 แหง 

 300,000    จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
379 โครงการกอสรางฝายทดน้ า 

(ฝายแมว)สายนาเหนือ-นาตนปริง  
หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝาย  
จ านวน 1 แหง 

 300,000    จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
380 โครงการกอสรางฝายสายคลองตก  

สายชองเรือหรือซอมแซมฝายชอง
เรือ หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝาย  
จ านวน 3 แหง 

 900,000    จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

381 โครงการกอสรางท านบสายทุงสม
(สายเดมิ)หมูที่  5 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ท านบ จ านวน  
1   แหง 

  300,000   จ านวนท านบ 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
382 โครงการปรับปรุงฝายกักเก็บน้ าสาย

ทุงสม หมูที่  5 
เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝาย จ านวน  1   
แหง 

  400,000   จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
383 โครงการกอสรางทางน้ าลนสายชอง

เรือ หมูที่ 5 
เพื่อให
ประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก 

ทางน้ าลน 
จ านวน 1 แหง 

  300,000   จ านวน 
ทางน้ าลน 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
384 โครงการฝายชะลอน้ า สายปลายนา

หมูที่ 5 
เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝายชะลอน้ า 
จ านวน 1 แหง 

  300,000   จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

385 โครงการกอสรางฝายกั้นน้ า 
คลองตนโด-วัดมะปรางมัน หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝาย 
จ านวน  1   
แหง 

    400,000 จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
386 โครงการกอสรางฝายชะลอน้ าพรอม

ดาดคอนกรตีเสริมเหล็ก สายคลอง
ล าหยัง หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝายชะลอน้ า คสล. 
กวาง 2 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร 
จ านวน 2 แหง งาน
ดาด คสล. กวาง 9 
เมตร ยาว 20 เมตร 
ลึก 2 เมตร และคลอง
กวาง 6 เมตร ยาว 
2,060 เมตร ลึก 2 
เมตร รวมระยะทาง 
2,080 เมตร 

  15,296,000   จ านวนฝาย
พรอมดาด
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

387 โครงการซอมแซมคันคลองสาย 
ล าหยังหมูที่ 6 

เพื่อปูองกันตลิ่ง
คลองพังและกัก
เก็บน้ าไดด ี

คันคลอง 
ยาว 500 เมตร 

    500,000 จ านวน 
คันคลอง 
จ านวน 1 แหง 

สามารถปอูงกนั
ตลิ่งคลองพัง
และกกัเก็บน้ า
ไดดีขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
388 โครงการกอสรางฝายกั้นน้ า สาย

คลองล าหยัง หมูที่ 6 
เพื่อใหประชาชนมี
น้ าใชในการเกษตร
และอุปโภคเพิ่มขึ้น 

ฝายกั้นน้ า กวาง 
2.5 เมตร ยาว 
500 เมตร 

   1,500,000  จ านวนฝาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
และอุปโภค
เพิ่มขึน้ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

389 โครงการกอสรางทางขามน้ าลน สาย
สวนใน หมูที่ 6 

เพื่อให
ประชาชนสัญจร
ไดอยางสะดวก 

ทางขามน้ าลน 
จ านวน 1 แหง 
กวาง 4 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร 

  200,000   จ านวน 
ทางน้ าลน 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชน
สัญจรได
อยางสะดวก 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

390 โครงการซอมแซมไฟฟูาสาธารณะ เพื่อประชาชนมี
ไฟฟูาใชและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาตอน
กลางคืน 

ไฟฟูาสาธารณะ 
จ านวน 1 
โครงการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนไฟฟูา
สาธารณะ 
จ านวน 1 
โครงการ 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใชและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ตอนกลางคืน 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

391 โ คร งก า รติ ดตั้ ง ไ ฟส อ งส ว า ง
สาธารณะ เพื่อความปลอดภัย 

เพื่อประชาชนมี
ไฟฟูาใชและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาตอน
กลางคืน 

ไฟฟูาสาธารณะ 
จ านวน 1 
โครงการ 

10,000,000     จ านวนไฟฟูา
สาธารณะ 
จ านวน 1 
โครงการ 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใชและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ตอนกลางคืน 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

392 โครงการติ ดตั้ ง ไฟฟู าแสงสว า ง
พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ( SOLAR  
STREET  LIGHTING) 

เพื่อประชาชนมี
ไฟฟูาใชและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาตอน
กลางคืน 

ระบบโคมไฟ 
LED จ านวน 
196 ชุด 
 

   12,100,000  จ านวนโคมไฟ 
LED จ านวน 
196 ชุด 
 
 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใชและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ตอนกลางคืน 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

393 โครงการติดตั้งเสาไฟฟูาสองสวาง
เสากิ่งเดยีว 

เพื่อประชาชนมี
ไฟฟูาใชและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาตอน
กลางคืน 

เสาไฟฟูาสูง 9 
เมตร หลอดไฟ 
LED จ านวน 100 
วัตต์ จ านวน 145 
ตน หมูที่ 1-6 

   10,000,000  จ านวนหลอดไฟ
LED  จ านวน 
145 ตน 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใชและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ตอนกลางคืน 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

394 โครงการติดตั้งรั้วเหล็กรอบสนาม
กีฬา โรงเรียนวดัทรายขาว หมูที่ 3 

เพื่อความเป็น
ระเบียบ
เรียบรอยและ
สวยงาม 

รั้วเหล็ก 
ยาว 300ม. 

    300,000 จ านวนรั้ว 
จ านวน 1 
แหง 

มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบรอย
และสวยงาม
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

395 โครงการจดัตั้งตลาดนดัชุมชนหรือ
กอสรางลานกีฬา (สถานท่ีราชพัสดุ) 
หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชนมี
สถานที่ในการ
คาขายหรอืออก
ก าลังกายเพิ่มขึ้น 

ตลาดนดัชุมชน
หรือลานกีฬา 
จ านวน 1 แหง 

  500,000   จ านวนตลาดนัด
ชุมชนหรือลาน
กีฬา จ านวน 1 
แหง 

ประชาชนมี
สถานที่ในการ
คาขายหรอื
ออกก าลังกาย
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

396 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์มัสยดิโบราณบาโงยลา
งา(มัสยิดนัจมุดดีน) 

เพื่อประชาชนมี
สถานที่ในการจัด
กิจกรรมตางๆได 

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ 
กวาง 8 เมตร 
ยาว 20 เมตร 

1,086,900     จ านวนอาคาร
อเนกประสงค์
จ านวน 1 หลัง 
 

ประชาชนมี
สถานที่ในการ
จัดกิจกรรม
ตางๆได 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

397 โครงการกอสรางโรงจอดรถมสัยิด
โบราณบาโงยลางา(มัสยิดนัจมดุดนี) 

เพื่อใชเป็นสถานที่
ในการจอดรถแก
นักทองเที่ยวและ
ประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมตางๆ 

อาคารโรงจอด
รถ กวาง 9 
เมตร ยาว 18 
เมตร 

900,000     อาคารโรงจอด
รถ จ านวน 1 
หลัง 

นักทองเที่ยว
และประชาชน
ทั่วไปมีความ
สะดวกในการ
จอดรถยนต์
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

398 โครงการปรับปรุงวิหารมณฑปวัด
ทรายขาว 

เพื่อใชเป็นสถานที่
ในการตอนรับแขก 
นักทองเที่ยวและ
จัดกิจกรรมตางๆ
ของชุมชน 

ปรับปรุงวิหาร
มณฑปวดั
ทรายขาว 
จ านวน 1 แหง 

3,000,000     ปรับปรุงวิหาร
มณฑปวดั
ทรายขาว 
จ านวน 1 แหง 

วิหารมณฑปวัด
ทรายขาวไดรับการ
ปรับปรงุใหมีสภาพ
สวยงามตาม
สถาปัตยกรรมที่
ส าคัญ และเป็นที่
สนใจของนกัทองเที่ยว 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

399 คาชดเชยคางานกอสรางตามสัญญา 
แบบปรับราคาได (k) 

เพื่อเป็น
คาชดเชยคางาน
กอสรางตาม
สัญญา 

คาชดเชย จ านวน
ไมนอยกวา 1 
สัญญา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คาชดเชย จ านวน
ไมนอยกวา 1 
สัญญา 

ประชาชนได
ใชงานกอสราง
สาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
 

400 โครงการติดตั้ ง เสียงตามสาย
ชุมชนหรือซอมแซมเสียงตามสาย 

เพื่อประชาชนได
ไดรับขอมูลขาวสาร
อยางทั่วถึงและ
รวดเร็ว 

เสียงตามสาย
จ านวน 6 
แหง 

 600,000    จ านวนเสียง
ตามสาย
จ านวน 6 
แหง 

ประชาชนได
ไดรับขอมูล
ขาวสารอยาง
ทั่วถึงและ
รวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

401 โครงการกอสรางปูอมยามที่ท าการ
องค์การบริหารสวนต าบลทรายขาว 

เพื่อใชเป็นสถานที่
ตรวจรักษา
ปลอดภัยของ
สถานที่ราชการ 

ปูอมยาม  
จ านวน 1 หลัง 

 300,000    จ านวน  
ปูอมยาม  
จ านวน 1 หลัง 

มีปูอมยาม
ตรวจรักษา
ความ
ปลอดภัยใน
สถานที่
ราชการ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

402 โครงการซอมแซมหอกระจายขาว
ประจ าหมูบาน. 

เพื่อประชาชนได
ไดรับขอมูลขาวสาร
อยางทั่วถึงและ
รวดเร็ว 

หอกระจายขาว 
จ านวน 6 
แหง 

 600,000    จ านวนหอ
กระจายขาว 
จ านวน 6 
แหง 

ประชาชนได
ไ ด รั บ ข อ มู ล
ขาวสารอยาง
ทั่ ว ถึ ง แ ล ะ
รวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

403 โครงการซอมแซม/ตอเตมิหลังคา
อาคารอเนกประสงค์ หมูที่ 6 

เพื่อใชเป็น
สถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
ตางๆในชุมชน 

หลังคาอาคาร
อเนกประสงค์ 
1 หลัง  
 

    300,000 จ านวนหลังคา
อาคาร
อเนกประสงค์ 
1 หลัง  
 

ประชาชนมี
สถานที่ จั ด
กิจกรรมใน
ชุมชน 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

404 โครงการสรางผนังกั้นดิน พรอมคนั
ดิน สายคลองพาน หมูที่ 3 

เพื่อกักเก็บน้ าไว
ใชส าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

คลองน้ า 
จ านวน 1 แหง 
 

    300,000 จ านวน คลองน้ า 
จ านวน 1 แหง 
 

ประชาชนมีน้ า
ไวใชส าหรับ
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

405 โครงการจดัตั้งสถานีวิทยุชุมชน
ประจ าต าบลทรายขาว หมูที่ 1 

เพื่อใชในการ
ประชาสมัพันธ์
ขาวสาร 

สถานสถานีวิทยุ
ชุมชน จ านวน 
1 แหง 

    300,000 จ านวนสถาน
สถานีวิทยุชุมชน 
จ านวน 1 แหง 

ใ ช ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์
ขาวสาร 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
406 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ต าบล

ทรายขาว 
เพื่อพัฒนาภูมิ
ทัศน์ในต าบลให
สวยงามขึ้น 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
จ านวน 3 
แหง 

 600,000    จ านวนปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 
จ านวน 3 
แหง 

ภูมิทัศน์ใน
ต าบล
ทรายขาว
สวยงามขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

407 โครงการกอสรางปูายพรอมรั้วสวน
ทุเรียนพระกนิษฐาธริาชเจากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อความเป็น
ระเบียบ
เรียบรอยและ
สวยงาม 

ปูายและรั้วเหล็ก 
จ านวน 1 แหง 

    1,000,000 จ านวน 
ปูายและรั้วเหล็ก 
จ านวน 1 แหง 

มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบรอย
และสวยงาม
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

408 โครงการกอสรางหอดดูาวพรอม
อาคารประกอบ(สถานท่ีดูพระจันทร์
เสี้ยว) 

เพื่อใชเป็น
สถานท่ีในการดู
พระจันทร์เสี้ยว 

สถานท่ีในการดู
พระจันทร์เสี้ยว 
จ านวน 1 แหง 

    10,000,000 จ านวนสถานท่ี
ในการดู
พระจันทร์เสี้ยว 
จ านวน 1 แหง 

ใชเป็นสถานที่
ในการดู
พระจันทร์
เส้ียว 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

 รวม 408 โครงการ   225,400,900 169,830,000 183,922,000 183,400,000 238,500,000    
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูาสองสวาง
ภายในต าบลทรายขาว(งบอุดหนุน) 

เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

500,000     จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
2 โครงการขยายเขตไฟฟูา สายภายใน

หมูบาน หมูที่ 1(งบอุดหนุน) 
เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 2 สาย 

1,000,000     จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
3 โครงการขยายเขตไฟฟูา สายกลาง

ทุงและสายบานบังดอ,บานนาทุง
(งบอุดหนุน) 

เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 2 สาย 

1,000,000     จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
4 โครงการขยายเขตไฟฟูาสายบาน

นางหอย-กุโบร์บานใต หมูที่ 2 
(งบอุดหนุน) 

เพื่อประชาชนมี
ไฟฟูาใชและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาตอน
กลางคืน 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

500,000     จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใชและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ตอนกลางคืน 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
สายบานนายมานพ แกวสมหนู-มวงตอ 
หมูที่ 2 (งบอุดหนุน) 
 

เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

500,000     จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

6 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
สายมะปรางมนั หมูที่ 2 
(งบอุดหนุน) 

เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

500,000     จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
7 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 

สายกลางบานตนี หมูที่ 3 
(งบอุดหนุน) 

เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

500,000     จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
8 โครงการขยายเขตไฟฟูาสองสวาง  

สายเคียนเภา หมูที่ 3(งบอุดหนุน) 
เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

500,000     จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
สายล าดินเหนียว-นาบง หมูที่ 5 
(งบอุดหนุน) 

เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

  500,000   จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
10 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 

สายปลายนา หมูที่ 5(งบอุดหนุน) 
เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

  500,000   จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
11 โครงการขยายเขตไฟฟูาสามเฟส 

สายปอเนาะล าหยัง(งบอุดหนุน) 
เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

  500,000   จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
12 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อ

การเกษตรสายบานดาโอะ-กลางทุง 
หมูที่ 1(งบอุดหนุน) 

เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

   500,000  จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
ภายในชุมชน หมูที่ 5(งบอุดหนุน) 

เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

   500,000  จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
14 โครงการขยายเขตไฟฟูาสายบานใต- 

กุโบร์บานใต หมูที่ 2 (งบอุดหนุน) 
เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

500,000     จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
15 โครงการขยายเขตไฟฟูาสายเคียน

ฟูาผา-นาตนปราง หมูที่ 3 
(งบอุดหนุน) 

เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

500,000     จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
16 โครงการขยายเขตไฟฟูาปลายทุง  

หมูที่ 4 ถึง หมูที่ 6 (งบอุดหนุน) 
เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

500,000     จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการขยายเขตไฟฟูากลางทุงนา  
หมูที่ 1 (งบอุดหนุน) 

เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

500,000     จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
18 โครงการขยายเขตไฟฟูาสายชอง

เรือ-สวนตนเคียน หมูที่ 5 
(งบอุดหนุน) 

เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

500,000     จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
19 โครงการขยายเขตไฟฟูาสายมวงตอ 

หมูที่ 2 (งบอุดหนุน) 
เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

500,000     จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
20 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร 

สายชองเรือ สายวังพลายบวั สายพุทธแกว  
หมูที่ 5(งบอุดหนุน)  

เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 3 สาย 

 1,500,000    จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
สายล าหยัง-ทุงแรด หมูที่ 6 
(งบอุดหนุน) 

เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

 500,000    จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
22 โครงการขยายเขตไฟฟูาสายล าหยงั 

หมูที่ 6(งบอุดหนุน) 
เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

 500,000    จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
23 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อ

การเกษตรสายนาทุง-บานใหม  
หมูที่ 1(งบอุดหนุน) 
 

เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

 500,000    จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

24 โครงการขยายเขตไฟฟูาสายสวนตน
เคียน-โคกโยง หมูที่ 3(งบอุดหนุน) 

เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

 500,000    จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการขยายเขตไฟฟูาสายเคียน
ฟูาผา-นาตนปราง หมูที่ 3(งบอุดหนนุ) 

เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

 500,000    จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
26 โครงการขยายเขตไฟฟูา สายนาตน

ปราง หมูที่ 3(งบอุดหนุน) 
เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

  500,000   จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
27 โครงการขยายเขตไฟฟูา สาย

กลางบาน หมูที่ 3(งบอุดหนุน) 
เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

  500,000   จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
28 โครงการขยายเขตไฟฟูา สายปาุยาง  

หมูที่ 3(งบอุดหนุน) 
เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

  500,000   จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการขยายเขตไฟฟูา สายปาุชา-
นางหอย หมูที่ 2(งบอุดหนุน) 

เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

  500,000   จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
30 โครงการจดัระเบียบสายไฟฟูา สาย

หนามัสยดิ-บานหมอเดร์ หมูที่ 4 
เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

  500,000   จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
31 โครงการขยายเขตไฟฟูา สายปลัก

โสม-นาโก หมูที่ 4(งบอุดหนุน) 
เพื่อประชาชนได
มีไฟฟูาใช
เพิ่มขึ้น 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

  500,000   จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได
มี ไ ฟ ฟู า ใ ช
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
รวม 31 โครงการ   8,000,000 4,000,000 4,500,000 1,000,000 0    
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนบัสนนุทนุการศึกษา
เด็กเรียนดีแตยากจน/เด็กดอย
โอกาส 

เพื่อใหเด็กดอย
โอกาสไดรับการ
สนับสนุนทาง
การศึกษา 

กลุมเปูาหมายที่
ไดรับจ านวน 100 
ทุนตอปี 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
กลุมเปูาหมาย
ไดรับการสนับสนุน
ไมนอยกวา 10 
ทุนตอปี 

เด็กดอย
โอกาสไดรับ
การสนับสนุน
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการสงเสริมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษและภาษา
ประเทศเพื่อนบานเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อใหประชาชนและ
บุคลากร อบต.มี
ความรูความเขาใจ
ภาษาและสื่อสารกับ
ชาวตางชาติได 

ประชาชนและ
บุคลากรของ อบต.
จ านวน 30 คน 
ตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการไม
นอยกวา 20 คน
ตอปี 

ประชาชนและ
บุคลากร อบต.
มีความรูความ
เขาใจภาษาและ
สื่อสารกับ
ชาวตางชาติได 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการสงเสริมการจัดการเรียน
การสอนเสริมใหแกเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อสงเสริมการ
เรียนการสอนแก
กลุมเปูาหมาย 

เด็กและเยาวชน 
จ านวน 30 คน 
ตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการไม
นอยกวา 30 คน
ตอปี 

เด็กและ
เยาวชน
พัฒนาการ
เรียนดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการศึกษาแหลงเรียนรูสูโลก
กวางของเด็กและเยาวชน 

เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูแหลงเรียนรู
แกเด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชน
จ านวน 50 คน  
ตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการไม
นอยกวา 30 คน
ตอปี 

เด็กและ
เยาวชนที่ได
ศึกษาแหลง
เรียนรู 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งสวน
พฤกษศาสตร์  

เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูแหลงเรียนรู
แกนักเรียน 

แหลงเรียนรูดาน
พฤกษศาสตร์ 
จ านวน 1 แหง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนแหลงเรียนรู
ดานพฤกษศาสตร์ 
1 แหง 

นักเรียนได
ศึกษาแหลง
เรียนรูดาน
พฤกษศาสตร์
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

6 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ใหแก
ที่ท าการ อบต./ที่อาน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมูบาน 

เพื่อประชาชน
ไดรับขอมูลขาวสาร
ที่รวดเร็วมากขึ้น 

ประชาชนใชบริการ
อานหนังสือพิมพ์
จ านวน 30 คนตอ
ปี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการไมนอย
กวา 30 คนตอปี 

ประชาชน
ไดรับขอมูล
ขาวสารที่
รวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการอบรมโภชนาการการ
ดูแลสุขภาพเด็กเล็ก 

เพื่อสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชน 
ประชาชนมีความรู
เรื่องโภชนาการ 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชนจ านวน 
20 คนตอป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการไมนอย
กวา 20 คนตอปี 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชนมี
ความรูเรือ่ง
โภชนาการ
เพิ่มขึน้ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

8 โครงการสนบัสนนุอาหารเสริม
(นม) สถานศึกษา 

เพื่อสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนมี
อาหารเสริมนมที่ดี
รับประทาน 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชนจ านวน
ไมนอยกวา400 
คนตอปี 

700,000 700,000 800,000 800,000 900,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการไม
นอยกวา 200 คน
ตอปี 

เด็กและเยาวชน
มีอาหารเสรมิ
นมทีด่ี
รับประทาน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการจัดกิจกรรมมุงสูฝันเพื่อ
วันส าเร็จ 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชนจ านวน
ไมนอยกวา 30 
คนตอปี 

เพื่อสงเสริม
กิจกรรมการ
แสดงออกของเด็ก
และเยาวชน 

70,000 80,000 90,000 100,000 100,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการไม
นอยกวา 30 คน
ตอปี 

เด็กและ
เยาวชนได
แสดงออก
อยาง
สรางสรรค์ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

10 โครงการแขงขันกีฬาศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสัมพันธ์ 

เด็กและเยาวชน  
จ านวนไมนอยกวา 
30 คนตอป ี
 
 

เพื่อสงเสริมใหเด็ก
เลนกีฬาและมีสุขภาพ
รางกายท่ีแข็งแรง 

50,000 60,000 70,000 80,000 80,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการไม
นอยกวา 30 คน
ตอปี 

เด็กและ
เยาวชนเลน
กีฬาและ
สนุกสนานกับ
กิจกรรม 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

11 โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชนจ านวน
ไมนอยกวา 20 
คนตอปี 

เพื่อสงเสริม
ความสัมพันธ์
ครอบครัว 

50,000 60,000 70,000 80,000 80,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการไม
นอยกวา 20 คน
ตอปี 

ครอบครัวมี
กิจกรรมสราง
ความสัมพันธ์
ที่ด ี

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

12 โครงการจัดซื้อเคร่ืองเลนสนาม
ประจ าศนูย์เด็กเล็กหรือพื้นที่
สาธารณะ 

เครื่องเลน
สนามประจ า
จ านวน 1 แหง 

เพื่อสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนมี
สถานที่เลนเสริม
ทักษะทางดาน
รางกาย 

300,000     จ านวนเครื่องเลน
สนาม จ านวน 1 
แหง 

เด็กและ
เยาวชนมี
กิจกรรม
สงเสริม
พัฒนาการที่ดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรยีนในสังกัด สพฐ.(เด็ก
ประถมศึกษา) 

เพื่อสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนมี
อาหารที่ดี
รับประทาน 

เด็กและเยาวชน 
จ านวนไมนอยกวา
200 คนตอป ี

1,400,000 1,500,000 1,500,000 1,600,000 1,600,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการไม
นอยกวา 200 คน
ตอปี 

เด็กและ
เยาวชนมี
อาหารที่ดี
รับประทาน 

ส านักงานปลัด 
อบต.ทรายขาว/
ร.ร.บานควนลัง

งา/ร.ร.วัด
ทรายขาว 

14 โครงการวันส าคัญของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อใหเด็กนักเรียน
ไดแสดงออกอยาง
สรางสรรค์ 

เด็กและเยาวชน 
จ านวนไมนอยกวา
20 คนตอป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการไม
นอยกวา 20 คน
ตอปี 

เด็กนักเรียนได
แสดงออก
อยาง
สรางสรรค์ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

15 โครงการธรรมะจูงเด็กเขาวัด/เขา
มัสยิดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใหเด็กนักเรียน
ไดเรียนรูและท า
กิจกรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนา 

เยาวชนไดเขารวม
กิจกรรมพาเด็กเขาวัด/
มัสยิด จ านวน 1 ครั้ง
ตอปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเยาวชนได
เขารวมกิจกรรมพา
เด็กเขาวัด/มัสยิด 
จ านวน 1 ครั้งตอป ี

เด็กไดท า
กิจกรรมในวนั
ส าคัญทาง
ศาสนา 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

16 โครงการทัศนะศึกษาแหลงเรียนรู
สูโลกกวางของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบลทรายขาว 

เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูแหลงเรียนรู
แกนักเรียน 

เด็กและเยาวชน
จ านวนไมนอยกวา 
30 คน ตอป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการไม
นอยกวา 30 คน
ตอปี 

เด็กและ
เยาวชนที่ได
ศึกษาแหลง
เรียนรู 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ เพื่อสงเสริม
กิจกรรมการ
แสดงออกของเด็ก
และเยาวชน 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชนจ านวน
ไมนอยกวา 100 
คนตอปี 

70,000 90,000 100,000 110,000 120,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการไม
นอยกวา 100 คน
ตอปี 

เด็กและ
เยาวชนได
แสดงออก
อยาง
สรางสรรค์ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

18 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน คาเครื่องแบบนกัเรียน 
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน คาอาหาร
กลางวัน คาจัดการเรียนการสอน) 

เพื่อสนับสนุน
การบริหาร
จัดการ
สถานศึกษา 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 2 
แหงตอปี 

1,200,000 1,200,000 1,400,000 1,400,000 1,600,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 2 
แหง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
จ านวน 2 
แหงมีการ
บริหารจดั
การศึกษาท่ี
ดีมีคณุภาพ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 18  โครงการ   4,670,000 4,520,000 4,860,000 5,000,000 5,310,000    
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางอาคารหอสมุด
ประจ าต าบล 

เพื่อสงเสริมสถานที่
เรียนรูและรับรู
ขอมูลขาวสารของ
ประชาชน 

หอสมุดประจ า
ต าบล 
จ านวน 1 แหง 

3,000,000     จ านวนหอสมด 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมี
สถานที่เรียนรู
และรับรูขอมูล
ขาวสารได
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการกอสรางอาคาร 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับต าบล/
ปรับปรุงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  

เพื่อสงเสริมสถานที่
เรียนรูและรับรู
ขอมูลขาวสารของ
ประชาชน 

ศูนย์คอมพิวเตอร์
จ านวน 1 แหง
พรอมจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 50 เครื่อง 

   5,500,000  จ านวนศูนย์
คอมพิวเตอร์
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมี
สถานที่เรียนรู
และรับรูขอมูล
ขาวสารได
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการกอสรางอาคารศูนย์
เรียนรูเพื่อรวบรวม 
ภูมิปัญญาและปราชญ์ทองถ่ิน 

เพื่อสงเสริมสถานที่
เรียนรูและรกัษา
ภูมิปัญญาทองถิ่น
ของประชาชน 

อาคารศูนย์
เรียนรู จ านวน 
1 แหง 

    1,500,000 จ านวนอาคาร
ศูนย์เรียนรู 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมี
สถานที่เรียนรู
และรักษาภูมิ
ปัญญาทองถิ่น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการสรางอาคารศูนย์เรียนรู
ศึกษาธรรมชาติ(ปุายาง) 

เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูแหลงเรียนรู
ดานธรรมชาติแก
ประชาชน 

อาคารศูนย์เรียนรู
ศึกษาธรรมชาต ิ
จ านวน 1 แหง 

 1,000,000    จ านวนอาคารศูนย์
เรียนรูศึกษา
ธรรมชาติ 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมี
สถานที่เรียนรู
ทางธรรมชาติ
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.ทรายขาว/
หนวยรักษาปุา ที่
ปน.2 ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางที่อาน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมูบาน 

เพื่อประชาชนมี
สถานที่อานหนังสือ
เพิ่มขึ้น 

สถานที่อาน
หนังสือพิมพ ์
จ านวน 6 แหง 

 6,000,000    สถานที่อานหนังสือ
จ านวน 1 แหง 

ประชาชน
ไดรับขอมูล
ขาวสารที่
รวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

6 โครงการกอสรางสนามเด็กเลน  เพื่อสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนมี
พัฒนาการสมวยั 

สนามเด็กเลน 
จ านวน 1 แหง 

1,000,000     จ านวน 
สนามเด็กเลน 
จ านวน 1 แหง 

เด็กและ
เยาวชนมี
กิจกรรม
พัฒนาการ
สมวัย 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการกอสรางอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อใชเป็นอาคาร
เรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขนาดไมเกิน 51-
80 คน ตามแบบที่
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน
ก าหนด จ านวน 1 หลัง 

   1,500,000  จ านวนอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 1 หลัง 

เด็กปฐมวัยมี
อาคารเรียนที่
เพียงพอและ
เหมาะสม 

ส านักงานปลัด/
กองชาง 

อบต.ทรายขาว/
กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิ่น 

8 โครงการกอสรางอาคารหองครัว
และหองน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใชเป็นอาคาร
หองครัวและ
หองน้ าของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

อาคารหองครัวและ
หองน้ า ตามแบบที่
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
ก าหนด จ านวน 1 
หลัง 

   1,000,000  จ านวนอาคาร
หองครัวและ
หองน้ าของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 1 หลัง 

เด็กปฐมวัยมี
หองครัวและ
หองน้ าที่
เพียงพอและ
เหมาะสม 

ส านักงานปลัด/
กองชาง 

อบต.ทรายขาว/
กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิ่น 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการซอมแซมหรือปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อใหอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความพรอมใน
การจัดการศึกษา 

ซอมแซมหรือ
ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 2 หลัง 

  700,000   จ านวนซอมแซม
หรือปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 2 
หลัง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
พรอมในการ
จัดการศึกษาที่
ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด/
กองชาง 

อบต.ทรายขาว 

10 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทรายขาว หมูที่ 3 

เพื่อใหอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความพรอมใน
การจัดการศึกษา 

ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทรายขาว หมูที ่3 
จ านวน 1 แหง 

  900,000   จ านวนปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทรายขาว 
หมูที่ 3 จ านวน 1 
แหง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
พรอมในการ
จัดการศึกษาที่
ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด/
กองชาง 

อบต.ทรายขาว 

รวม 10  โครงการ   4,000,000 7,000,000 1,600,000 8,000,000 1,500,000    
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เยาวชนภาคฤดูรอน 

เพื่อเยาวชนไดรับ
ความรูเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม
ที่ด ี

เยาวชน 
จ านวนไมนอยกวา
50 คนตอป ี

70,000 80,000 80,000 90,000 90,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการ 50 
คนตอปี 

เยาวชนไดรับ
ความรูเรื่อง
คุณธรรม
จริยธรรม
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการ
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์ 
ต าบลทรายขาว 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ
จัดการศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิม
ราษฎร์ ใหดีขึ้น 

กิจกรรมศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิม
ราษฎร์ จ านวน 1 
ครั้งตอปี 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนกิจกรรม
ของศูนย์วัฒนธรรม
เฉลิมราษฎร์ 
จ านวน 1 ครั้ง 

พัฒนา
ศักยภาพการ
จัดการศูนย์
วัฒนธรรม
เฉลิมราษฎร์ 
ใหดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการอบรมไวยาวจักร เพื่ออบรมให
ความรูในกิจการ
ตางๆของวัดที่ไดรับ
มอบหมายแก
ไวยาวจักร 

ประชาชนทั่วไป ไม
นอยกวา จ านวน 
10 คนตอป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการ 10 
คนตอปี 

มีไวยาวจักรที่
มีความรู
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมรับ
เทวดา 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น 

ประชาชนทั่วไป ไม
นอยกวา จ านวน 
30 คนตอป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการ 30 
คนตอปี 

อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี
ทองถิ่นใหคง
อยูตอไป 

ส านักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการอบรมศาสนพธิีกร 
(ผูน าพระ) 

เพื่อพัฒนาศาสน
พิธีกรด าเนิน
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

ประชาชนทั่วไป ไม
นอยกวา จ านวน 
10 คนตอป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการ 10 
คนตอปี 

ไดพัฒนา
พิธีกรด าเนิน
กิจกรรมทาง
ศาสนาเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

6 โครงการสงเสริมศิลปะการแสดง
วัฒนธรรมทองถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปะการแสดง
วัฒนธรรมทองถิ่น 

ประชาชนทั่วไป ไม
นอยกวา จ านวน 
20 คนตอป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการ 20 
คนตอปี 

ไดอนุรกัษ์
ศิลปะการแสดง
วัฒนธรรม
ทองถิ่นใหคงอยู
ตอไป 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ทองถิ่นและจัดกิจกรรมแสดง
อาหารโบราณประจ าทองถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปะการแสดง
วัฒนธรรมทองถิ่น
และอาหารทองถิ่น 

ประชาชนทั่วไป ไม
นอยกวา จ านวน 
100 คนตอป ี
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการ 100
คนตอปี 

ไดอนุรกัษ์ศิลปะ
การ 
แสดงวัฒนธรรม
ทองถิ่นและ
อาหารทองถิน่
ใหคงอยูตอไป 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

8 โครงการสงเสริมจริยธรรมหรือ
พัฒนาศักยภาพหรือศึกษาดูงาน
กลุมผูน าศาสนา,ผูน าชุมชน และ
กลุมตางๆในชุมชน 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูน า
ศาสนา และกลุม
ตางๆ 

กลุมผูน าศาสนา
และผูน าตางๆ 
จ านวนไมนอยกวา 
30 คนตอป ี

100,000 150,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการ 30
คนตอปี 

ผูน าตางๆ
ไดรับการ
พัฒนา
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการประเพณีละศลีอดใน
เดือนรอมฎอน 

เพื่อสงเสริม
กิจกรรมความรู
ดานศาสนาและละ
ศีลอดรวมกันสราง
ความสามัคคี 

จ านวนมัสยิดและ
บาลาเซาะ ไดจัด
กิจกรรมไมนอย
กวา จ านวน 6 
แหง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนมัสยิดและ
บาลาเซาะ ไดจัด
กิจกรรม จ านวน 6 
แหง 

กลุมเปูาหมาย
ไดรับความรู
ดานศาสนา
และละศีลอด
รวมกันสราง
ความสามัคคี 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

10 โครงการจัดงานเมาลิดกลางต าบล
ทรายขาว 

เพื่อสงเสริม
ประเพณีทองถิ่นให
คงอยูตลอดไป 

ประชาชนทั่วไปไม
นอยกวา 50 คนตอ
ปี 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการ 50
คนตอปี 

กลุมเปูาหมาย
ไดอนุรักษ์
ประเพณี
ทองถิ่น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

11 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีกวน
อาซูรอ 

เพื่อสงเสริม
ประเพณีทองถิ่นให
คงอยูตลอดไป 

ประชาชนทั่วไปไม
นอยกวา 50 คนตอ
ปี 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการ 50
คนตอปี 

กลุมเปูาหมาย
ไดอนุรักษ์
ประเพณี
ทองถิ่น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

12 โครงการอบรมใหความรูตามหลัก
ค าสอนของศาสนาอิสลาม 

เพื่อสงเสริม
กิจกรรมความรู
ดานศาสนาอิสลาม 

ประชาชนทั่วไปไม
นอยกวา 30 คน
ตอปี 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการ 30
คนตอปี 

กลุมเปูาหมาย
ไดรับความรู
ดานศาสนา
อิสลามเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ทางพุทธศาสนาหรือกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนา 

เพื่อสงเสริม
กิจกรรมทาง
ศาสนาและความรู
ดานศาสนา 

ประชาชนทั่วไปไม
นอยกวา 20 คน
ตอปี 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการ 20
คนตอปี 

กลุมเปูาหมาย
ไดรับความรู
ดานศาสนา
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

14 โครงการพัฒนาเครือขายภูมิปัญญา
ทองถิ่นและรักษาวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริม
และรักษา
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

ประชาชนทั่วไปไม
นอยกวา 20 คน
ตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการ 20
คนตอปี 

ประชาชนได
สงเสริมและ
รักษา
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

15 โครงการสรงน้ าพระพุทธรปู 
บูรพาจารย์วดัทรายขาว และรด
น้ าขอพรผูสูงอายตุ าบลทรายขาว 

เพื่อสงเสริม
ประเพณีทองถิ่นให
คงอยูตลอดไป 

ประชาชนทั่วไปไม
นอยกวา 50 คน
ตอปี 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการ 50
คนตอปี 

กลุมเปูาหมาย
ไดอนุรักษ์
ประเพณี
ทองถิ่น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

16 โครงการลากพระขึ้นเขาและสรงน้ า
พระครูศรีรตันากร(พอทวดสีแกว) 

เพื่อสงเสริม
ประเพณีทองถิ่นให
คงอยูตลอดไป 

ประชาชนทั่วไปไม
นอยกวา 
50 คนตอป ี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการ 50 
คนตอปี 

กลุมเปูาหมาย
ไดอนุรักษ์
ประเพณี
ทองถิ่น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการจัดงานประเพณีเนื่องใน
เทศกาลวันเขาพรรษา 

เพื่อสงเสริม
ประเพณีทองถิ่นให
คงอยูตลอดไป 

ประชาชนทั่วไปเขา
รวมโครงการไม
นอยกวา50 คนตอ
ปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน
ทั่วไปเขารวม
โครงการไมนอย
กวา 30 คนตอป ี

ประชาชนได
รวมกิจกรรม
ในประเพณีวัน
เขาพรรษา 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

18 โครงการสืบสานงานประเพณลีอย
กระทงต าบลทรายขาว 

เพื่อสงเสริม
ประเพณีทองถิ่นให
คงอยูตลอดไป 

ประชาชนทั่วไปเขา
รวมโครงการไม
นอยกวา 30 คน
ตอปี 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนประชาชน
ทั่วไปเขารวม
โครงการไมนอย
กวา 30 คนตอป ี

ประชาชนได
รวมกิจกรรม
ในประเพณีวัน
ลอยกระทง 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

19 โครงการจัดอุปสมบทหมู 
ภาคฤดูรอน 

เพื่อสงเสริม
กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนทั่วไปเขา
รวมโครงการไม
นอยกวา 20 คน
ตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน
ทั่วไปเขารวม
โครงการไมนอย
กวา 20 คนตอป ี

ประชาชนได
รวมกิจกรรม
อุปสมบทและ
สงเสริมกิจกรรม
ทางพุทธศาสนา
เพิ่มขึน้ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

20 โครงการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น
และจัดกจิกรรมของศูนย์วัฒนธรรม
เฉลิมราชต าบลทรายขาว 

เพื่อสงเสริมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณี
ทองถิ่นใหคงอยู
ตลอดไป 

ประชาชนในพื้นที่ 
หรือคณะกรรมการ
ของศูนย์วัฒนธรรม
เฉลิมราชต าบล
ทรายขาว ไมนอย
กวา 30 คนตอป ี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการ 50 
คนตอปี 

มีการสงเสริม
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ทองถิ่นใหคง
อยูตลอดไป 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการจดังานประเพณีชักพระ 
และงานมหกรรมวัฒนธรรมของดี
ทองถิ่นปัตตานี 

เพื่อสงเสริม
ประเพณชีักพระให
คงอยูตลอดไปและ
ประชาสัมพันธข์อง
ดีประจ าต าบล 

ประชาชนในพื้นที่ 
เขารวมโครงการไม
นอยกวา 50 คน
ตอปี 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนประชาชน
ทั่วไปเขารวม
โครงการไมนอย
กวา 30 คนตอป ี

ประชาชนได
รวมอนุรักษ์
ประเพณชีัก
พระใหคงอยู
ตลอดไปและ
ประชาสัมพันธ์
ของดีประจ า
ต าบล 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

22 โครงการจดังานวันข้ึนปีใหมของ
ศาสนาอิสลาม 

เพื่อสงเสริม
ประเพณขีึ้นปีใหม
ของศาสนาอิสลาม 

ประชาชนในพื้นที่ 
เขารวมโครงการไม
นอยกวา 50 คน
ตอปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน
ทั่วไปเขารวม
โครงการไมนอย
กวา 30 คนตอป ี

ประชาชนได
รวมกิจกรรม
สงเสริม
ประเพณขีึ้นปี
ใหมของ
ศาสนาอิสลาม 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 22 โครงการ   3,070,000 3,130,000 3,180,000 3,190,000 3,190,000    
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเข็มแข็งของชุมชน สังคมใหมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมใหความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการปูองกันภัย/
ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

เพื่อใหความรูการ
ปูองกันภัยพิบัติแก
ผูน าชุมชน/
ประชาชน/อปพร. 

ประชาชนทั่วไป/
อปพร/ผูน าชุมชน 
จ านวนไมนอยกวา 
20 คนตอป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการ 20 
คนตอปี 

กลุมเปูาหมาย
ไดรับความรู
การปูองกนัภัย
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยพลเรือน(อปพร.) 
หรือหลักสูตรทบทวน 

เพื่อใหความรูการ
ปูองกันภัยพิบัติแก 
อปพร. 

อปพร จ านวนไม
นอยกวา 20 คน
ตอปี 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการ 20 
คนตอปี 

กลุมเปูาหมาย
ไดรับความรู
การปูองกนัภัย
เพิ่มข้ึน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการจัดซื้อถังดับเพลิงเคมี/
น้ ายาเครื่องดับเพลิงประเภท
ตางๆ 

เพื่อใชในการระงับ
เกิดอัคคีภัยได
ทันทวงที 

จัดซื้อถังดับเพลิง
เคมี/เติมน้ ายา 
จ านวน 1 ครั้งตอป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการจัดซ้ือ
ถังดับเพลิงเคมี/
เติมน้ ายา 
จ านวน 1 ครั้งตอป ี

ระงับการเกิด
อัคคีภัยได
ทันทวงที ลด
การสญูเสียชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

เพื่อปูองกันและ
ลดลงอุบัติเหตุทาง
ถนน 

จัดกิจกรรมอยาง
นอย จ านวน 1 
ครั้งตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรม
อยางนอย 
จ านวน 1 ครั้งตอป ี

ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนแก
ประชาชน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเข็มแข็งของชุมชน สังคมใหมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องแตงกายชุดกูชีพอปพร./
พนักงานทองถิ่น 

เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานสะดวก
มากขึ้น 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องแตงกาย 
อยางนอยจ านวน 
1 ครั้งตอปี 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ เครือ่งแตง
กาย จ านวน 1 
ครั้งตอปี 

อปพร.หรือ
พนักงาน
ทองถิ่น
ปฏิบัติงานได
สะดวกมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

6 โครงการอุดหนุนโครงการสนับสนนุ
การด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนอ าเภอ
โคกโพธ์ิจังหวัดปัตตาน ี

เพื่อสนับสนุน 
การด าเนินงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการ 
รวมในการ
ชวยเหลือ 
ประชาชน 

ศูนย์ปฏิบัติการ 
รวมในการ
ชวยเหลือ 
ประชาชน จ านวน 
1 ครั้งตอปี 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนการอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการ 
รวมในการ
ชวยเหลือ 
ประชาชน จ านวน 
1 ครั้งตอปี 

ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับ
ความสะดวก
ในการแกไข
ปัญหาได
รวดเร็วขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการอบรมกฎหมายจราจร
และการขับขี่ยานพาหนะอยาง
ปลอดภัย  

เพื่อใหความรู
กฎหมายจราจร
และการขับขี่
ยานพาหนะอยาง
ปลอดภัย 

ประชาชนทั่วไป/
อปพร/ผูน าชุมชน 
จ านวนไมนอยกวา 
20 คนตอป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน
ทั่วไป/อปพร/ผูน า
ชุมชน 
จ านวนไมนอยกวา 
20 คนตอป ี

ประชาชนมี 
ความรูดาน
กฎหมาย
จราจรเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

8 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิัติการ 
จิตอาสาภัยพบิัติ หรือหลักสูตร
ทบทวน 

เพื่อใหความรูการ
ปูองกันภัยพิบัติแก
จิตอาสาภัยพบิัต ิ

จิตอาสาภัยพบิัติ 
ไมนอยกวา 40 คน
ตอปี 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการ 40 
คนตอปี 

กลุมเปูาหมาย
ไดรับความรู
การปูองกนัภัย
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 8  โครงการ   1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000    
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเข็มแข็งของชุมชน สังคมใหมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์และปูองกัน
โรคติดตอเชนโรคไขเลือดออก ฯ 

เพื่อควบคุมและ
ปูองกัน
โรคตดิตอ 

การจัดกิจกรรม
อยางนอยจ านวน 
1 ครั้งตอปี 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนการจัด
กิจกรรมอยางนอย
จ านวน 1 ครั้งตอป ี

สามารถควบคุม
และปูองกัน
โรคติดตอไดอยาง
รวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการสนบัสนนุ/อุดหนนุการ
ด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ 
อสม. 

เพื่อสงเสริมการ
ดูแลสุขภาพ
ใหแกประชาชน 

การสนับสนุนหรือ
อุดหนุนอยางนอย
จ านวน 1 ครั้งตอป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการ
สนับสนุนหรือ
อุดหนุนอยางนอย
จ านวน 1 ครั้งตอป ี

ป ร ะ ช า ชน
ไ ด รั บ ก า ร
ดูแลสุขภาพ
มากขึ้น 
 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว/
กลุม อสม. 

3 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรค 

เพื่อควบคุมและ
ปูองกันโรคติดตอ
หรือชวยเหลอืเหตุ
ฉุกเฉิน 

การจัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์อยาง
นอยจ านวน 1 ครั้ง
ตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการจัดซ้ือ
วัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์
อยางนอยจ านวน 
1 ครั้งตอปี 

สามารถ
ควบคุมและ
ปูองกัน
โรคติดตอได
หรือชวยเหลอื
เหตุฉุกเฉิน
อยางรวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการรณรงค์ปูองกันโรค 
พิษสุนัขบา 

เพื่อควบคุมและ
ปูองกันโรค 
พิษสุนัขบา 

การจัดกิจกรรม
อยางนอยจ านวน 
1 ครั้งตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการจัด
กิจกรรมอยางนอย
จ านวน 1 ครั้งตอป ี

สามารถควบคุม
และปูองกัน
โรคติดตอได
อยางรวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเข็มแข็งของชุมชน สังคมใหมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่ อสม.ต าบลทรายขาว 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การท างานใหกับ 
อสม. 

อสม.ต าบล 
ทรายขาว ไมนอย
กวา 10 คนตอป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน อสม.ต าบล 
ทรายขาว ไมนอย
กวา 10 คนตอป ี

อสม.ไดรับ
การพัฒนา
ศักยภาพที่ดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

6 โครงการจัดซื้อเคร่ืองชั่งน้ าหนัก
และวัดสวนสูง หรือเครื่องมือการ
ตรวจสุขภาพเบื้องตน 

เพื่อชวยตรวจ
สุขภาพเบื้องตน
แกประชาชน 

การจัดซ้ือเครื่องมือ
ตรวจสุขภาพ
เบื้องตน 
จ านวน 1 ครั้งตอป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนการจัดซ้ือ
เครื่องมือตรวจ
สุขภาพเบื้องตน 
จ านวน 1 ครั้งตอป ี

ประชาชนทั่วไป
ไดรับการตรวจ
สุขภาพเบื้องตน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการสงเสริมการด าเนนิงาน
และบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.
ทรายขาว 

เพื่อใหการ
ชวยเหลือเบื้องตน
ในกรณีที่เกิดเหตุ
แกผูประสบภยั 

การสงเสริมแพทย์
ฉุกเฉินอยางนอย 
จ านวน 1 ครั้งตอป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการสงเสริม
แพทย์ฉกุเฉินอยาง
นอย จ านวน 1 
ครั้งตอปี 

ผูประสบภยั
ไดรับการ
ชวยเหลือ
ทันทวงที 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

8 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะ
ในชุมชนและชุมชน
มีความสะอาด
เรียบรอย 

การจัดกิจกรรม
อยางนอยจ านวน 
1 ครั้งตอปี 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนการจัด
กิจกรรมอยางนอย
จ านวน 1 ครั้งตอป ี

ชุมชนมี
ความสะอาด
เรียบรอย
และปรมิาณ
ขยะลดลง 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเข็มแข็งของชุมชน สังคมใหมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการสงเสริมสุขภาพแก
ประชาชน เชนเตนแอโรบคิ ฯ 

เพื่อสงเสริมการ
ดูแลสุขภาพ
ใหแกประชาชน 

ประชาชนทั่วไป 
ไมนอยกวาจ านวน 
20 คนตอป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน
ทั่วไปเขารวม
โครงการ จ านวน 
20 คนตอป ี
 

ประชาชน
ไดรับการดูแล
สุขภาพเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 

10 โครงการอุดหนุนหรืออบต.
ด าเนินการเองส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ดาน สาธารณสุข  

เพื่อตอบสนอง
การด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ดานสาธารณสุข 

การจัดกิจกรรม
โครงการอยางนอย
จ านวน 3 
โครงการตอปี 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนการจัด
กิจกรรมโครงการ
อยางนอยจ านวน 
3 โครงการตอป ี

ประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
การปูองกัน
โรคภัยเพิ่มขึ้น
หรือมีสุขภาพ
อนามัยดีขึ้น 

ส านักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 

11 โครงการอุดหนุนส าหรับส ารวจขอมูล
จ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบยีนจ านวนสัตว ์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธาน ศาสตร
จารย์ ดร.สมเด็จพระเจาลกูเธอเจาฟูาจฬุา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมาร ี

เพื่อส ารวจขอมูล
และขึ้นทะเบียน
จ านวนสัตว ์ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา 

ส ารวจขอมูล
จ านวนสัตวแ์ละขึ้น
ทะเบียนจ านวน
สัตว์ จ านวน 
2 ครั้งตอปี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนการส ารวจ
ขอมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียน
จ านวนสัตว ์
จ านวน 
2 ครั้งตอปี 

ประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
การปูองกัน
โรคและ
หางไกลจาก
โรคพิษสุนัขบา 

ส านักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเข็มแข็งของชุมชน สังคมใหมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธาน 
ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจาลกู
เธอเจาฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  
อัคราชกุมาร ี

เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา 

ขับเคลื่อน
โครงการ อยาง
นอย จ านวน 
1 โครงการตอปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนการ
ขับเคลื่อน
โครงการ อยาง
นอย จ านวน 
1 โครงการตอปี 

ประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
การปูองกัน
โรคและ
หางไกลจาก
โรคพิษสุนัขบา 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

13 โครงการเฝูาระวังโรคติดตอไม
เร้ือรัง(NCD) 

เพื่อปูองกัน
โรคติดตอไมเรื้อรัง
ระบาดในชุมชน 

ประชาชนทั่วไป ไม
นอยกวา จ านวน 
30 คนตอป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายไม
นอยกวา จ านวน 
30 คนตอป ี

สงเสริมปอูงกนั
โรคติดตอไม
เรื้อรังระบาดใน
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

14 โครงการสงเสริมการออกก าลัง
กายผูสูงอายุ (ตาลตานตึง) 

เพื่อสงเสริม
ประชาชนในการ
ออกก าลังกาย มี
สุขภาพพลานามยั
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชนทั่วไป ไม
นอยกวา จ านวน 
30 คนตอป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายไม
นอยกวา จ านวน 
30 คนตอป ี

ประชาชน
สนใจออก
ก าลังกาย
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

15 โครงการจัดท าฐานออกก าลังกาย
ประจ าหมูบาน 

เพื่อสงเสริม
ประชาชนในการ
ออกก าลังกาย มี
สุขภาพพลานามยั
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

ฐานออกก าลังกาย 
6 แหง 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนฐานออก
ก าลังกาย 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชน
สนใจออก
ก าลังกาย
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเข็มแข็งของชุมชน สังคมใหมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการอบรมใหความรูปัญหา
ขยะแกชุมชน 

เพื่อให
ประชาชนได
ตระหนักปัญหา
ขยะที่มากข้ึน 

จัดกิจกรรม
โครงการอยางนอย
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรม
โครงการอยางนอย 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

ประชาชน
ไดตระหนัก
ปัญหาขยะ
ที่มากข้ึน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

17 โครงการจัดซื้อถังขยะส าหรับ
ชุมชน 

เพื่อรองรับขยะ
ในชุมชน 

ถังขยะ ไมนอย
กวา จ านวน 
100 ถัง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถังขยะ 
จ านวน 100 
ถัง 

ท าใหชุมชนมีที่
ทิ้งขยะอยาง
เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

18 โครงการรณรงค์ ปูองกันและ
แกไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา-2019(COVID-19) 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมการแพร
ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา-
2019(COVID-
19) 

การจัดกิจกรรม
อยางนอยจ านวน 
1 ครั้งตอปี 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนการจัด
กิจกรรมอยางนอย
จ านวน 1 ครั้งตอป ี

ไมมีประชาชน
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา-
2019หรือลด
การติดเชื้อใน
พื้นที่ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

19 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
อาสาสมัครนักบริบาลทองถ่ิน 

เพื่อใหอาสาสมัคร
นักบริบาลทองถิ่นมี
ความรูในการดูแล
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

อาสาสมัครนัก
บริบาลทองถิ่น 
อยางนอยจ านวน 
2 คนตอป ี

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนอาสาสมัคร
นักบริบาลทองถิ่น 
อยางนอยจ านวน 
2 คนตอป ี

อาสาสมัครนกั
บริบาลทองถิ่น
มีความรูในการ
ดูแลประชาชน
เพิ่มขึน้ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 19 โครงการ   3,210,000 3,210,000 3,210,000 3,210,000 3,210,000    
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเข็มแข็งของชุมชน สังคมใหมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนบัสนนุชวยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยทาง
ธรรมชาติ/ชวยเหลือประชาชนที่
ไดรับความเดือดรอน 

เพื่อชวยเหลือ
กลุมเปูาหมาย มี
ความเป็นอยูที่ดีขึ้น 

ผูประสบภัยไดรับ
การชวยเหลืออยาง
นอย จ านวน 1 
ครั้งตอปี 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผูประสบภัย
ไดรับการชวยเหลือ
อยางนอย จ านวน 
1 ครั้งตอปี 

กลุมเปูาหมาย 
ไดรับความ
ชวยเหลือและ
มีความเป็นอยู
ที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการสงเสริมสวัสดิการสังคม
การสงเคราะห์ครอบครัวยากจน/
ผูปุวยติดเตียง 

เพื่อสงเสริมการ
ดูแลสุขภาพใหแก
กลุมเปูาหมาย 

จัดกิจกรรมให
ครอบครัวยากจน/
ผูปุวยติดเตียง
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กิจกรรมสงเสริม
ครอบครัวยากจน/
ผูปุวยติดเตียง 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

กลุมเปูาหมาย
ไดรับการดูแล
สุขภาพที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการสงเสริมสวัสดิการสังคม/
เยี่ยมบาน ดูแลและสงเสริมคน
ยากไร/ผูดอยโอกาส 

เพื่อสงเสริมการ
ดูแลสุขภาพใหแก
กลุมเปูาหมาย 

ผูสูงอายุ คนพกิาร 
ผูปุวยเรื้อรัง และ
ผูดอยโอกาสอยาง
นอย 
จ านวน 1 โครงการ
ตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูสูงอายุ คนพิการ 
ผูปุวยเร้ือรัง และ
ผูดอยโอกาส 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

กลุมเปูาหมาย
ไดรับการดูแล
สุขภาพที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแกผูสูงอายุ คนพิการ 
สตรี เด็ก หรือดอยโอกาส 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริม
ความรูของ
กลุมเปูาหมาย 

ผูสูงอายุ คนพิการ 
สตรี เด็ก หรือดอย
โอกาสไมนอยกวา
30 คนตอป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
กลุมเปูาหมาย
จ านวน 30 คนตอ
ปี 

กลุมเปูาหมาย 
มีความเป็นอยู
ที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเข็มแข็งของชุมชน สังคมใหมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพื่อสงเสริม
กิจกรรมสวัสดิการ
ของชุมชน 

จัดโครงการหรือ
อุดหนุน อยางนอย 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนโครงการ
หรืออุดหนุนอยาง
นอย จ านวน 1 
ครั้ง 

ไดสงเสริม
กิจกรรม
สวัสดิการของ
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 5  โครงการ   650,000 650,000 650,000 650,000 650,000    
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเข็มแข็งของชุมชน สังคมใหมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางสถานที่ทิ้งขยะ
และจัดการขยะส าหรับชุมชน
ทรายขาว 

เพื่อน าขยะใน
ชุมชนไปทิ้ง
หรือก าจัดขยะ
ในชุมชน 

สถานท่ีจัดการ
ขยะ จ านวน 1 
แหง 

3,000,000     จ านวนสถานท่ี
จัดการขยะ 
จ านวน 1 แหง 

สามารถก าจัด
ขยะในชุมชน 
ท าใหชุมชน
สะอาด
เรียบรอย 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 1  โครงการ   3,000,000        
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเข็มแข็งของชุมชน สังคมใหมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ 
กลุมพัฒนาสตรีต าบลทรายขาว 

เพื่อกลุมสตรีมี
ความเขมแข็ง
สามารถชวยเหลือ
สังคมได 

กลุมสตรีต าบทราย
ขาว อยางนอย
จ านวน 20 คนตอ
ปี 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนกลุมสตรี
ต าบลทรายขาว 
จ านวน 20 คน
ตอป ี

กลุมสตรีมี
ความเขมแข็ง
สามารถ
ชวยเหลือ
สังคมไดดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการจัดกิจกรรมวันตอตาน 
ยาเสพติด  

เพื่อการปูองกัน
และแกไขปัญหายา
เสพติด 

การจัดโครงการ
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนการจัด
โครงการ 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

สามารถปูองกนั
และแกไข
ปัญหายาเสพ
ติดไดดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการสงเสริมอาชีพหรือ
สงเสริมการใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน์แกเยาวชนกลุมเสี่ยง
ดานปัญหาสังคมหรือยาเสพติด 

เพื่อการปูองกัน
และแกไขปัญหายา
เสพติดหรือปัญหา
สังคม 

การจัดโครงการ 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการจัด
โครงการ 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

ปูองกันและ
แกไขปัญหายา
เสพติดหรือ
ปัญหาสังคม 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการทบทวนผูประสานพลัง
แผนดิน 

เพื่อการปูองกัน
และแกไขปัญหายา
เสพติด 

การจัดโครงการ
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนการจัด
โครงการ 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

สามารถปูองกนั
และแกไข
ปัญหายาเสพ
ติดไดดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว/
อ าเภอโคกโพธิ ์
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเข็มแข็งของชุมชน สังคมใหมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการติดตามผูผานการ
บ าบดัรักษาและฟื้นฟสูมรรถภาพ
ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 

เพื่อการปูองกัน
และแกไขปัญหายา
เสพตดิ 

การจัดโครงการ
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการจัด
โครงการ 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

สามารถปูองกนั
และแกไข
ปัญหายาเสพ
ติดไดดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

6 โครงการกิจกรรมคายอบรม/
บ าบดัและฟืน้ฟูสมรรถภาพผูเสพ/
ผูติดยาเสพตดิ/ผูเก่ียวของกับยา
เสพติด 

เพื่อการปูองกัน
และแกไขปัญหายา
เสพติด 

ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด/
ผูเกี่ยวของกับยาเสพ
ติด/เยาวชนกลุมเสี่ยง 
จ านวน 1 โครงการตอ
ปี 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนการจัด
โครงการ 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

สามารถปูองกนั
และแกไข
ปัญหายาเสพ
ติดไดดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการกิจกรรมอบรมใหความรู
ในการปูองกันและแกไขปัญหายา
เสพติด 

เพื่อการปูองกัน
และแกไขปัญหายา
เสพติด 

ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด/
ผูเกี่ยวของกับยาเสพ
ติด/เยาวชนกลุมเสี่ยง 
จ านวน 1 โครงการตอ
ปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการจัด
โครงการ 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

สามารถปูองกนั
และแกไข
ปัญหายาเสพ
ติดไดดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

8 อุดหนุนโครงการกิจกรรมคาย
อบรม/บ าบัดและฟืน้ฟู
สมรรถภาพผูเสพ/ผูติดยาเสพตดิ/
ผูเกี่ยวของกับยาเสพติด 

เพื่อการปูองกัน
และแกไขปัญหายา
เสพติด 

ผูเสพ/ผูติดยาเสพ
ติด/ผูเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนการจัด
โครงการ 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

สามารถปูองกนั
และแกไข
ปัญหายาเสพ
ติดไดดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว/
อ าเภอโคกโพธิ ์
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่5 การสรางความเข็มแข็งของชุมชน สังคมใหมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 อุดหนุนโครงการประชาคมหมูบาน/
ชุมชน(ตอตานยาเสพติด) ใหกับ
สถานต ารวจภูธรอ าเภอโคกโพธิ์ 

เพื่อการปูองกัน
และแกไขปัญหายา
เสพติด 

ประชาชนในพื้นที่
เขารวมโครงการไม
นอยกวา 30 คน
ตอปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน
ในพื้นที่เขารวม
โครงการไมนอย
กวา 30 คนตอป ี

สามารถปูองกนั
และแกไข
ปัญหายาเสพ
ติดไดดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

10 โครงการสานฝันวัยใส ครอบครัว
อบอุนชุมชนนาอยู 

เพื่อสรางความ
เขมแข็งใหกับ
สถาบันครอบครัว 

ประชาชนไดรับ
การอบรมเพิ่ม
ความเขาใจใน
สถาบันครอบครัว  
จ านวน 1 ครั้งตอป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนการจัด
โครงการ 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

สามารถสราง
ความเขมแข็ง
ใหกับสถาบัน
ครอบครัวไดดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 10 โครงการ   1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000    
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
3.6 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 

เพื่อฟื้นฟูและ
อนุรักษ์พันธกุรรม
พืชในทองถิ่นใหคง
อยูตลอดไป 

กิจกรรม 
อนุรักษพันธกุรรม
พืชจ านวน 1 
โครงการตอปี 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนกิจกรรม 
อนุรักษ์พันธกุรรม
พืชจ านวน 1 
โครงการตอปี 

ประชาชนมี
สวนรวมใน
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อ
สรางจิตส านึกใหอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เพื่อสรางจิตส านึก
ในการรักษา
สิ่งแวดลอมกับ
ประชาชนมากขึ้น 

กิจกรรมรณรงค์
สรางจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดลอม 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรม
รักษ์สิ่งแวดลอม 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

ประชาชนมี
จิตส านึกใน
การรักษา
สิ่งแวดลอม
เพิ่มขึน้ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการอนุรักษ์ปุาชุมชนสวนปุา  
ปุาเฉลิมพระเกียรติหรือเครือขาย
พิทักษ์ปุาและสิง่แวดลอม 

เพื่อใหการอนุรักษ์
ปุาและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 

กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดลอม 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดลอม
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

ประชาชนมี
การอนุรักษ์
สิ่งแวดลอม
เพิ่มขึน้ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการเสริมสรางความรู ความ
เขาใจ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

เพื่อสรางความรูใน
การรักษา
สิ่งแวดลอมกับ
ประชาชนมากขึ้น 

กิจกรรมสราง
ความรูดาน
สิ่งแวดลอม 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรม
สรางความรูดาน
สิ่งแวดลอม 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

ประชาชนมี
ความรูในการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดลอม
เพิ่มขึน้ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
3.6 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดลอมตาม
แนวพระราชด าริ/พระราช
เสาวนีย ์

เพื่อใหการอนุรักษ์
ปุาและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 

กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดลอม 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดลอม
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

ประชาชนมี
การอนุรักษ์
สิ่งแวดลอม
เพิ่มขึน้ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

6 โครงการอบรมเยาวชนปูองกัน
รักษาปุาและธรรมชาต ิ

เพื่อสรางความรูใน
การรักษา
สิ่งแวดลอมกับ
เยาวชนมากขึ้น 

กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดลอม 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดลอม
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

เยาวชนมี
ความรูในการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดลอม
เพิ่มขึน้ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 6  โครงการ   800,000 800,000 800,000 800,000 800,000    
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเข็มแข็งของชุมชน สังคมใหมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
3.7 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสรางหลักประกนัดาน
รายไดผูสูงอาย ุ

เพื่อชวยเหลือ
กลุมเปูาหมาย มี
ความเป็นอยูที่ดีขึ้น 

ผูสูงอายุที่ลงทะเบียน
ตามเกณฑ์ทีร่ะเบียบ
ก าหนด จ านวน 
100 เปอร์เซ็นต ์

9,000,000 9,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กลุมเปูาหมาย
ไดรับเบี้ยยังชีพ
ครบถวนรอยละ
100 

กลุมเปูาหมาย 
มีความเป็นอยู
ที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการเสริมสรางสวสัดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการและทุพพล
ภาพคนพิการ 

เพื่อชวยเหลือ
กลุมเปูาหมาย มี
ความเป็นอยูที่ดีขึ้น 

ผูพิการและทุพพล
ภาพ ที่ลงทะเบียน
ตามเกณฑ์ทีร่ะเบียบ
ก าหนดจ านวน 100
เปอรเ์ซ็นต ์

3,000,000 3,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 กลุมเปูาหมาย
ไดรับเบี้ยยังชีพ
ครบถวนรอยละ
100 
 

กลุมเปูาหมาย 
มีความเป็นอยู
ที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการสนบัสนนุการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ ผูปุวยเอดส์  

เพื่อชวยเหลือ
กลุมเปูาหมาย มี
ความเป็นอยูที่ดีขึ้น 

ผูปุวยเอดส ์
ที่ลงทะเบียนตาม
เกณฑ์ที่ระเบียบ
ก าหนดจ านวน 100
เปอรเ์ซ็นต ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุมเปูาหมาย
ไดรับเบี้ยยังชีพ
ครบถวนรอยละ
100 

กลุมเปูาหมาย 
มีความเป็นอยู
ที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการสงเสริมระบบหลักประกนั
สุขภาพถวนหนาใหแกประชาชน
(สปสช.)หรือสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบัต าบล
ทรายขาว(สปสช.) 

เพื่อสงเสริมการ
ดูแลสุขภาพใหแก
ประชาชนในพื้นที ่

การจัดกิจกรรม
โครงการอยางนอย 
1 ครั้งตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการจัด
กิจกรรม
โครงการอยาง
นอย 1 ครั้งตอป ี

ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับการ
ดูแลสุขภาพ
เพิ่มขึน้ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 4  โครงการ   12,200,000 12,200,000 13,200,000 14,200,000 14,200,000    



232 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจทองถิ่นและสงเสริมอาชีพชุมชน 

4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานการทองเที่ยวและการกีฬา 
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมศักยภาพและจัด
กิจกรรมดานการทองเที่ยวหรือ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในต าบล 

เพื่อสงเสริม
การทองเที่ยว
ในต าบล 

กิจกรรมสงเสริม
ทองเที่ยว จ านวน 
1 โครงการตอป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรม
สงเสริมทองเท่ียว 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

ประชาชนทั่วไป
มาทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยว
ในต าบลเพิ่มขึน้ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการอบรมมัคคเุทศก์และ
ผูประกอบการ 

เพื่อสงเสริม
การทองเที่ยว
ในต าบล 

กิจกรรมสงเสริม
ทองเที่ยวจ านวน 1 
โครงการตอปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกิจกรรม
สงเสริมทองเท่ียว 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

ประชาชนทั่วไป
มาทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยว
ในต าบลเพิ่มขึน้ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการปรับปรุงจุดบริการ
นักทองเที่ยว 

เพื่อสงเสริม
การทองเที่ยว/
แนะน าแหลง
ทองเที่ยว 

กิจกรรมสงเสริม
ทองเที่ยวจ านวน 1 
โครงการตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรม
สงเสริมทองเท่ียว 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

มีการสงเสริม
ทองเที่ยวใน
ต าบลเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการจดัท าซุมประตูทางเขา
แหลงทองเที่ยว/มสัยิดโบราณ 

เพื่อสงเสริม
การทองเที่ยว/
แนะน าแหลง
ทองเที่ยว 

กิจกรรมสงเสริม
ทองเที่ยว 
จ านวน 1 โครงการ
ตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรม
สงเสริมทองเท่ียว 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

มีการสงเสริม
ทองเที่ยวใน
ต าบลเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจทองถิ่นและสงเสริมอาชีพชุมชน 

4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานการทองเที่ยวและการกีฬา 
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพนัธ์
แหลงทองเที่ยวต าบลทรายขาว
หรือแผนปูายประชาสัมพันธ์แหลง
ทองเที่ยว 

เพื่อสงเสริม
การทองเที่ยว/
แนะน าแหลง
ทองเที่ยว 

จัดกิจกรรม
ทองเที่ยว 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรม
ทองเที่ยว 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

มีการสงเสริม
ทองเที่ยวใน
ต าบลเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

6 โครงการจัดงานปัน่จักรยานเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวในต าบล
ทรายขาว 

เพื่อสนับสนุน
การทองเที่ยว
ต าบลทรายขาว 

ประชาชน เด็กและ
เยาวชน เขารวม
โครงการไมนอย
กวา 50คนตอป ี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการไมนอย
กวา 50 คนตอปี 

มีการสงเสริม
ทองเที่ยวใน
ต าบลเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการจัดท าปูายประชาสัมพนัธ์
บอกเขต/บอกทาง ในพื้นที่ต าบล
ทรายขาว 

เพื่อความ
สะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชนทั้งใน
และนอกพ้ืนท่ี 

ปูายประชาสัมพันธ์
บอกเขต/บอกทาง 
จ านวน 1 
โครงการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนปาูย
ประชาสัมพันธบ์อก
เขต/บอกทาง 
จ านวน 1 
โครงการ 

มีการสงเสริม
ทองเที่ยวใน
ต าบลเพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

8 โครงการตั้งศูนยบ์ริการขอมูลการ
ทองเที่ยวชุมชน 

เพื่อสงเสริม
ขอมูลการ
ทองเที่ยวใน
ต าบล 

ประชาชนทั่วไป 
เขามาใชบริการ
ขอมูลกาทองเที่ยว 
ไมนอยกวา จ านวน 
20 คนตอป ี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนทั่วไป 
เขามาใชบริการ
ขอมูลการ
ทองเที่ยว ไมนอย
กวา จ านวน 20 
คนตอปี 

ประชาชน
ทั่วไปรูจัก
แหลง
ทองเที่ยว
ต าบลเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น 

4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานการทองเที่ยวและการกีฬา 
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการจดัซื้อวัสดุกีฬาหรือ
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท 
หมูบาน หมู 1 - 6 

เพื่อสงเสริมให
ประชาชนเลนกีฬา
และใชเวลาวางให
เกิดประโยชน ์

จัดซื้อวัสดกุีฬา 
จ านวน 1 โครงการ
ตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการ
จัดซื้อวัสดุกีฬา 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

ประชาชนเลน
กี ฬ า แ ล ะ ใ ช
เ ว ล า ว า ง ใ ห
เกิดประโยชน์ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

10 โครงการจดัแขงขันกีฬาต าบล
ทรายขาวตานยาเสพติด 

เพื่อสงเสริมให
ประชาชนเลนกีฬา
และใชเวลาวางให
เกิดประโยชน์ ไม
ยุงเกี่ยวยาเสพติด 

ประชาชนเขารวม
โครงการไมนอย
กวา 150 คนตอปี 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายไม
นอยกวา 150 คน
ตอปี 

ประชาชนเลน
กี ฬ า แ ล ะ ใ ช
เ ว ล า ว า ง ใ ห
เกิดประโยชน์ 
ไมยุงเกี่ยวยา
เสพติด 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

11 โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬากับหนวยงานอืน่ 

เพื่อสงเสรมิให
ประชาชนเลนกีฬา
และใชเวลาวางให
เกิดประโยชน์ ไม
ยุงเกี่ยวยาเสพติด 

ประชาชนเขารวม
โครงการไมนอย
กวา 15 คนตอปี 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายไม
นอยกวา 15 คน
ตอปี 

ประชาชนเลน
กี ฬ า แ ล ะ ใ ช
เ ว ล า ว า ง ใ ห
เกิดประโยชน์ 
ไมยุงเกี่ยวยา
เสพติด 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

12 โครงการจัดซื้อเคร่ืองออกก าลัง
กายกลางแจง 

เพื่อสงเสริมให
ประชาชนเลนกีฬา
และใชเวลาวางให
เกิดประโยชน ์

การจัดซ้ือจ านวน 
1 โครงการตอป ี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนการจัดซ้ือ 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

ปร ะ ช าช น ไ ด
ออกก าลังกาย
และมีรางกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น 

4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานการทองเที่ยวและการกีฬา 
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการทักษะกีฬาสูความเปน็
เลิศหรือพัฒนาทักษะดานกีฬา 

เพื่อสงเสริมให
ประชาชนเลนกีฬา
และใชเวลาวางให
เกิดประโยชน ์

ประชาชน เด็กและ
เยาวชน เขารวม
โครงการไมนอย
กวา 20 คนตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการไม
นอยกวา 20 คน
ตอปี 

ประชาชนเลน
กีฬาและใช
เวลาวางให
เกิดประโยชน ์

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

14 โครงการสงเสริมการอนุรักษ์
ศิลปะมวยไทย และมวยสากล 

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปะมวยไทย 
และมวยสากล 

ประชาชน เด็กและ
เยาวชน เขารวม
โครงการไมนอย
กวา 20 คนตอปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการไม
นอยกวา 20  คน
ตอปี 

ไดอนุรักษ์
ศิลปะมวย
ไทย และ
มวยสากล 

ส านักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 

15 โครงการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน
และเก็บขยะในชุมชน 

เพื่อสงเสริมการ
ดูแลสุขภาพและ
สงเสริมการ
ทองเที่ยวใน
ชุมชน 

ประชาชน เด็กและ
เยาวชน เขารวม
โครงการไมนอย
กวา 50คนตอปี 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการไม
นอยกวา 50  คน
ตอปี 

กลุมเปูาหมาย
ไดรับการดูแล
สุขภาพและ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 15 โครงการ   2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000    
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น 

4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานการทองเที่ยวและการกีฬา 
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางโครงหลังคา
สนามกีฬาฟุตซอล หมูที่ 1 

เพื่อใหสนาม
กีฬาฟุตซอล 
สามารถใช
ประโยชนไ์ด
นานขึน้ 

โครงหลังคา
สนามกีฬา 
ฟุตซอล  
จ านวน 1 หลัง 

1,500,000     จ านวนโครง
หลังคาสนาม
กีฬาฟุตซอล  
จ านวน 1 หลัง 

สภาพสนาม
ฟุตซอล
สามารถใชงาน
ไดยาวนานขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการกอสรางสถานที่
นันทนาการหรือสวนสาธารณะ 

เพื่อสงเสริมใหมี
สถานที่นนัทนาการ
และพักผอน 

สวนสาธารณะ
จ านวน 1 แหง 

 3,000,000    จ านวน
สวนสาธารณะ
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนไดมี
สถานที่
นันทนาการ
และพักผอน 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
3 โครงการกอสรางลานกีฬา/อาคาร

กีฬาในรม หมูที่ 6 
เพื่อใชในการ
ออกก าลังกาย
และเลนกีฬา 

ลานกีฬา/ 
อาคารกีฬา 
จ านวน  1  แหง 

 3,000,000    จ านวนลาน
กีฬา/ 
อาคารกีฬา 
จ านวน  1  แหง 

ประชาชนเลน
กีฬาและใช
เวลาวางให
เกิดประโยชน ์

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการถมดินเพื่อปรับปรุงสนาม
ฟุตบอลต าบลทรายขาว หมูที่ 3 

เพื่อประชาชนได
มีสนามกีฬาออก
ก าลังกาย 

ถมดิน 
จ านวน 1 
โครงการ 

  1,000,000   จ านวนโครงการ
ถมดิน จ านวน 
1 โครงการ 

ประชาชนเลน
กีฬาและใช
เวลาวางให
เกิดประโยชน ์

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น 

4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานการทองเที่ยวและการกีฬา 
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางลานกีฬาภายใน
ต าบลทรายขาว 

เพื่อใชในการ
ออกก าลังกาย
และเลนกีฬา 

จ านวนลานกีฬา 
จ านวน  1  
โครงการ 

  1,500,000   จ านวนลานกีฬา 
จ านวน  1  
โครงการ 

ประชาชนเลน
กี ฬ า แ ล ะ ใ ช
เ ว ล า ว า ง ใ ห
เกิดประโยชน์ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
6 โครงการกอสรางลานกีฬากลางแจง

หนามัสยดิ หมูที่ 4 
เพื่อใชในการ
ออกก าลังกาย
และเลนกีฬา 

จ านวนลานกีฬา 
จ านวน  1  
โครงการ 

   1,500,000  จ านวนลานกีฬา 
จ านวน  1  
โครงการ 

ประชาชนเลน
กี ฬ า แ ล ะ ใ ช
เ ว ล า ว า ง ใ ห
เกิดประโยชน์ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
7 โครงการกอสรางปรับปรุงจุดบริการ

นักทองเที่ยว(ศูนย์ฝึกอาชีพคลอง
พาน) 

เพื่อใชเป็น
สถานท่ี
ประชาสมัพันธ์
และใหขอมูลแก
นักทองเที่ยว 

ศูนย์บริการ
นักทองเที่ยว 
จ านวน 1 
แหง 

    2,000,000 จ านวน
ศูนย์บริการ
นักทองเที่ยว 
จ านวน 1 
แหง 

นักทองเที่ยว
สามารถรับรู
ขอมูลดานการ
ทองเที่ยวได
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 7 โครงการ    1,500,000   6,000,000  2,500,000   1,500,000   2,000,000     
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสรางเสริมเศรษฐกิจที่เขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคา การบริการ และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจทองถิ่นและสงเสริมอาชีพชุมชน 

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสริมอาชีพ และสรางรายได 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางอาคารกลุ ม
อาชีพน้ ามันสกัดเย็น 

เพื่อสงเสริม
การพัฒนากลุม
น้ ามันสกัดเย็น
ใหมีพื้นที่ผลิต
เพิ่มข้ึน 

อาคารกลุม
น้ ามันสกัดเย็น
จ านวน 1 
หลัง 

1,000,000     จ านวนอาคาร
กลุมน้ ามนัสกัด
เย็น จ านวน 1 
หลัง 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ศูนยฝ์ึก
อาชีพคลองพาน หมูที่  3 

เพื่อใหศูนย์ฝึก
อาชีพสวยงาม 
เหมาะแกการจัด
กิจกรรมตางๆ 

ภูมิทัศน์ศูนย์ฝึก
อาชีพคลองพาน
จ านวน 1 ครั้ง 
 

 2,500,000    จ านวนการปรับ 
ภูมิทัศน์ศูนย์ฝึก
อาชีพคลองพาน 
จ านวน 1 ครั้ง 

ศูนย์ฝึกอาชีพ
สวยงาม เหมาะ
แกการจัด
กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
3 โครงการกอสรางตอเติมอาคาร

ศูนย์คัดแยกทุเรียน 
เพื่อใชเป็น
สถานท่ีคัดแยก
ทุเรียนและ
กระจายสินคา
ทุเรียน 

อาคาร
อเนกประสงค์ 
ขนาดกวาง 10 
เมตร ยาว 30 
เมตร 

 3,000,000    จ านวนอาคาร
อเนกประสงค์ 
จ านวน 1 หลัง 

มีสถานที่คัด
แยกทุเรียน
และกระจาย
สินคาทุเรียน
ไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการสรางสระน้ าเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อใชในการกัก
เก็บน้ าใชใน
การเกษตรมาก
ขึ้น 

สระน้ า  
จ านวน 1 แหง 

  3,000,000   จ านวนสระน้ า 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมี
น้ าใชใน
การเกษตร
มากขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสรางเสริมเศรษฐกิจที่เขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคา การบริการ และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจทองถิ่นและสงเสริมอาชีพชุมชน 

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสริมอาชีพ และสรางรายได 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงแหลงน้ า ให
สามารถใชไดตลอดปี 

เพื่อใชในการกัก
เก็บน้ าใชใน
การเกษตรมาก
ขึ้น 

แหลงน้ า
จ านวน 1 
แหง 

   10,000,000  จ านวนแหลงน้ า 
จ านวน 1 แหง 

ประชาชนมี
น้ าใชใน
การเกษตร
มากขึ้น 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 5 โครงการ   1,000,000 5,500,000 3,000,000 10,000,000 0    
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสรางเสริมเศรษฐกิจที่เขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคา การบริการ และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจทองถิ่นและสงเสริมอาชีพชุมชน 

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสริมอาชีพ และสรางรายได 
5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการประเพณีชักพระและงาน
เทศกาลหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(โอท็อป) 

เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์
ของดีประจ า
ต าบลและ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว 

การจัดกิจกรรม
เทศกาลหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์และ
ประเพณีชักพระ 

จ านวน 1 
โครงการตอปี 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนกิจกรรม 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

ประชาสัมพันธ์
ของดีประจ า
ต า บ ล แ ล ะ
ส ง เ ส ริ มก า ร
ทองเที่ยว 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว/
อ าเภอโคกโพธิ ์

2 อุดหนุนตามโครงการจัด งาน
ประเพณีชักพระ อ าเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี 

เพื่อเป็น
ประชาสมัพันธ์
ของดีประจ า
ต าบลและ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว 

การจัดกิจกรรม
ชักพระ  

จ านวน 1 
โครงการตอปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกิจกรรม 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

ประชาสัมพันธ์
ของดีประจ า
ต าบลและ
สงเสริมการ
ทองเท่ียว 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว/
อ าเภอโคกโพธิ ์

รวม 2 โครงการ   250,000 250,000 250,000 250,000 250,000    
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสรางเสริมเศรษฐกิจที่เขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคา การบริการ และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจทองถิ่นและสงเสริมอาชีพชุมชน 

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสริมอาชีพ และสรางรายได 
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดท าตลาดนัดชุมชน
หรือโครงการตลาดนัดสนิคา
เกษตรชุมชน ทองถิ่นสุขใจ 

เพื่อเป็นการ
สงเสริมอาชีพและ
สรางรายไดใน
ชุมชน 

สงเสริมตลาด
ชุมชน 
จ านวน 2 แหง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการจัดตั้ง
ตลาด 
จ านวน 1 แหง 

สงเสริมอาชีพ
แ ล ะ ส ร า ง
ร า ย ไ ด ใ น
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการจางแรงงานนักเรียน/
นักศึกษาในชวงปิดภาคเรียน 

เพื่อสงเสริมความรู
และประสบการณ์
การท างานใหแก
นักเรียนนักศึกษา 

กิจกรรมสงเสริม
ประสบการณ ์
จ านวน 1 โครงการ
ตอปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกจิกรรม
สงเสริม
ประสบการณ ์
จ านวน 1 โครงการ
ตอปี 

นักเรียน
นักศึกษามี
ความรูและ
ประสบการณ์
ในการท างาน
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการฝึกอบรมและทัศนะ
ศึกษาดูงานดานการสงเสริมอาชีพ
และพัฒนารายได/หรือฝึกอบรม
ภาษาตางประเทศแกกลุมอาชีพ 

เพื่อเป็นการ
สงเสริมอาชีพ
และสราง
รายไดในชุมชน 

กิจกรรมสงเสริม
อาชีพ 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกิจกรรม
สงเสริมอาชีพ 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

สงเสริมอาชีพ
และสราง
รายไดใน
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น/
ฝึกอาชีพแกผูสู งอายุ  เยาวชน 
และประชาชนที่สนใจ 

เพื่อเป็นการ
สงเสริมอาชีพ
และสราง
รายไดในชุมชน 

กิจกรรมสงเสริม
อาชีพ 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกิจกรรม
สงเสริมอาชีพ 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

สงเสริมอาชีพ
และสราง
รายไดใน
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสรางเสริมเศรษฐกิจที่เขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคา การบริการ และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจทองถิ่นและสงเสริมอาชีพชุมชน 

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสริมอาชีพ และสรางรายได 
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรมการยอมผาสี
ธรรมชาติ กลุมทอผา 

เพื่อสงเสริม
การพัฒนาการ
ทอผา 

กิจกรรมกลุม
ทอผา 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
กิจกรรมกลุม
ทอผา 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

สงเสริมอาชีพ
และสราง
รายไดใน
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

6 โครงการสงเสริมการเรียนรูอาชีพ
แกเด็กนักเรียนและเยาวชน 

เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูอาชีพแกเด็ก
นักเรียนและ
เยาวชน 

เด็กนักเรียนและ
เยาวชน 
ไมนอยกวา 30 คน
ตอปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็กนกัเรียน
และเยาวชนเขา
รวมโครงการ 
ไมนอยกวา 30 
คนตอปี 

เด็กนักเรยีน
และเยาวชน
มีการเรียนรู
อาชีพ
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการสงเสริมกลุมเศรษฐกิจ
และสั ง คม ในชุ มชน ให มี ก า ร
บริหารจัดการภายในกลุมดวย
วิธีการสหกรณ์ 

เพื่อมีกองทุน/กลุม
บริหารจัดการเอง
ไดและมี
ประสิทธิภาพ 

สงเสริมกิจกรรม 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนการสงเสริม
กิจกรรม 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

กลุมเศรษฐกิจ
และสังคมใน
ชุมชนมีความ
เขมแข็งสามารถ
จัดการสวัสดิการ
เองได 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

8 โครงการจัดตั้งศูนย์รวมสินคากลุม
อาชีพ 

เพื่อสงเสริมกลุม
อาชีพมีสถานที่
จ าหนายสินคา 

จัดตั้งศูนย์ 
จ านวน 1 
แหง 

500,000     จ านวนจัดตั้งศูนย ์
จ านวน 1 
แหง 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสรางเสริมเศรษฐกิจที่เขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคา การบริการ และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจทองถิ่นและสงเสริมอาชีพชุมชน 

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสริมอาชีพ และสรางรายได 
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ศักยภาพกลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุม
ผูน าชุมชน หรือกลุมตางๆในต าบล
ทรายขาว หรืออุดหนุนกลุมตางๆใน
ต าบลทรายขาว 

เพื่อเป็นการ
สงเสริมใหความรู
เพื่อสรางรายได
เพิ่มขึ้น 

กลุมตางๆเขารวม
กิจกรรมไมนอย
กวา จ านวน 30
คนตอปี 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนกลุมตางๆ
เขารวมกิจกรรมไม
นอยกวา จ านวน 
30 คนตอป ี

ส ง เ ส ริ ม ใ ห
คว ามรู  เ พื่ อ
สรางรายไดใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 9 โครงการ   1,100,000 600,000 600,000 600,000 600,000    
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสรางเสริมเศรษฐกิจที่เขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคา การบริการ และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจทองถิ่นและสงเสริมอาชีพชุมชน 

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสริมอาชีพ และสรางรายได 
5.4 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมการเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
(ทฤษฎีใหม) 

เพื่อเป็นการ
สงเสริมอาชีพและ
สรางรายไดใน
ชุมชน 

สงเสริมกิจกรรม 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนสงเสริม
กิจกรรม 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการจัดตั้งตลาดกลางรับซื้อ
ผลไมตามฤดูกาล 

เพื่อสงเสริม
การตลาดสินคา
ดานเกษตรใน
ต าบล 

ตลาดกลาง 
จ านวน 1 
แหง 

1,500,000     จ านวนตลาด
กลาง 
จ านวน 1 
แหง 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการปลูกพืชหรือไมผล
เศรษฐกิจที่ใชน้ านอย 

เพื่อสงเสริม
การเกษตรที่
เหมาะสมตาม
สภาพพื้นที ่

ประชาชนทั่วไปเขา
รวมโครงการไม
นอยกวา 30คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน
ทั่วไปเขารวม
โครงการไมนอย
กวา 30 
คนตอปี 

กลุมเปูาหมาย
ไดรับการ
แกปัญหาดาน
การเกษตร 

ส านักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการสงเสริมกลุมแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร 

เพื่อสงเสริมการ
การเกษตรและ
ปูองกันผลผลิต
ลนตลาด 

ประชาชนทั่วไปเขา
รวมโครงการไม
นอยกวา 30 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน
ทั่วไปเขารวม
โครงการไมนอย
กวา 30 
คนตอปี 

กลุมเปูาหมาย
มีการเพิ่ม
มูลคาสินคา
ทางการเกษตร
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสรางเสริมเศรษฐกิจที่เขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคา การบริการ และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจทองถิ่นและสงเสริมอาชีพชุมชน 

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสริมอาชีพ และสรางรายได 
5.4 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการผลิตปุยอินทรีย์ใชเอง เพื่อสงเสริมการ
การเกษตรและ
ลดตนทุนทาง
การเกษตร 

ประชาชนทั่วไปเขา
รวมโครงการไม
นอยกวา 30 คน
ตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน
ทั่วไปเขารวม
โครงการไมนอย
กวา 30 คนตอปี 

กลุมเปูาหมาย
มีการลด
ตนทุนทาง
การเกษตร
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 

6 โครงการอบรมใหความรูการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร 

เพื่อสงเสริมการ
การเกษตรและ
การทองเที่ยว 

ประชาชนทั่วไปเขา
รวมโครงการไม
นอยกวา 30 คน
ตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน
ทั่วไปเขารวม
โครงการไมนอย
กวา 30 คนตอปี 

กลุมเปูาหมาย
มีรายได
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการสนบัสนนุวชิาชีพดาน
เกษตร 

เพื่อสงเสริม
วิชาชีพทางการ
เกษตรมากขึ้น 

ประชาชนทั่วไปเขา
รวมโครงการไม
นอยกวา 20 คน
ตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายไม
นอยกวา จ านวน 
20 คนตอป ี

ประชาชนได
ประกอบ
อาชีพทางการ
เกษตรไดอยาง
ถูกตอง 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

8 โครงการสงเสริมการปลูกพชืสวน
ผสม(ปลูกพืชรวมสวนยาง) 

เพื่อสงเสริม
การเกษตรแบบ
ผสมผสาน 

ประชาชนทั่วไป ไม
นอยกวา จ านวน 
20 คน ตอป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายไม
นอยกวา จ านวน 
20 คนตอป ี

ประชาชนได
จัดท าเกษตร
ผสมผสาน

เล้ียงตนเองได 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสรางเสริมเศรษฐกิจที่เขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคา การบริการ และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจทองถิ่นและสงเสริมอาชีพชุมชน 

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสริมอาชีพ และสรางรายได 
5.4 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการปลูกพืชเศรษฐกิจหลังฤดู
เก็บเก่ียว(นาขาว) 

เพื่อสงเสริม
การเกษตรมาก
ขึ้น 

ประชาชนทั่วไป ไม
นอยกวา จ านวน 
20 คน ตอป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายไม
นอยกวา จ านวน 
20 คนตอป ี

ประชาชนได
จัดท า
การเกษตร
เล้ียงตนเองได 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

10 โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว ์ เพื่อสงเสริม
การเกษตรมาก
ขึ้น 

ประชาชนทั่วไป ไม
นอยกวา จ านวน 
20 คน 
ตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายไม
นอยกวา จ านวน 
20 คนตอป ี

ประชาชน
กลุมเปูาหมาย
มีรายได
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

11 โครงการจัดงานวันทุเรียน
ทรายขาว 

เพื่อ
ประชาสมัพันธ์
ทุเรียนทรายขาว
ใหรูจักมากขึ้น 

จัดงานจ านวน 
1 โครงการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนการจัด
งาน จ านวน 1 
โครงการ 

ทุเรียน
ทรายขาวเป็น
ที่รูจักมากขึ้น
และเพิ่มรายได
ใหประชาชน
จากการขาย
ทุเรียน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

12 โครงการชวยเหลือเกษตรกรผูมี
รายไดนอย 

เพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรผูมี
รายไดนอย 

เกษตรกร 
ไมนอยกวา 1 
คน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
เกษตรกร 
ไมนอยกวา 1 
คน 

เกษตรกรผูมี
รายไดนอย
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสรางเสริมเศรษฐกิจที่เขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคา การบริการ และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจทองถิ่นและสงเสริมอาชีพชุมชน 

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสริมอาชีพ และสรางรายได 
5.4 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการขุดลอกแหลงน้ าในต าบล
ทรายขาว 

เพื่อใหมีน้ าใชใน
การอุปโภคและ
การเกษตรเพิ่ม
มากขึ้น 

แหลงน้ าในต าบล
ทรายขาว จ านวน 
6 แหง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวนแหลงน้ าใน
ต าบลทรายขาว  
อยางนอยจ านวน 
1 แหง 

ประชาชนมี
น้ าใชในการ
อุปโภคและ
การเกษตร
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 13 โครงการ   13,000,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000    
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเข็มแข็งของชุมชน สังคมใหมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

6.ยุทธศาสตร์ ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศูนย์รวมขอมูล
ขาวสารการซื้อหรือการจางของ
องคก์รปกครองสวนทองถิ่นระดบั
อ าเภอ และศูนย์ประสานงาน
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
ขอมูลขาวสารของ
องค์กรปกครอง
ทองถิ่นหรือระดับ
อ าเภอ 

ปรับปรุงศูนย์ขอมูล
ขาวสาร จ านวน 1 
ครั้งตอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการ
ปรับปรุงศูนย์ขอมูล
ขาวสาร จ านวน 1 
แหง 

ศูนย์ขอมูล
ขาวสาร
สามารถ
ใหบริการขอมูล
ไดดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการจัดท าวารสาร อบต. เพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารของ อบต. 

วารสาร อบต.
จ านวนไมนอยกวา 
300 ฉบับตอป ี

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนวารสาร 
อบต.จ านวนไม
นอยกวา 300 
ฉบับตอป ี

ประชาชนได
รับทราบขอมูล
ขาวสาร อบต. 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อพัฒนาระบบ
จัดเก็บรายไดของ 
อบต. 

จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
จ านวน 1 โครงการ
ตอปี 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
จ านวน 1 
โครงการตอปี 

สามารถจัดเก็บ
รายไดตาม
เปูาหมายที่วาง
ไว 

กองคลัง 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการอบรมใหความรูเพื่อ
เสรมิสรางคุณธรรมและความโปรง
ใสในการปฏิบตัิงาน 
 

เพื่อเพิ่มพูนความรู
ความเขาใจใหแก
บุคลากรของอบต.
ทรายขาว 

บุคลากร อบต.เขา
รวมโครงการไม
นอยกวา 30 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนบุคลากร 
อบต.เขารวม
โครงการไมนอย
กวา 30 คนตอป ี
 

บุคลากร อบต 
มีความรูดาน
การปฏิบัติงาน
อยางถูกตอง
โปรงใสเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเข็มแข็งของชุมชน สังคมใหมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

6.ยุทธศาสตร์ ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรมใหความรูดาน
กฎหมายแกประชาชน/บุคลากร
ของ อบต. 

เพื่อใหประชาชน
และบุคลากร อบต.
มีความรูความ
เขาใจในกฎหมาย
เบื้องตน 

ประชาชนทั่วไป 
บุคลากรของ อบต.
จ านวน 30 คนตอ
ปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน
ทั่วไป บุคลากรของ 
อบต.จ านวน 30
คนตอปี 

ประชาชนและ
บุคลากร อบต.มี
ความรูความ
เขาใจในกฎหมาย
เบื้องตน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

6 โครงการทรายขาวรักษ์สะอาด 
“Big cleaning Day” 

เพือ่รวมกันจัดการ
ขยะในพื้นที ่

ประชาชนทั่วไป 
บุคลากรของ อบต.
จ านวน 30 คนตอ
ปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน
ทั่วไป บุคลากรของ 
อบต.เขารวมไมนอย
กวาจ านวน 30 คน
ตอปี 

ประชาชนไดมี
สวนรวมใน
การจัดการ
ขยะในพื้นที ่

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการจัดการเลือกตั้ง/กรณีครบ
วาระ/เลือกตั้งซอม ผูบริหารทองถิ่น 
หรือสมาชิกสภาทองถิ่น 

เพื่อสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยและ
สามารถพัฒนา
ทองถิ่นไดดียิ่งขึ้น 

ผูบริหารทองถิน่ 
สมาชิกสภาทองถิ่น 
ด ารงต าแหนงครบ 
100 เปอรเซ็นต์ตาม
กฏหมายก าหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนผูบริหารทองถ่ิน 
สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ด ารงต าแหนง ครบ 
100 เปอร์เซนต์ตาม
กฎหมายก าหนด 

ไ ด ผู บ ริ ห า ร
ท อ ง ถิ่ น 
ส ม า ชิ ก ส ภ า
ท อ ง ถิ่ น ค รบ
ตามกฎหมาย 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

8 โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับ 
คอมพิว เตอร์ ใหแกบุคลากร/
ผูบริหาร/สมาชิกและประชาชน
ทั่วไป 

เพื่อใหประชาชน
และบุคลากร อบต.
มีความรูเรื่อง
คอมพิวเตอร์
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน ทัว่ไป 
บุคลากร อบต. 
จ านวนไมนอยกวา 
30 คนตอป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน 
ทั่วไป บุคลากร 
อบต.จ านวนไม
นอยกวา 30 คน
ตอปี 

ประชาชนและ
บุคลากร อบต.
มีความรูเรื่อง
คอมพิวเตอร์
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 8 โครงการ   2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000    
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเข็มแข็งของชุมชน สังคมใหมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

6.ยุทธศาสตร์ ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง/ตอเตมิที่ท าการ 
อบต.หรืออาคารอเนกประสงค์ 
พรอมทางขึ้นผูพิการ/ผูสูงอายุหรอื
กอสรางตอเติมหลังคาคลมุอาคาร
อเนกประสงค์ อบต.ทรายขาว 

เพื่อสรางความ
สะดวกในการ
บริการ
ประชาชน 

กอสราง/ปรับปรุง/
ตอเติมอาคาร 
อบต.ทรายขาว 
จ านวน 1 หลัง 

    2,000,000 
 

จ านวนการ
กอสราง/ปรับปรุง/
ตอเติมอาคาร 
อบต.ทรายขาว 
จ านวน 1 หลัง 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ตอการ
ใหบริการของ 
อบต.
ทรายขาว 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ท่ีท าการ
อบต.ทรายขาว หมูที่  3 
 

เพื่อใหอบต.นาอยู
สวยงาม เหมาะสม
ส าหรับบริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ท าการอบต. 
จ านวน 1 
โครงการ 

 700,000    จ านวนปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ท าการอบต. 
จ านวน 1 
โครงการ 

อ บ ต . น า อ ยู
ส ว ย ง า ม 
เ ห ม า ะ ส ม
ส าหรับบริการ
ประชาชน 

กองชาง 
อบต.

ทรายขาว 

รวม  2 โครงการ    700,000   2,000,000    
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเข็มแข็งของชุมชน สังคมใหมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

6.ยุทธศาสตร์ ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัด
เวทีประชาคมหมูบาน/ต าบล หรือ
จัดบริการเคลื่อนที่ของ อบต.(อบต.
พบประชาชน/อบต.เคลื่อนที่) 

เพื่อสงเสริมการมี
สวนรวมใหกับ
ประชาชน 

ประชาชนเขารวม
โครงการไมนอย
กวา 150คนตอป ี
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเขารวม
โครงการไมนอย
กวา 50 คนตอป ี
 

ประชาชนไดมี
สวนรวมในการ
ท างานขิง
หนวยงาน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการรวมพลังพัฒนาทองถิ่น
อยางยังยืนและสงบสุข 

เพื่อสรางความ
เขมแข็งในชุมชน 

ประชาชนเขารวม
โครงการไมนอย
กวา 50 คนตอป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน
เขารวมโครงการไม
นอยกวา 50 คน
ตอปี 

ประชาชนมีสวน
สวนรวมพัฒนา
ทองถิ่น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 
 

เพื่อใหประชาชน
แสดงความ
จงรักภักดีตอ 
สถาบันชาติ  
ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย ์

ประชาชนเขารวม
โครงการไมนอย
กวา 50 คนตอป ี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนประชาชน
เขารวมโครงการไม
นอยกวา 50 คน
ตอปี 

ประชาชนได
แสดงความ
จงรักภักดีตอ 
สถาบันชาติ  
ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี 

เพื่อใหประชาชน
แสดงความ
จงรักภักดีตอ 
สถาบันชาติ  
ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย ์

ประชาชนเขารวม
โครงการไมนอย
กวา 50 คนตอป ี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนประชาชน
เขารวมโครงการไม
นอยกวา 50 คน
ตอปี 

ประชาชนได
แสดงความ
จงรักภักดีตอ 
สถาบันชาติ  
ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเข็มแข็งของชุมชน สังคมใหมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

6.ยุทธศาสตร์ ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิานทองถิ่น พัฒนาศักยภาพ 
หรือศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพการ
มีสวนรวมของชุมชน ส าหรับบุคลากร
ของอบต. ผูน าชุมชน หรือตัวแทน
ชุมชนในพื้นท่ีต าบลทรายขาว 

เพื่อเพิม่
ประสิทธภิาพในการ
บริหารงาน อบต. 
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรหรอืเพิม่
ประสิทธภิาพการมี
สวนรวมของชุมชน 

บุคลากรของอบต. 
ผูน าชุมชน หรอื
ตัวแทนชุมชนใน
พื้นที่ต าบลทรายขาว
เขารวมโครงการไม
นอยกวา 40 คนตอ
ปี 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
กลุมเปูาหมายเขา
รวมโครงการไม
นอยกวา 30 คน 

กลุมเปูาหมายไดรับ
ความรูในการ
บริหารงาน อบต.
เพิ่มมากข้ึน และมี
การสงเสริม
กระบวนการมีสวน
รวมในการ
บริหารงานอบต.
ของชุมชนเพิ่มข้ึน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

6 โครงการปกปูองสถาบันชาต ิ เพื่อใหประชาชนได
แสดงความรักตอ
สถาบันชาติ และ
เกิดความสามัคคีใน
ชุมชน 

ประชาชนไดเขา
รวมกิจกรรม
ปกปูองสถาบันชาติ 
จ านวนไมนอยกวา 
50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน
ไดเขารวมกิจกรรม
ปกปูองสถาบันชาติ 
จ านวนไมนอยกวา 
50 คน 

ป ร ะ ช า ช น มี
ความภูมิ ใจใน
สถาบันชาติ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการอบรมใหความรูเรื่อง
แผนพัฒนาทองถิ่น 

เพื่อสงเสริมการมี
สวนรวมใหกับ
ประชาชน 

ประชาชนเขารวม
โครงการไมนอย
กวา 50 คนตอป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน
เขารวมโครงการไม
นอยกวา 50 คน
ตอปี 

ประชาชนไดมี
สวนรวมในการ
ท างานของ
หนวยงาน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมูบาน 
คณะกรรมการตางๆ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ
หมูบาน และ
คณะกรรมการตางๆ 

คณะกรรมการ
ตางๆเขารวม
โครงการไมนอย
กวา 20 คนตอป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
คณะกรรมการเขา
รวมโครงการไม
นอยกวา 20 คน
ตอปี 

คณะกรรมการ
ไดมีความรู
ความเขาใจใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึน้ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเข็มแข็งของชุมชน สังคมใหมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

6.ยุทธศาสตร์ ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการ “อปท.รวมใจบ ารุงรักษา 
แหลงน้ าศักดิส์ิทธ์ิฯในการพระราช
พิธีบรมราชาภเิษก” 

เพื่อพัฒนาแหลง
น้ าศักดิ์สิทธ์ิฯให
สวยงามอยูเสมอ 

แหลงน้ าศักดิ์สิทธิฯ 
บริเวณสระน้ าวัง
พลายบวั จ านวน 
1 แหง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนแหลงน้ า
ศักดิ์สิทธิฯ บริเวณ
สระน้ าวังพลายบัว 
จ านวน 1 แหง 

แหลงน้ า
ศักดิ์สิทธ์ิฯมี
ความ
สวยงามอยู
เสมอ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

10 โครงการฝึกอบรม เพื่อสงเสริมองค์
ความรูการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข 

เพื่อสงเสริมองค์
ความรูการปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระ
ประมุข 

ประชาชนเขารวม
โครงการไมนอย
กวา 30 คนตอป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน
เขารวมโครงการไม
นอยกวา 30 คน
ตอปี 

ประชาชนมี
ความรูการ
ปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
อันมี
พระมหากษัตริ
ย์ทรงเป็นพระ
ประมุขเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 10  โครงการ   1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000    
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.ยุทธศาสตร์…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
 

            

 
 

            

  
 

           

  
 

           

รวม ...... โครงการ            
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) 
ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.ยุทธศาสตร์…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     1.1 แผนงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ขอ

ประสาน 
 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
 
 

           

 
 
 

           

  
 
 

          

  
 
 

          

รวม ........  โครงการ           
 
 

แบบ ผ. 02/2 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์งานบาน 
งานครัว 

เครื่องท าน้ ารอน-น้ าเย็น
จ านวน 1 ตัว 

 10,000    ส านักงานปลัด 
 

2 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องโทรสาร 
จ านวน 1 เครื่อง 

18,000     ส านักงานปลัด 

3 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิด
บันทึกเวลาเขาออกงาน 

จ านวน 1 เครื่อง 

9,000     ส านักงานปลัด 

4 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน ตูเหล็ก 2 บาน  
จ านวน 3 ตู 

 16,500 
(ตูละ 5,500 บาท 

   ส านักงานปลัด 

5 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก  
จ านวน 3 ตู 

 23,700 
(ตูละ 7,900 บาท 

   ส านักงานปลัด 

6 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 
จ านวน 3 ตู  

   15,000 
(ตูละ 5,000 บาท 

 ส านักงานปลัด 

7 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน โต฿ะท างาน  
จ านวน 2 โต฿ะ 

10,000 
(โต฿ะละ 5,000 บาท 

    ส านักงานปลัด 

8 งานบริหารงานทั่วไป 
 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน โต฿ะพับอเนกประสงค์  
จ านวน 8 ตัว 

   18,000 
(ตูละ 2,000 บาท 

 ส านักงานปลัด 
 

รวม 37,000 50,200  33,000   

 

แบบ ผ. 03 



257 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน โต฿ะหมูบูชา 
จ านวน 1 ชุด 

  8,500   ส านักงานปลัด 
 

10 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 4 เครื่อง 

34,000 
(เครื่องละ 17,000 

บาท 

34,000 
(เครื่องละ 17,000 

บาท 

   ส านักงานปลัด 

11 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องส ารองไฟฟูา  
จ านวน 4 เครื่อง 

5,000 
(เครื่องละ 2,500 

บาท 

5,000 
(เครื่องละ 2,500 

บาท 

   ส านักงานปลัด 

12 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน โต฿ะเกาอ้ีชุดรับแขกแบบเบาะ 
จ านวน 1 ชุด 

25,000     ส านักงานปลัด 

13 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวด า  

ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 4 เครื่อง 

 5,200 
(เครื่องละ 2,600 

บาท 

5,200 
(เครื่องละ 2,600 

บาท 

  ส านักงานปลัด 

14 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์งานบานงาน
ครัว 

ตูเย็น ขนาดไมนอยกวา 7 
คิวบิกฟุตจ านวน 1 ตู 

 10,000    ส านักงานปลัด 

15 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

อุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart Card 
Reader) จ านวน 1 เครื่อง 

  700   ส านักงานปลัด 

16 งานบริหารงานทั่วไป 
 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง  
จ านวน 6 เครื่อง 

  18,000 
(ตัวละ 3,000 บาท 

  ส านักงานปลัด 
 

รวม 64,000 54,200 23,900    
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงสรางกรอบรูป 
พระบรมฉายาลักษณ์ 

 

 100,000    ส านักงานปลัด 

18 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ กลองโทรทัศน์วงจรปิด 
จ านวน 4 เครื่อง 

64,000 
(เครื่องละ 32,000 

บาท 

64,000 
(เครื่องละ 32,000 

บาท 

64,000 
(เครื่องละ 32,000 

บาท 

  ส านักงานปลัด 

19 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน โต฿ะ พรอมเกาอ้ีนักเรียน 
จ านวน 50 ชุด 

  100,000 
(ชุดละ 2,000 บาท 

  ส านักงานปลัด 

20 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน เกาอ้ีพลาสติก 
จ านวน 500 ตัว 

  150,000 
(ตัวละ 300 บาท) 

  ส านักงานปลัด 

21 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องดูดฝุุน  
ขนาดไมนอยกวา 15 ลิตร 

จ านวน 1 เครื่อง 

  13,000   ส านักงานปลัด 

22 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑย์านพาหนะ
และขนสง 

รถดูดสวม 
จ านวน 1 คัน 

    2,000,000 ส านักงานปลัด 

23 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑย์านพาหนะ
และขนสง 

รถบรรทุกน้ า 
จ านวน 1 คัน 

    3,000,000 ส านักงานปลัด 

24 งานบริหารงานทั่วไป 
 

งบลงทุน ครุภัณฑย์านพาหนะ
และขนสง 

รถดับเพลิง 
จ านวน 1 คัน 

    3,000,000 ส านักงานปลัด 

รวม 64,000 164,000 329,000  8,000,000  
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กลองโทรทรรศน ์
 จ านวน 1 กลอง 

  50,000   ส านักงานปลัด 

26 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเสื้อผาพรอม 
อุปกรณ์พนยุงลาย 

 จ านวน 2 ชุด 

   60,000 
(ชุดละ 30,000 

บาท) 

 ส านักงานปลัด 

27 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร 

กลองถายรูปดิจติอล 
จ านวน 1 กลอง 

   50,000  ส านักงานปลัด 

28 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ  
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 

ขนาดไมนอยกวา 18,000 บีทยี ู
จ านวน 1 เครื่อง 

   28,600  ส านักงานปลัด 

29 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน เกาอี้ส านักงาน 
จ านวน 5 ตัว 

7,000 
(ตัวละ 3,500 บาท 

7,000 
(ตัวละ 3,500 บาท 

7,000 
(ตัวละ 3,500 บาท 

7,000 
(ตัวละ 3,500 บาท 

7,000 
(ตัวละ 3,500 บาท 

ส านักงานปลัด 

30 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 
ปริมาตรกระบอกสบูไมต่ ากวา 

6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไมต่ ากวา 170 กิโลวัตต์ 

จ านวน 1 คัน 

    2,400,000 ส านักงานปลัด 

31 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสบูไมต่ ากวา 

2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไมต่ ากวา 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ลอ จ านวน 1 คัน 

   854,000  ส านักงานปลัด 

รวม 7,000 7,000 57,000 1,017,100 2,407,000  
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก 
จ านวน 2 ตู 

15,800 
(ตูละ 7,900 บาท 

    กองคลัง 

33 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน ตูเหล็ก 2 บาน 
จ านวน 2 ตู 

11,000 
(ตูละ 5,500 บาท 

    กองคลัง 

34 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 4 เครื่อง 

34,000 
(โต฿ะละ 17,000 

บาท 

34,000 
(โต฿ะละ 17,000 

บาท 

   กองคลัง 

35 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องส ารองไฟฟูา  
จ านวน 4 เครื่อง 

5,000 
(เครื่องละ 2,500 

บาท 

5,000 
(เครื่องละ 2,500 

บาท 

   กองคลัง 

36 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 
จ านวน 2 ตู 

5,000 
(ตูละ 5,000 บาท 

5,000 
(ตูละ 5,000 บาท 

 
 

  กองคลัง 

37 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

คอมพิวเตอร์โนตบุ฿ก 
ส าหรับงานส านักงาน 

จ านวน 1 เครื่อง 

  22,000   กองคลัง 

38 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน โต฿ะท างาน  
จ านวน 2 โต฿ะ 

10,000 
(โต฿ะละ 5,000 บาท 

    กองคลัง 

39 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน เกาอ้ีส านักงาน 
จ านวน 4 ตัว 

   14,000 
(ตัวละ 3,500 บาท) 

 กองคลัง 

รวม 80,800 44,000 22,000 14,000   
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ เครื่องวัดแรงดัน
กระแสไฟฟูา 

จ านวน 1 เครื่อง 

5,000     กองชาง 

41 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

งบลงทุน ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ  
จ านวน 1 เครื่อง  

6,500     กองชาง 

42 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

งบลงทุน ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเชื่อม 
จ านวน 1 เครื่อง 

11,000     กองชาง 

43 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

งบลงทุน ครุภัณฑ์โรงงาน บันไดอลูมิเนียม 
จ านวน 1 ตัว  

12,000     กองชาง 

44 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

งบลงทุน ครุภัณฑ์โรงงาน ปั๊มน้ าซับเมอร์ส 
จ านวน 1 ตัว  

25,000     กองชาง 

45 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

งบลงทุน ครุภัณฑ์โรงงาน สวานไรสาย 
จ านวน 1 เครื่อง 

6,500     กองชาง 

46 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED  
จ านวน 1 ตัว  

53,000     กองชาง 

รวม 119,000      
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แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี 

ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 1 เครื่อง 

  10,000   กองชาง 

48 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส ารวจ ลอวัดระยะทาง จ านวน 1 
ตัว 

  13,000   กองชาง 

49 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

งบลงทุน ครุภัณฑ์พาหนะและ
ขนสง 

รถบรรทกุ(ดีเซล)  
จ านวน 1 คัน 

 1,150,000    กองชาง 

50 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน โต฿ะท างาน  
จ านวน 2 โต฿ะ 

10,000 
(โต฿ะละ 5,000 บาท) 

    กองชาง 

51 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน เกาอ้ีส านักงาน 
จ านวน 2 ตัว 

   7,000 
(ตัวละ 3,500 บาท) 

 กองชาง 

52 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 3 เครื่อง 

34,000 
(โต฿ะละ 17,000 

บาท 

22,000 
(โต฿ะละ 22,000 

บาท 

   กองชาง 

53 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา 
จ านวน 3 เครื่อง 

5,000 
(เครื่องละ 2,500 

บาท 

2,500 
(เครื่องละ 2,500 

บาท 

   กองชาง 

รวม 49,000 1,174,500 23,000 7,000   
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

55 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนสง 

รถบรรทุก(ดเีซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ากวา 

2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนตส์ูงสุดไมต่ ากวา 110 

กิโลวัตต ์ขับเคลื่อน 4 ลอ 
จ านวน 1 คัน 

862,000     ส านักงานปลัด 

56 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ เครื่องขยายเสียงพรอมล าโพงตดิ
รถบรรทุก(ดเีซล)จ านวน 1 ชุด 

50,000     ส านักงานปลัด 

57 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนสง 

รถดูดสิ่งปฏิกูล ขนาดไมนอย
กวา 2,000 ลิตร จ านวน 6 ลอ 
มีก าลังแรงมา สูงสุดไมนอยกวา 
150 กิโลวตัต์ จ านวน 1 คัน 

2,700,000     ส านักงานปลัด 

58 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนสง 

รถบรรทุกน้ าดับเพลิง ขนาด
บรรทุกน้ าปรมิาตรไมนอยกวา 
6,000 ลิตร จ านวน 6 ลอ มี
ก าลังแรงมา สูงสุดไมนอยกวา 
150 กิโลวตัต์ จ านวน 1 คัน 

2,800,000     ส านักงานปลัด 

59 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเลนสนาม 
จ านวนไมนอยกวา 1 ตัว 

300,000     ส านักงานปลัด 

รวม 6,714,000      

รวมทั้งหมด 7,134,800 1,493,900 454,900 1,071,100 10,407,000  
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ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมนิผล 

          ๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๒ ไดก าหนดใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น มีอ านาจและหนาที่ในการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง  โดยใน
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะตองด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  
แผนพัฒนาทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงตองมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น 
ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมทองถิ่นระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัด 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด  ผูแทนองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวั ด  รวมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือใหการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใชเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองไดตอไป และเพ่ือให
สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนอันจะน าไปสูการจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในทองถิ่นไดอยางแทจริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ทองถิ่นใหเขมแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองสาวนทองถิ่น  จึงตองก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นใหสอดคลองยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสูการ  บูรณาการ
รวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท า
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   จะตองมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองด าเนินการใหคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น  ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เปูาประสงค์ของแตละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหลงน้ า ลักษณะของปุาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ชวงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาทองถิ่น ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ า ปุาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมท า รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน์ รวมแกไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ทองถิ่นตามอ านาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของ
ผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น เป็นตน 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูทั่วไป เป็นตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดลอม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการด าเนินงานไดแก S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เปูาประสงค์
ของแตละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ตองการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองสวนทองถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองท าตามอ านาจหนาที่
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นที่จะน าไปสูการบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการใหบรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เปูาประสงค์ของแตละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสูผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด คา
เปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสูการท าโครงการพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 

 
 

................................................... 
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         ๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  จะตองมี

การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองด าเนินการใหคะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว  ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับ
แตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ 
มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคลองกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค์และผลคาดวาที่จะไดรับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะห์ศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพื่อน ามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
วาเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไวหรือไมจ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีไดก าหนดไวเทาไร จ านวนที่ไมสามารถด าเนินการไดมีจ านวน
เทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาทองถิ่นตามอ านาจหนาที่ที่ไดก าหนดไว 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใชเพื่อวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเป็นไปตามอ านาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการตางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค์
หรือไม ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จน
น าไปสูการจัดท าโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดตอกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการ
แกไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



271 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)อบต.ทรายขาว  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคลองกับ
โครงการ 
๕.๓ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสูการตั้ง
งบประมาณได
ถูกตอง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองตอยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นและด าเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นที่ก าหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการตองก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคลองกับความเป็นมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ตองไปใหถึงเปูาหมายตอง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเทาไร กลุมเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ใหชัดเจนวาโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุมเปูาหมายของโครงการ หากกลุมเปูาหมายมีหลายกลุม ให
บอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปูาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสรางความสามารถในการ
แขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความ
เสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใตยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปูาหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสูปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปีที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะ
ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและ
การหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแน
นเต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปูาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ท านอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ์ไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเป็นโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ไดก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือรวมด าเนินการ เป็นโครงการตอยอดและขยายได เป็น
โครงการที่ประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให
ทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ
โปรงใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดวาจะไดรับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด  ( measurable)  ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดรอยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ์ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(๕)  

ผลที่ไดรับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงค์หรือมากกวาวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่ตองการด าเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคลองกับความเป็นจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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                  ๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ในการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ก็เพ่ือใชเป็น

เครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปัญหาใหกับประชาชน  กอใหเกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ตองการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจ าปี  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  
และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เป็นการสรุปผลในภารวมของทองถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  วาเกิดผลทั้ง
ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อยางไร  ซึ่งสามารถวัดผลไดทั้งเชิงสถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 4 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

            

2)ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดานการสงเสริม
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอม 

            

4 ) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดานทองเท่ียว
และกีฬา 

            

5 ) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ 
สงเสริมอาชีพและสราง
รายได 

            

6) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี
และการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

            

รวมทั้งสิ้น             
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

      

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการเสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยูระหวางการ
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทีย่ัง
ไมไดด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มกีารเพิม่เตมิ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน รอยละ จ านวน 
 

รอยละ จ านวน 
 

รอยละ จ านวน 
 

รอยละ จ านวน 
 

รอยละ จ านวน 
 

รอยละ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน             

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดานการสงเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

            

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอม 

            

4 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดานทองเที่ยวและกีฬา             

5 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ สงเสริม
อาชีพและสรางรายได 

            

6 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดานการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีและการมีสวน
รวมของประชาชน 

            

รวมท้ังสิ้น             

ยุทธศาสตร ์
งบปกต ิ เงินสะสม รวมงบประมาณทั้งหมด 

จ านวน(บาท) รอยละ จ านวน(บาท) รอยละ จ านวน(บาท) รอยละ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน       

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม       

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพ
ชวีิตและสิ่งแวดลอม       

4 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานทองเที่ยวและกีฬา       

5 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสริม
อาชีพและสรางรายได       

6 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีและการมีสวนรวมของประชาชน       

รวมทั้งสิ้น       
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         (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใชการส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย

ไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
-  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
-  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ให

หนวยงานภายนอกด าเนินการ) 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
1.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 สรุปไดวาโครงการที่ด าเนินการตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นท าไดในระดับนอยมาก เมื่อเทียบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 แสดง
ใหเห็นวาความตองการในแผนพัฒนากับความสามารถในการด าเนินงานของหนวยงาน ไมสอดคลองกัน จึงตองมีการ
จัดล าดับความส าคัญและค านึงถึงสถานการณ์คลังของทองถิ่น โดยอาจชี้แจงใหประชาชนไดรับทราบ และแกไข 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับงบประมาณ 

2.ผลการเบิกจายงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานมากที่สุด สวนใหญเป็น
โครงการกอสรางถนน คูระบายน้ า ขุดลอกดินโคลนและวัชพืช รองลงมายุทธศาสตร์การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งจะเห็นไดวาโครงสรางพื้นฐานยังมีการเบิกจายงบประมาณมากที่สุด หากไมรวมเงินอุดหนุนทั่วไป แสดงให
เห็นวาหนวยงานยังตองปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

3.สังคมภาพรวมในต าบลทรายขาว เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีผูที่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนา
อิสลามท่ีใกลเคียงกัน จึงถือไดวาควรมีใหความส าคัญในการจัดกิจกรรมลักษณะดังกลาว เพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
และสงเสริมการทองเที่ยว เพ่ิมรายไดใหชุมชน เพราะมีแหลงทองเที่ยวที่ส าคัญหลายแหงในต าบลทรายขาว 

 
                  ๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
องค์การบริหารสวนต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  ไดวิเคราะห์ปัญหาของเขตพ้ืนที่ที่

รับผิดชอบ ความตองการของประชาชน และแนวทางการแกไขปัญหา โดยแบงออกเป็นดานตางๆ เพ่ือสะดวกในการด าเนินการ
แกไขใหตรงกับความตองการประชาชนอยางแทจริง ดังนี้ 

1.1 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-ปัญหาเสนทางคมนาคมระหวางอ าเภอ-ต าบล-หมูบาน ยังไมสะดวกและถนน 

บางเสนทางมีสภาพทรุดโทรม รวมทั้งปัญหาการจัดวางระบบผังเมือง 
- ปัญหาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ยังไมครบถวน ทั่วถึง เชน ไฟฟูา ประปา 

โทรศัพท์ เป็นตน 
- ปัญหาระบบระบายน้ าในชุมชน 
- ปัญหาแหลงน้ า คูคลอง มีวัชพืช และตื้นเขิน แหลงกักเก็บน้ าไมเพียงพอ 

      1.2 ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 - การสงเสริมดานการศึกษา  
 - การจัดหาแหลงเรียนรูในชุมชน  
 - การใหความชวยเหลือเด็กที่ดอยโอกาสทางการศึกษา  
 - การสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น 
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 - รักษาขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาชาวบาน 
  1.3 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

- ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ราคาผลผลิตตกต่ า 
- ประชาชนสวนใหญมีรายไดนอยไมพอเลี้ยงชีพ 
- ปัญหาการวางงานในชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ า การอพยพแรงงาน 
- ปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
- ประชาชนมีหนี้สิน ขาดการออมทรัพย์ ขาดการรวมกลุม 
- ปัญหาขาดแคลนที่ท ากิน 

- ประชาชนขาดความรูเพ่ือไปพัฒนาอาชีพเพ่ิมเติม 
     1.4 ปัญหาด้านสังคม 

- ไมมีสถานที่ออกก าลังกาย หรือสนามกีฬามาตรฐาน ครบทุกหมูบาน 
- ไมมีสถานที่พักผอนหยอนใจ เชน สวนสาธารณะ 
- ปัญหาการเลนการพนัน 
- ปัญหาดานยาเสพติด  
- ปัญหาดานสวัสดิการชุมชน 
- ปัญหาการบริการดานสาธารณสุขและอนามัยไมทั่วถึง 
- ปัญหาดานความรวมมือในการแกไขโรคติดตอ 
- ปัญหาจากเหตุรบกวน หรือเหตุร าคาญ 
- ปัญหาการสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของประชาชน   และสงเสริมการมีสวนรวมที่ยัง

ไมเขมแข็ง ในการพัฒนาชุมชนของประชาชนรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผูน าชุมชน 
- ปัญหาการรับรู ขอมูลขาวสารของประชาชน 
- ปัญหาความไมสงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  

      1.5 ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ปัญหาการทิ้งและก าจัดขยะมูลฝอย 
- ปัญหาไดรับการรบกวนจากเสียงและกลิ่น 
- ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
- ปุาไมถูกท าลายจากไฟปุา ที่สาธารณประโยชน์ถูกบุกรุก 
- ปัญหาแหลงน้ าไมเพียงพอส าหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
- ปัญหาขาดแคลนน้ าสะอาดส าหรับบริโภค 

- ขาดงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตองค์การบริหารสวนต าบล 
- การสรางจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 
1.6 ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร 

                               - ปัญหาการปรับปรุงและพัฒนารายไดขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
- ปัญหาการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง การบริหารของประชาชน 

  - ปัญหาศักยภาพในการบริหารงานและการบริการประชาชน 
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        1.7 ปัญหาด้านอ่ืน ๆ 
- การประสานแผนงานหรือการท างานรวมกับหนวยงานของรัฐหรือทองถิ่นอ่ืนยังมิไดรับความ

รวมมืออยางจริงจัง 
- ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในภารกิจหนาที่ของ อบต.อยางแทจริง 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- จัดใหมีการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม/ซอมสรางเสนทางการคมนาคมใหมีความสะดวก มี

มาตรฐาน รวมทั้งจัดวางระบบผังเมืองที่เหมาะสม 
- จัดใหมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เชนไฟฟูา ประปา โทรศัพท์สาธารณะ ครอบคลุมทุก

พ้ืนที ่

- จัดใหมีการกอสรางคูระบายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สามารถระบายน้ าไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- จัดใหมีการขุดลอกแหลงน้ า คูคลอง ที่มีวัชพืช และตื้นเขิน  
1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- สงเสริมดานการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาตามอัธยาศัยใหแกประชาชน 
- สรางแหลงเรียนรูในชุมชนที่เหมาะสม และปรับปรุงดูแลอยูเสมอ 
- ใหการชวยเหลือเด็กท่ีดอยโอกาสทางการศึกษา อยางทั่วถึงและเสมอภาคเทาเทียมกัน 
- ใหมีกิจกรรมความรูหรือสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น ประเพณีทองถิ่นแก

ประชาชนในพื้นท่ี และสงเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมอยูเสมอ 
- สงเสริมกิจกรรมการรักษาขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาชาวบาน 
1.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
- จัดใหมีการชวยเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า โดยจัดหาแหลงหรือชองทางการ

ระบายผลผลิตสูผูบริโภคท่ีหลากหลาย 
- จัดใหมีการอบรมหรือสงเสริมอาชีพแกผูมีรายไดนอย เพ่ือเพ่ิมชองทางในการประกอบอาชีพ

ตางๆ 
- สงเสริมใหมีการรวมกลุมอาชีพและสนับสนุนกลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง สามารถชวยเหลือ

ตัวเองและกลุมใหมีรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน มีเงินทุนหมุนเวียน ลดปัญหาหนี้สิน 
- จัดใหมีการชวยเหลือเรื่องท่ีดินท ากินอยางถูกตองและเหมาะสม 
1.4 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสังคม 
- จัดใหมีสถานที่ออกก าลังกาย หรือสนามกีฬามาตรฐาน ครบทุกหมูบาน 
- จัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ เชน สวนสาธารณะ 
- จัดใหมีมาตรการปูองกันการเลนการพนัน 
- รณรงค์ใหมีการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดอยางจริงจัง และสนับสนุนใหมีการ

บ าบัดรักษาผูติดยาเสพติด และสงเสริมอาชีพเพ่ือใหผูที่เลิกยาเสพติดสามารถมีงานท าและไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติดอีก 
- สงเสริมใหมีสวัสดิการชุมชนเบื้องตน 
- จัดใหมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องโรคติดตอ และสงเสริมให

ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขอยางทั่วถึง 
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- จัดกิจกรรมใหเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ ปูองกันเหตุรบกวน หรือเหตุร าคาญ เชน
กิจกรรมดานกีฬานันทนาการเป็นตน 

- จัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของประชาชน   และสงเสริมการมีสวนรวมที่
ยังไมเขมแข็ง ในการพัฒนาชุมชนของประชาชนรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผูน าชุมชน 

- จัดใหมีศูนย์ขอมูลขาวสารของต าบล และแหลงเรียนรูที่เหมาะสม 
- สงเสริมความรูความเขาใจที่ถูกตอง เนนการมีสวนรวม และมีมาตรการปูองกันและแกไข

ปัญหาที่เหมาะสมในพื้นท่ี 
1.5 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- จัดบริการจัดเก็บขยะและน าไปทิ้งสถานที่ท้ิงขยะ โดยการเชาที่ทิ้งขยะ 
- จัดท ามาตรการแกไขปัญหาการรบกวนจากเสียงและกลิ่น 
- รณรงค์จัดกิจกรรมสรางจิตส านึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

- จัดท ามาตรการแกไขปัญหาปุาไมถูกท าลายจากไฟปุาและที่สาธารณประโยชน์ถูกบุกรุก 
- จดัสรางแหลงน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
- จัดใหมีการปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตองค์การบริหารสวนต าบล 
- จัดกิจกรรมสรางจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
- จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 
1.6 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร 
- จัดบริการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายไดขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
- จัดกิจกรรมเนนการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง การบริหารของประชาชน 
- จัดกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงานและการบริการประชาชน 
1.7 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- จัดกิจกรรมเนนการบูรณาการแผนงานหรือการท างานรวมกับหนวยงานของรัฐหรือทองถิ่น

และทุกภาคสวน 
- จัดกิจกรรมสงเสริมความรูความเขาใจในภารกิจหนาที่ของ อบต.อยางแทจริง 

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจขอมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นวาประชาชนยังมีปัญหาที่
จะตองด าเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้  ดานการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผอนหยอนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การ
พัฒนาอาชีพ  เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟูา/น้ าประปา/แหลงน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถแกไขปัญหาเองไดจึงตองเสนอใหองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นแกไข ท าใหมีการเสนอโครงการเขามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท องถิ่นนั้นมี
จ ากัดไมเพียงพอตอการจัดการได 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปัญหาตางๆ  ดังนี้  
ปัญหาตางๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ทองถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคสวน  ประกอบไปดวย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  สมาชิกสภา
ทองถิ่น  ผูน าหมูบาน  ตัวแทนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานที่เกี่ยวของ  ประชาชนทั่วไป รวมกันพิจารณา
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จัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผานมาพบวาองค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดแกไข
ปัญหาใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกดาน  มีผลการประเมินอยูในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมี ความพึง
พอใจ  แตก็ยังมีปัญหาที่จะตองแกไขตอไป  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในปีที่ผานมา สรุปไดดังนี้ 

 
 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการเสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยูระหวางการ
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทีย่ัง
ไมไดด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มกีารเพิม่เตมิ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน รอยละ จ านวน 
 

รอยละ จ านวน 
 

รอยละ จ านวน 
 

รอยละ จ านวน 
 

รอยละ จ านวน 
 

รอยละ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

16 6.69 - - 85 35.56 - - - - 101 42.25 

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดานการสงเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

8 3.34 - - 33 13.80 - - - - 41 17.15 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอม 

10 4.18 - - 37 15.48 - - - - 47 19.66 

4 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดานทองเที่ยวและกีฬา 

0 0 - - 18 7.53 - - - - 18 7.53 

5 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ สงเสริม
อาชีพและสรางรายได 

1 0.41 - - 16 6.69 - - - - 17 7.11 

6 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดานการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีและการมีสวน
รวมของประชาชน 

3 1.25 - - 12 5.02 - - - - 15 6.27 

รวมท้ังสิ้น 38 15.89 - - 201 84.10 - - - - 239 100.00 


