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ส่วนที ่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.ด้านกายภาพ 
       1.1 ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ 

  องค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาว มีระยะทางหํางจากที่วําการอ าเภอโคกโพธิ์ ระยะทาง 6 
กิโลเมตร มีพ้ืนที่โดยประมาณทั้งสิ้น 44.130 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,581 ไรํ 
  ภูมิประเทศขององค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาว 
  ทิศเหนือ จด ต าบลปุาบอน อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
  ทิศใต๎  จด ภูเขาสันกาลาคีรี 
  ทิศตะวันออก จด ต าบลนาประดูํ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
  ทิศตะวันตก จด ต าบลช๎างให๎ตก อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุํมมีแนวเทือกเขาสันกาลาคีรีเชื่อมเขตจังหวัดยะลา ปัตตานีและ
สงขลา มีทรัพยากรทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะแกํการเพาะปลูก /ท าสวน 

1.3 ลักษณะภูมอิากาศ 
  สภาพอากาศท่ัวไป ได๎รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดผํานฤดูฝนอยูํระหวํางเดือนสิงหาคม-ธันวาคม โดยมีฝนตกชุก ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ฤดูร๎อนอยูํระหวําง
เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 
  1.3 ลักษณะของดิน  ดินเป็นดินเหนียวปนทราย ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ทรายสูงประกอบกับติดกับ
เนินเขาและที่ราบบางสํวน สภาพพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะการปลูกพืชเศรษฐกิจ เชํน ทุเรียน มังคุด 
ลองกอง ข๎าว เป็นต๎น  
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2.ด้านการเมืองการปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง  เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว มี 
จ านวนหมู่บ้าน  6  หมู่   ดังนี้    

หมูํที่ ชื่อหมูํบ๎าน 

1 บ๎านใหญํ 
2 บ๎านหลวงจันทร์ 
3 บ๎านทรายขาวออก 
4 บ๎านควนลังงา 
5 บ๎านทรายขาวตก 
6 บ๎านล าหยัง 

2.2 การเลือกตั้ง  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  

หมูํที่ ชื่อหมูํบ๎าน/ต าบล 
 

เลือกตั้ง 
 

ผู๎มีสิทธิ 
 

ผู๎มาใช๎สิทธิ 
 

ร๎อยละ 

1 บ๎านใหญํ สมาชิกสภาท๎องถิ่น 675 584 86.52 
2 บ๎านหลวงจันทร์ สมาชิกสภาท๎องถิ่น 440 370 84.09 
3 บ๎านทรายขาวออก สมาชิกสภาท๎องถิ่น 564 473 83.87 
4 บ๎านควนลังงา สมาชิกสภาท๎องถิ่น 523 478 91.40 
5 บ๎านทรายขาวตก สมาชิกสภาท๎องถิ่น 422 353 83.65 
6 บ๎านล าหยัง สมาชิกสภาท๎องถิ่น 459 419 91.29 

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

3.ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
ต าบลทรายขาว แบํงเขตการปกครองออกเป็น 6 หมูํบ๎าน ได๎แกํ 

หมูํที ่ ชื่อหมูํบ๎าน 
จ านวนราษฎร 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ๎านใหญํ 442 522 964 297 
2 บ๎านหลวงจันทร์ 287 284 571 192 
3 บ๎านทรายขาวออก 334 343 677 291 
4 บ๎านควนลังงา 375 412 787 213 
5 บ๎านทรายขาวตก 243 270 513 183 
6 บ๎านล าหยัง 333 355 688 176 
รวม 2,014 2,186 4,200 1,352 

ข๎อมูล ประชากร ณ.เดือนกันยายน  2560 
ประชากรทั้งสิ้น  4,200   คน  
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 ชาย    2,014    คน    
 หญิง   2,186     คน  
มีความหนาแนํนเฉลี่ย   95   คน/ ตารางกิโลเมตร 
ประชากรในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาวนับถือศาสนาพุทธร๎อยละ 41.40 และนับ
ถือศาสนาอิสลามร๎อยละ 58.60 
จ านวนประชากรรวมย้อนหลัง 3 ปี 

ข้อมูล ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ประชากร 4,143 4,139 4,182 4,182 4,200 
เ พ่ิมขึ้น/ลดลง
ร๎อยละ 

- ลดลงร๎อยละ 
0.1 

เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 
1.1 

เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 
0 

เ พ่ิ ม ขึ้ น ร๎ อ ย ล ะ 
0.5 

คาดการณ์วําในอนาคตประชากรต าบลทรายขาวจะเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 0.5 จากปีที่ผํานมา 
ซึ่งคาดวํา ปี 2561 จะมีประชากร 4,221 ปี 2562 จะมีประชากร 4,242 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (ปี พ.ศ. ๒๕๖0) 

ประชากร ชาย หญิง ช่วงอายุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 483 497 อายุต่ ากวํา  ๑๘  ป ี
จ านวนประชากร 1,188 1,226 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ปี 
จ านวนประชากรผู๎สูงอายุ 463 343 อายุมากกวํา  ๖๐ ป ี
รวม 2,014 2,186 ทั้งสิ้น  4,200  คน 

4. สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 

-  โรงเรียนประถมศึกษา    2    แหํง 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา    2     แหํง 
-  สถานที่อํานหนังสือพิมพ์ประจ าหมูํบ๎าน  6 แหํง 
-  หอกระจายขําว     6  แหํง 

4.2  การสาธารณสุข 
        -  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจ าต าบลทรายขาว     1    แหํง 
๔.๓  อาชญากรรม 

  องค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาว จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  สํวนมากครัวเรือนมี
การปูองกันอุบัติภัยอยํางถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข๎อมูลที่ส ารวจพบวํามีการ
ปูองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก๎ปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาวในปีงบประมาณ 
2562 นั้นได๎บรรจุโครงการติดตั้งกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด ในแผนพัฒนาท๎องถิ่นท๎องถิ่นเรียบร๎อยแล๎ว รวมทั้งได๎
ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชํวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให๎กับประชาชน         
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๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาว  การแก๎ไขปัญหาขององค์การบริหาร

สํวนต าบลทรายขาวสามารถท าได๎เฉพาะตามอ านาจหน๎าที่เทํานั้น เชํน การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การ
แจ๎งเบาะแส  การฝึกอบรมให๎ความรู๎  ถ๎านอกเหนือจากอ านาจหน๎าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล๎วแตํ
กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาวก็ได๎ให๎ความรํวมมือมาโดยตลอด รวมถึงภาคประชาชนและ
หนํวยงานราชการอ่ืนๆที่เก่ียวข๎อง 
    ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาวได๎ด าเนินการด๎านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ด าเนินการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  และผู๎ปุวยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบัตรผู๎พิการ 
(๔)  ด าเนินโครงการการจ๎างนักเรียน/นักศึกษาท างานชํวงปิดภาคเรียน  
(๕)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให๎กับประชาชนทั่วไป 
(6)  ประสานการให๎ความชํวยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หนํวยงานตํางๆ ที่ให๎การสนับสนุน  
(8) จัดตั้งโรงเรียนผู๎สูงอายุ 
4.6  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

-  วัด    1      แหํง 
- มัสยิด     4      แหํง    

4.7  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ชุดคุ๎มครองต าบล(ชคต.) 1    แหํง 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1  การคมนาคม  

  การคมนาคมขนสํงของต าบลทรายขาว ใช๎การคมนาคมทางบกในการติดตํอกับอ าเภอและ
จังหวัดโดยใช๎เส๎นทางหลัก 2 เส๎นทาง คือ 

-ถนนสายนาประดูํ – ทรายขาว – สะบ๎าย๎อย 
-ถนนสายโคกโพธิ์ – ทรายขาว 
5.2  การไฟฟ้า  

  ต าบลทรายขาวมีไฟฟูาเข๎าถึง  หมูํที่ 1 – หมูํที่ 6  แตํไมํครบทุกครัวเรือน และไฟฟูาสํองสวําง
ทางหรือที่สาธารณะยังไมํสามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได๎ทั้งหมด  การแก๎ปัญหาคือ   ประสานความ
รํวมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข๎าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก๎ไข
อยํางไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารสํวนต าบลก็ได๎ตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสํวนนี้ไว๎แล๎ว เพ่ือที่จะได๎
ชํวยกันแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน 

5.3  การประปา  
  ต าบลทรายขาวมีระบบประปา หมูํที่ 1 – หมูํที่ 6  แตํไมํครบทุกครัวเรือน  ทั้งนี้  องค์การ

บริหารสํวนต าบลก็ได๎ตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสํวนนี้ไว๎แล๎ว เพ่ือที่จะได๎ชํวยกันแก๎ไขปัญหาให๎กับ
ประชาชน 

  5.4  โทรศัพท์ 
ตู๎โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน  1   แหํง แตํปัจจุบันประชาชนได๎นิยมใช๎โทรศัพท์สํวนบุคคล 
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แทน ซึ่งสามารถติดตํอสื่อสารได๎รวดเร็ว 
5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 

  องค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาว  มีไปรษณียช์ุมชนตั้งอยูํหมูํที่ 3   
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1  การเกษตร ประชาชนในต าบลทรายขาว ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าสวนยางพารา  
สวนผลไม ๎ท านา สวนทุเรียน 

6.2  การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาวไมํมีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติใน
บริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเทํานั้น  
  6.3  การปศุสัตว์ 

การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาว  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยง
ในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชํน  การเลี้ยงไกํ  เป็ด  โค  สุกร  เพ่ือจ าหนํายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน 
  6.4  การบริการ 

ร๎านอาหาร   จ านวน  12 แหํง 

ร๎านค๎าปลีก-สํง        จ านวน  18 แหํง 
  6.5  การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาว มีแหลํงทํองเที่ยว   

    - น้ าตกทรายขาว 
          - ผาพญาง ู
          - เขารังเกียบ 
          - มัสยิดโบราณ 

  6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาวไมํมีอุตสาหกรรม  แตํมีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก   

จ านวน  2  แหํง   
6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แหํง สถานีบริการน้ ามัน    2     แหํง 
บริษัท   - แหํง ศูนย์การค๎า/ห๎างสรรพสินค๎า  - แหํง 
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด  - แหํง ตลาด       - แหํง 
ร๎านค๎าตํางๆ  18 แหํง โรงฆําสัตว์      - แหํง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แหํง ร๎านซํอมรถ      6 แหํง 
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องค์กร/กลุ่มอาชีพ 

กลุ่ม 
ที่ตั้ง 

(หมู่ที)่ 
1. กลุํมกล๎วยเส๎น  หมูํที่ 5 
2. กลุมํน้ ามันสกัดเย็น หมูํที่ 6 
3. กลุํมส๎มแขก หมูํที่ 3 
4. กลุํมทอผ๎า หมูํที่ 3 
5. กลุํมเลี้ยงโคขุน หมูํที่ 4 
6. กลุํมทุเรียนแปลงใหญํ หมูํที่ 6 

6.8 แรงงาน 
จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยูํในก าลังแรงงาน 

ร๎อยละ  65 ซึ่ง คํอนข๎างมาก  แตํคําแรงในพ้ืนที่ต่ ากวําระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด๎านการเกษตร  
ประชากรอายุระหวําง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางสํวน ไปรับจ๎างท างานนอกพ้ืนที่  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต๎องไป
ท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห๎างร๎านใหญํๆ  เพราะในพ้ืนที่ไมํมีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการจ๎างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่สํวนมากเป็นที่อยูํอาศัย  หรือพ้ืนที่การเกษตร 

7.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
  7.1 การนับถือศาสนา 

ประชากรในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาวนับถือศาสนาพุทธร๎อยละ 41.40 ซึ่ง
อาศัยอยูํหมูํที่ 2,3,5 เป็นสํวนใหญํ และนับถือศาสนาอิสลามร๎อยละ 58.60 ซึ่งอาศัยอยูํหมูํที่ 1,4,6 เป็นสํวน
ใหญํ สังคมทรายขาวเป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรม ที่ประชากรทั้งพุทธและมุสลิมอยูํด๎วยกันอยํางเข๎าใจและ
ชํวยเหลือซึ่งกันและกันมาช๎านาน เป็นสังคมแหํงสันติสุข 

7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณชีักพระ    ประมาณเดือน ตุลาคม 
-  ประเพณลีากพระขึ้นเขาและสรงน้ าพระ  ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันสงกรานต์     ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณรีดน้ าด าหัวผู๎สูงอายุ   ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง    ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข๎าพรรษา  ออกพรรษา  ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม 
-  ประเพณีกวนอาซูรอ    ประมาณเดือน ตุลาคม 
-  ประเพณงีานเมาลิด    ประมาณเดือน เมษายน พฤษภาคม 
-  กิจกรรมละศีลอดรํวมกัน   ประมาณเดือน   พฤษภาคม 
-  ประเพณรีับเทวดา    ประมาณเดือน    พฤษภาคม 
7.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได๎อนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ได๎แกํ  วิธีการทอผ๎า 
วิธีการท าส๎มแขก วิธีการท ากล๎วยเส๎น วธิีการท าน้ ามันสกัดเย็น  
  ภาษาถิ่น  ประชาชนสํวนใหญํพูดภาษาใต๎ 
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7.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในต าบลทรายขาว ได๎มีสินค๎าพ้ืนเมืองและของฝากสํวนใหญํจะเป็น กล๎วยเส๎น 
ทุเรียนทรายขาว ผ๎าลายจวนตานี  ผลิตภัณฑ์จากส๎มแขก ผลิตภัณฑ์น้ ามันสกัดเย็น 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.๑ น้ า  ที่ใชํในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได๎จากน้ าฝน ประปาภูเขา ล าธารน้ าจากน้ าตก 

ทรายขาว 
8.๒ ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาว มีปุาไมใ๎นเขตอุทยานน้ าตก 

ทรายขาว และบริเวณพ้ืนที่ปุายาง หมูํที่ 3 ซึ่งมีหนํวยรักษาปุาไม ๎ที่ ปน.2 ดูแลพื้นที่ปุาไม๎ในต าบลทรายขาว  
8.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาวมีเทือกเขาสันกาลาคีรี 
8.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาวสํวนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  เป็นที่นา  

ไรํ  สวน  ที่อยูํอาศัย ร๎านค๎า ตามล าดับ และมีทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได๎แกํ  ดิน  น้ า  ต๎นไม๎  อากาศที่
ไมํมีมลพิษ  

ทรัพยากรน้ า     ต าบลทรายขาวมีทรัพยากรแหลํงน้ าที่ส าคัญ  คือ 
-  ล าห๎วยชํองเรือ 
-  ล าห๎วยน้ าตก 
-  ล าห๎วยสวนต๎นเคียน 
-  ล าห๎วยคูลึก 
-  ล าห๎วยบ๎านล าหยัง 
-  สระน้ าวังพลายบัว 
ต าบลทรายขาวมีภูเขาที่ส าคัญคือเทือกเขาสันกาลาคีรีซึ่งเป็นแหลํงก าเนิดของต๎นน้ าล าธารที่
ส าคัญและมีแหลํงทํองเที่ยวคือน้ าตกทรายขาว / ผาพญางู/เขารังเกียบ 
แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
-  ฝาย , ท านบ  6    แหํง 
-  สระน้ า  1    แหํง 
-  ประปาหมูํบ๎าน          12    แหํง 

9.  ข้อมูลอ่ืน ๆ 
       9.1  มวลชนจัดตั้ง 

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

ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล 
(นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับกลาง) 
รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล 
(นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับต๎น) 
ส านักงานปลัด อบต.(01)   
หัวหน๎าส านักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต๎น) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ช านาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน 
เจ๎าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ 
ผู๎ชํวยผู๎ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
นักการภารโรง 
คนงานท่ัวไป(พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) 
คนงานท่ัวไป(พนักงานประจ ารถบรรทุกขยะ) 
คนงานท่ัวไป(พนักงานขับรถยนต์) 
กองคลัง(04) 
ผู๎อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต๎น) 
เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎ช านาญงาน 
เจ๎าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได ๎
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงินและบญัชี 
กองช่าง(05) 
ผู๎อ านวยการกองชําง 
(นักบริหารงานชําง ระดับต๎น) 
นายชํางโยธาช านาญงาน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู๎ชํวยนายชํางโยธา 
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ครูผู๎ดูแลเด็ก 

1 
 

 
1 
 
 

1 
- 
1 
1 
1 
๑ 
1 
 

2 
1 
 

๑ 
๑ 
2 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
 

1 
 

1 
1 
 

2 
รวมจ านวนบุคลากรที่มีคนครองต าแหน่ง ณ มิถุนายน 2562 28 
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(2)ระดับการศึกษา 
 ปริญญาโท   2        คน 
 ปริญญาตรี                          22       คน 
 ปวส.    -        คน 
 ปวท.    - คน 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทํา   4 คน 
 มัธยมศึกษาตอนต๎น  -      คน 
 ประถมศึกษา   -       คน       

(3)  รายได้และค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ   2561   
    3.1 รายได้องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน   36,381,903.3 บาท  

ประกอบด้วย 
1.หมวดภาษีอากร  

(1.1) ภาษีจัดเก็บเอง จ านวน 150,166.71 บาท 
(1.2) ภาษีท่ีรัฐบาล จัดสรรให๎ จ านวน 14,271,684.94 บาท 

2.หมวดคําธรรมเนียม ใบอนุญาตและคําปรับ จ านวน 197,666.28 บาท 
3. รายได๎จากทรัพย์สิน จ านวน 59,757.04 บาท 
4.หมวดรายได๎จาก สาธารณูปโภคและ การพาณิชย์ จ านวน 0  บาท 
5.หมวดรายได๎-เบ็ดเตล็ด จ านวน 156,863.37 บาท 
6.รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 14,871,765.00 บาท 
7.รายรับจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 6,674,000.00 บาท 
8.รายรับอื่น จ านวน 0  บาท 
3.2 ค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 33,224,559.96 บาท 

ประกอบด้วย 
1. งบกลาง จ านวน 8,714,122.00 บาท 
2. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คําจ๎าง) จ านวน 8,384,237.00 บาท 
3. งบด าเนินงาน (หมวดคําตอบแทน ใช๎สอย และวัสดุ และ หมวดสาธารณูปโภค) 

จ านวน 5,886,900.96 บาท 
4. งบลงทุน (หมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) จ านวน 9,399,300.00  

บาท 
5. งบอุดหนุน จ านวน 816,000.00 บาท 
6. งบรายจํายอื่น จ านวน 24,000.00 บาท 
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คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
   1.  นายกองค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาว 
   2.  รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาว 
   3.  รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาว 
   4.  เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาว 

   
 

                                                  โครงสร้างคณะผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                   12. สมาชิกสภา  อบต.ทรายขาว  หมูํที่  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 งานการเจ๎าหน๎าท่ี 
1.4 งานธุรการ 
1.5 งานสวัสดิการสังคม 
1.6 งานการศึกษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรมและกีฬา 
1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ๎ม 
1.8 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
1.9 งานกิจการสภา 
2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบญัช ี
2.2 งานจดัเก็บและพัฒนารายได๎ 
2.3 งานแผนท่ีและทะเบียนทรัพย์สิน 
2.4 งานพัสดุและทรัพยส์ิน 
3. กองช่าง 
3.1 งานแบบแผนและกํอสร๎าง 
3.2 งานการโยธา 
3.3 งานสาธารณูปโภค 

     ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล 
(นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดบักลาง) 

 
 
 
 

ผู๎อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต๎น) 

 

หัวหน๎าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต๎น) 

 

กองช่าง 
ผู๎อ านวยการกองชําง 

(นักบริหารงานชําง ผู๎อ านวยการกอง
คลัง 

( นักบริหารงานการคลัง ระดับต๎น ) 
 

ส านักงานปลัด อบต. 
หัวหน๎าส านักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต๎น) 
 

ระดับต๎น) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ช านาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
นักวชิาการศึกษาช านาญการ 
เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน 
เจ๎าพนกังานสาธารณสุขช านาญงาน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ 
ผู๎ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
นักการภารโรง 
คนงานทั่วไป(พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) 
คนงานทั่วไป(พนักงานประจ ารถบรรทุกขยะ) 
คนงานทั่วไป(พนักงานขับรถยนต์) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ครผูู๎ดูแลเด็ก 

 

เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
เจ๎าพนักงานจัดเกบ็รายได๎ช านาญงาน 
เจ๎าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได ๎
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงินและบัญช ี
 

1.1 งานแบบแผนและกํอสร๎าง 
1.2 งานการโยธาและผังเมือง 
1.3 งานสาธารณูปโภค 
 

รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล 
(นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดบัต๎น) 

 
 
 

ผู๎อ านวยการกองชําง 
(นักบริหารงานชําง ระดับต๎น) 

นายชํางโยธาช านาญงาน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู๎ชํวยนายชํางโยธา 
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ 
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ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาว ได๎วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน๎าที่ออกเป็น 7 ด๎าน พิจารณาจาก
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และภัย
คุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจ SWOT ดังนี้ 

อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และ
พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) จัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก   

        (2) จัดให๎มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสวํางโดยวิธีอ่ืน   
       (3) จัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า    
       (4) ให๎มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  

(5) การสาธารณูปโภค และการกํอสร๎างอ่ืนๆ   
(6) การสาธารณูปการ    
(7) การขนสํงและวิศวกรรมจราจร   
2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) สํงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และการจัดการศึกษา  
 (2) สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ   
 (3) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาส 

      (4) จัดให๎มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผํอนหยํอนใจ  
      (5) การสํงเสริมกีฬา    

          (6) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
          (7) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
          (8) การจัดให๎มีและควบคุมการฆําสัตว์ 
          (9) การปูองกันโรคและระงับโรคติดตํอ  

                3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที ่
เกี่ยวข้องดังนี้ 

(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    
(2) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย และการอนามัย โรงมหรสพ 

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

                           (6) การรักษาความสงเรียบร๎อย การสํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มาตรา  
                           (7) การปูองกันและปราบปรามยาติดยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล 
                           (8) ใหป๎ระชาชนมีความรู๎เรื่องกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือลดอุบัติเหตุ 
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                 4.ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
         (1) ให๎มีและสํงเสริมกลุํมเกษตรกร และกิจการสหกรณ์   

      (2) สํงเสริมให๎มีอุตสาหกรรมในครอบครัว   
      (3) บ ารุงและสํงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร   

                           (4) กิจกรรมเก่ียวกับการพาณิชย์ และการสํงเสริมการลงทุน  
                           (5) การสํงเสริมการทํองเที่ยว   

      (6) การสํงเสริมโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของรัฐบาล 
      5.ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี 

ภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัด 

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
(2) คุ๎มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   
(3) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผํนดิน  
(4) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช๎ประโยชน์จากปุาไม๎ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ 

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

      (2) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น   และวัฒนธรรมอันดีของ 
ท๎องถิน่ 
                       (3) การสํงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น  
                           (4) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการสํงเสริมวัฒนธรรม  

         7.ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้ 

          (1) การสํงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
                 (2) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของราษฎรในการพัฒนาท๎องถิ่น   
                 (3) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท๎องถิ่น 
            จากภารกิจทั้ง  7  ด๎านดังกลําวข๎างต๎น   จะสามารถแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ได๎อยําง
ครอบคลุมทุกด๎าน ทั้งนี้จะต๎องเป็นไปตามความต๎องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่   นอกจากนั้นแล๎ว การ
ด าเนินการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบล จะต๎องสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  นโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย และนโยบายของผู๎บริหาร อบต. 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   

  โดยที่รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให๎รัฐพึงจัดให๎มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช๎เป็นกรอบในการจัดท าแผนตํางๆให๎
สอดคล๎องและบูรณาการกันเพ่ือให๎เกิดเป็นพลังผลักดันรํวมกันไปสูํเปูาหมายดังกลําว โดยให๎เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายวําด๎วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และตํอมาได๎มีการตราพระราชบัญญั ติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให๎มีการแตํงตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีสํวนรํวม
ของประชาชนในการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนทุกภาคสํวนด าเนินการให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให๎เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านตํางๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด๎วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎าน
การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได๎จัดให๎มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องอยํางกว๎างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล๎ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต๎องน าไปสูํการปฏิบัติเพ่ือให๎ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในชํวงเวลาดังกลําว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตํแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต๎นมา

ได๎สํงผลให๎ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด๎านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได๎รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุํมบนของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลาง ในด๎านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสํงผลให๎
ประเทศไทยหลุดพ๎นจากการเป็นประเทศยากจน และในด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ประเทศไทยมีข๎อได๎เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อยํางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท๎าทายตํอการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร๎อยละ ๓.๙ ถือวําอยูํในระดับต่ ากวําศักยภาพ เมื่อเทียบกับร๎อยละ ๖.๐ 
ตํอปีในชํวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผํานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศ
และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไมํฟ้ืนตัวได๎เต็มที่โครงสร๎างเศรษฐกิจไทยที่ยังไมํสามารถขับเคลื่อนด๎วย
นวัตกรรมได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า  ขาดการน า
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เทคโนโลยีเข๎ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่
ไมํสอดคล๎องกับความต๎องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชํวงวัยยังคงเป็นปัจจัยท๎าทายส าคัญ
ตํอการพัฒนาประเทศ แม๎วําการเข๎าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร๎างพ้ืนฐาน
ตํางๆ และการคุ๎มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แตํยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
การให๎บริการที่มีมาตรฐานแตกตํางกันระหวํางพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให๎ประเทศไทยยังคงมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด๎านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท๎าทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศให๎ประชาชนมีรายได๎สูงขึ้นและแก๎ปัญหาความเหลื่อมล้ าอยํางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะ
ยาวในการฟ้ืนฟู การใช๎ และการรักษาทรัพยากรอยํางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผํานมายังขาดความ
ชัดเจน สํงผลให๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศยังมีปัญหาการใช๎อยํางสิ้นเปลืองและเสื่อม
โทรมลงอยํางรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกลําวข๎างต๎นมีสาเหตุสํวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
การพัฒนาประเทศขาดความตํอเนื่องและความยืดหยุํนในการตอบสนองตํอความต๎องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต๎องเสริมสร๎างให๎เกิดความเข๎มแข็ง ลดความ
ขัดแย๎งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไมํเสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสํงเสริมคนในชาติให๎ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให๎เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรที่มีสัดสํวนประชากรวัยแรงงานและวัย
เด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให๎การพัฒนาประเทศ
ในมิติตําง ๆ มีความท๎าทายมากขึ้น ทั้งในสํวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผู๎สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท๎าทายตํอการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสูํการเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม๎วําประเทศไทยจะมีต าแหนํงที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ

เป็นประตูสูํเอเชีย แตํการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ๎านหลายประเทศ ท าให๎ปัญหาด๎านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ๎านยังคงเป็นความท๎าทายด๎านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต๎องให๎
ความส าคัญกับปัญหาด๎านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ๎อน ละเอียดอํอน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท๎าทายตํอการสร๎างบรรยากาศความไว๎วางใจระหวํางรัฐกับประชาชนและระหวํางประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร๎างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสูํการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งระหวํางกลุํม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกตํางกันอยํางยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูํระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย๎าย
ขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสํงผลกระทบตํอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กร
ที่ไมํใชํรัฐ อาทิ องค์การระหวํางประเทศ และบรรษัทข๎ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลตํางๆ ทั้งในด๎านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุํม
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสูํความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงด๎าน
อาชญากรรมข๎ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค๎ามนุษย ์และการลักลอบเข๎าเมือง 
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ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได๎รับการพัฒนาอยํางก๎าวกระโดดจะกํอให๎เกิดนวัตกรรมอยํางพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข๎อมูลขนาดใหญํ หุํนยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหมํ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยํางแนวโน๎มการพัฒนาเทคโนโลยีอยํางก๎าวกระโดดเหลํานี้ คาดวํา
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ชํวยท าให๎เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน๎มที่จะกลับมาขยายตัวได๎
เข๎มแข็งขึ้น แนวโน๎มส าคัญที่จ าเป็นต๎องมีการติดตามอยํางใกล๎ชิด อาทิการรวมกลุํมทางการค๎าและการลงทุนที่
จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแขํงขันที่คาดวําจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร๎างความ
หลากหลายของสินค๎าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหมํๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวําจะเข๎าสูํการเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะ
กํอให๎เกิดโอกาสใหมํๆ ในการตอบสนองความต๎องการของกลุํมผู๎บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสํวนเพ่ิมขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์วําครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรใน
ประเทศไทยจะมีชํวงอายุที่แตกตํางกันและจะมีกลุํมคนชํวงอายุใหมํๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะสํงผลตํอทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกตํางกัน ดังนั้น การเตรียมความพร๎อมของประชากรให๎มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช๎ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท๎าทายส าคัญในระยะตํอไป 

ในขณะเดียวกัน โครงสร๎างประชากรที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย อาจท าให๎เกิดความต๎องการแรงงาน
ตํางชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด๎านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก๎าวหน๎าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสํงในภูมิภาคจะท าให๎การเคลื่อนย๎ายแรงงานและการย๎ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายประชากรเข๎าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  
โดยเฉพาะในกลุํมประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน๎มในการเคลื่อนย๎ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย๎ายถิ่นสํวนใหญํมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได๎ที่
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู๎รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ๎านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย๎ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกวํา  อาจท าให๎การแยํงชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให๎เกิดความเสี่ยงตํอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวําจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้ง
ในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว๎างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร๎างความเสียหายตํอชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ตํอเนื่องกับความมั่นคงด๎าน
อาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศตํางๆ มีแนวโน๎มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได๎คํอนข๎างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต๎องการของมนุษย์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพอยํางไรก็ดี  ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตําง  ๆ ดังกลําวที่แตํ
ละประเทศจะต๎องเผชิญจะมีความแตกตํางกัน ท าให๎การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางบูรณาการจะได๎รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎าน
พลังงานและอาหารมีแนวโน๎มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข๎อตกลงด๎านสิ่งแวดล๎อมจะมีความ
เข๎มข๎นและเข๎มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข๎อตกลงระหวํางประเทศตํางๆ ที่ส าคัญ เชํน เปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได๎รับการน าไปปฏิบัติอยํางจริงจังมากยิ่งขึ้น 

แนวโน๎มเหลํานี้จะกํอให๎เกิดความท๎าทายตํอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในสํวนของการ
จ๎างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมํๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความ
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เสี่ยงด๎านอ่ืนๆ ที่ซับซ๎อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการกํอสงครามที่ใช๎เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ การ
เคลื่อนย๎ายอยํางเสรีและรวดเร็วของผู๎คน เงินทุน ข๎อมูลขําวสาร องค์ความรู๎ เทคโนโลยีและสินค๎าและบริการ 
การปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได๎ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด  และ
โรคอุบัติใหมํที่จะสํงผลให๎การเฝูาระวังด๎านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสูํปัญหา
ความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได๎ หากไมํมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับ
ผลกระทบตํางๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร๎อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยํางรวดเร็วโดยเฉพาะอยํางยิ่งหากการเข๎าถึงเทคโนโลยี  โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน และองค์ความรู๎สมัยใหมํมีระดับความแตกตํางกันระหวํางกลุํมประชากรตํางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลําวจะสํงผลตํอทั้งการจ๎างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่
เปลี่ยนไป มีความต๎องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบัน
และบางอาชีพจะถูกทดแทนด๎วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต๎องการทักษะระดับต่ า  กํอให๎เกิดความเสี่ยง
ตํอความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมํทันหรือขาดความรู๎และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให๎เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยําง
รวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งปัจจัยทั้งหมด
ดังกลําวจะสํงผลให๎ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ๎อนมากยิ่งขึ้น 

จากปัจจัยและแนวโน๎มที่คาดวําจะสํงผลตํอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตํางๆ
ข๎างต๎น เห็นได๎วําบริบทและสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน๎มที่จะเปลี่ยนแปลงอยําง
รวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ๎อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศอยํางมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต๎องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด๎านการพัฒนาที่
เกี่ยวข๎อง มีความรํวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสํวนตํางๆ ในรูปแบบของหุ๎นสํวนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอยํางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข๎องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทย
จ าเป็นต๎องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู๎ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงตํางๆ 
สามารถรู๎เทําทันและปรับตัวให๎สามารถด าเนินชีวิตได๎อยํางมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร๎างรายได๎ ทํามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหมํๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยําง
รวดเร็วซึ่งจ าเป็นต๎องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยสํงเสริมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องไปพร๎อมกัน ทั้งในสํวนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล๎องกันกับการพัฒนาของคนในแตํละชํวงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร๎างพื้นฐาน รวมทั้งการให๎ความส าคัญกับการสํงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให๎ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับเป็นเจ๎าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก๎าวทันโลก  จากการตํอยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ สํงผลให๎เกิดการสร๎างหํวงโซํมูลคําทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร
และภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสูํการเสริมสร๎าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสํวน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยต๎องให๎ความส าคัญกับการสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว๎ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสํงเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่องที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม พร๎อมกับการมีข๎อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช๎พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต๎องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและสํงเสริมให๎ประเทศมีศักยภาพ
การแขํงขันที่สูงขึ้น และสามารถใช๎จุดแข็งในเรื่องต าแหนํงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให๎เกิดประโยชน์ตํอ
การพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให๎ความส าคัญของการรวมกลุํมความรํวมมือกับนานาประเทศในระดับ
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ภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร๎างสัมพันธไมตรี เสริมสร๎างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะกํอให๎เกิด
การสร๎างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต๎องสร๎างความพร๎อมในการที่จะ
ยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให๎เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด๎านตํางๆ  ขณะเดียวกันประเทศไทย
จ าเป็นต๎องเรํงให๎มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให๎เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทาง
การเมือง มีการสํงเสริมคนในชาติให๎ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให๎เกิดความรักความสามัคคี และ
ลดความขัดแย๎งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาตํางๆ จ าเป็นต๎องค านึงถึงความสอดคล๎องกับ
โครงสร๎างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกตํางจากปัจจุบันมากขึ้น 

ดังนั้น ภายใต๎เงื่อนไขโครงสร๎างประชากร โครงสร๎างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล๎อม และปัจจัยการพัฒนาตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง สํงผลให๎ประเทศไทยจ าเป็นต๎องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อยํางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต๎องใช๎ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพ่ือให๎เกิดการปรับตัวซึ่งจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร๎างการขับเคลื่อนการพัฒนา
ให๎ประเทศเจริญก๎าวหน๎าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต๎องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต๎องบรรลุ  พร๎อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด๎านตํางๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐ
เพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเดํนของประเทศ และปรับปรุงแก๎ไขจุดอํอนและจุดด๎อยตําง ๆ อยํางเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญํในการขับเคลื่อนประเทศ และถํายทอดไปสูํแผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสูํ
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษตํางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให๎การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได๎อยํางมั่นคง มั่งคั่ง และ 
ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตํอ
ผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แก ํการมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยูํอยํางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํน มีความมั่นคงทาง
สังคมทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล๎อมระหวํางประเทศ และการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกันด๎านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง เชํน ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มี
ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกท่ีน าไปสูํการบริหารประเทศท่ีตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอํุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
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ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข๎าสูํกลุํมประเทศรายได๎สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูํดีมีสุขได๎รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยํางทั่วถึงทุกภาคสํวนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไมํมีประชาชนที่อยูํในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข๎มแข็ง ขณะเดียวกันต๎องมีความสามารถในการแขํงขันกับประเทศตํางๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให๎สามารถสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร๎าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคตเพ่ือให๎สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางแนํนแฟูนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และการท า
ธุรกิจ เพ่ือให๎เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่องไป
ได๎ ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให๎เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูํบนหลักการใช๎ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
และสอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล๎อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืนและให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชน และทุกภาคสํวน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยํางสมดุล  มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ สร๎างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์สํวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด๎วย 

๑) ความอยูํดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขํงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได๎ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเทําเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล๎อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข๎าถึงการให๎บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง 
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(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตํอ
ความมั่นคงของชาติ 

(๔) การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใชํภาครัฐ 

(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) การเกษตรสร๎างมูลคํา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต 
(๓) สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยว 
(4) โครงสร๎างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 

๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร๎างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุํงเน๎น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
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๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ และ
ให๎บริการอยํางสะดวกรวดเร็ว โปรํงใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนและทุก
ภาคสํวนมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า 

นึกมีความสามารถสูง มุํงม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ และมีเทําที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตํอประชาชนโดย

เสมอภาค 
 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได๎จัดท าขึ้นใน
ชํวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล๎ชิดกันมาก
ขึ้น โดยได๎น๎อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศตํอเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร๎างภูมิค๎ุมกันและชํวยให๎สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูํได๎อยํางมั่นคง 
เกิดภูมิคุ๎มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยํางเหมาะสม สํงผลให๎การพัฒนาประเทศสูํความสมดุลและ
ยั่งยืน 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ (สศช.) ได๎จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่ง
เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร๎างประเทศไทยไปสูํประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนั้น ได๎ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสํวน ทั้งในระดับกลุํมอาชีพ ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยํางกว๎างขวางและตํอเนื่อง เพ่ือรํวมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรํวมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุํงสูํ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมตํอ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสูํการปฏิบัติ โดยในแตํละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได๎ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร๎อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต๎องด าเนินการให๎
เห็นผลเป็นรูปธรรมในชํวง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร๎อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให๎สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางเหมาะสม  
ขณะเดียวกัน ยังได๎ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือก ากับให๎การ
พัฒนาเป็นไปอยํางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสูํการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
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๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน๎มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน๎มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เปูาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูํความมั่ง

คั่ง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
 

๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.๓.๑ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  

1) วิสัยทัศน์ (Vision)  
“เมืองศูนย์กลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่เติบโตอยํางมั่นคงบน 

พ้ืนฐานของชุมชนเข๎มแข็ง และเมืองทํองเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืน”  
2) พันธกิจ (Mission)  
1. สร๎างและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเกษตร สัตว์น้ าและพืชเศรษฐกิจ 

(ยางพารา/ ปาล์มน้ ามัน) ของกลุํมจังหวัดให๎มีคุณภาพแบบครบวงจร  
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2. พัฒนาระบบการทํองเที่ยวให๎เกิดมูลคําเพ่ิมอยํางยั่งยืน โดยการผสานเชื่อมโยงกับ 
กลุํมอันดามันและเอกลักษณ์ที่โดดเดํนระดับโลก  

3. สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนในการรํวมสร๎างกลุํมจังหวัดสูํเมืองสีเขียว  
ที่มีระบบชุมชนเข๎มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เสริมสร๎างศักยภาพกลุํมจังหวัดให๎เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการขนสํง 
สินค๎ารองรับการพัฒนาของกลุํมจังหวัด  

3) เป้าประสงค์รวม (Objectives)  
1. สร๎างความม่ันคง มั่งคั่ง แกํเกษตรกร และผู๎ประกอบการ และระบบเศรษฐกิจของ 

กลุํม จังหวัดด๎วยระบบการบริหารจัดการการเกษตร และพืชเศรษฐกิจ(ยางพารา/ปาล์มน้ ามัน) ทีมี่
ประสิทธิภาพ  

2. ยกระดับกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอําวไทยให๎เป็นแหลํงผลิต แหลํงการค๎า แหลํง 
เรียนรู๎การพัฒนายางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศ 27  

3. พัฒนาการทํองเที่ยวของกลุํมจังหวัด สูํการทํองเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน  
4. สร๎างและพัฒนากลุํมจังหวัดให๎เป็นพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน (Green Area)  
5. จัดระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานทางการคมนาคมและสาธารณูปโภค ให๎มีศักยภาพใน 

การรองรับการพัฒนาของกลุํมจังหวัดในทุกๆด๎าน  
4) ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิต แปรรูปและการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ 

ยางพาราและปาล์มน้ ามันที่ มี คุณภาพแบบครบวงจร  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การทํองเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ให๎มี ความเข๎มแข็ง 

(ข๎าว,ไม๎ผล,ปศุสัตว์,ประมง)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสูํเมืองสีเขียว ชุมชนเข๎มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อยําง 

ยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานทางการคมนาคม และการ 

โลจิสติกส์ 28   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 
๑.การผลิต แปรรูปและ การ
บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ
ยางพาราและปาล์มน้ ามันที่มี
คุณภาพแบบครบวงจร  
 

1.1 เป็นศูนย์กลางการเกษตร  
พืชเศรษฐกิจยางพารา และ  
ปาล์มน้ ามันของประเทศ ที่มี  
ศักยภาพทางการผลิต การ
พัฒนา  
เพ่ือการแขํงขันทางเศรษฐกิจ
ระดับโลก  
 

1.1.1 พัฒนาเกษตรกรให๎มีศักยภาพ
ด๎ านการผลิต  การแปร รู ปและ
การตลาด  
1.1.2 พัฒนาระบบการเกษตร ของ
กลุํมจังหวัดให๎เติบโต อยํางมั่นคง
สมดุลบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
และการรักษาสิ่งแวดล๎อม  
๑.๑.๓ เสริมความรู๎ เติมศักยภาพ
ทางการบริหารจัดการผลผลิตแกํ
เกษตรกรผู๎ประกอบการยางพารา
และปาล์มน้ ามัน เน๎นการลดต๎นทุน
ด๎วยภูมิปัญญา และ มาตรฐานสากล  
1.1.4 การพัฒนาด๎านการตลาด
ภายในประเทศและเพ่ิมขีด  
ความสามารถเพ่ือการสํงออก  
1.1.5 สํ ง เสริมการรวมกลุํมของ
เกษตรกรเป็นชุมชน การเกษตรที่
เข๎มแข็งมีพลังทางการผลิต ทาง
การค๎า  

๒.การทํองเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน  
 

๒.๑ เป็นเมืองทํองเที่ยวที่  
หลากหลาย เติบโตบนฐาน  
การอนุรักษ์ เป็นแหลํง  
ทํองเที่ยวระดับนานาชาติ  
 

2.1.1 สํงเสริมการพัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธ์ การตลาด  
2.1.2 การจัดการแหลํงทํองเที่ยว
ของจังหวัดในกลุํมจังหวัด ให๎เป็น
แหลํงทํองเที่ยวที่ เป็น อัตลักษณ์
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดับโลก  
2.1.3 จัดระบบเส๎นทางการ
ทํองเที่ยว เสริมระบบโครงสร๎าง
พ้ืนฐานเชื่อมโยงการทํองเที่ยวกับ
พ้ืนที่ตอนบน และฝั่งอันดามัน  
๒.๑.๔ การจัดระบบการบริการ
นักทํองเที่ยวที่มีคุณภาพ เน๎นการ
ดูแลทั่วถึง สร๎างการทํองเที่ยวแบบ
อํุนใจปลอดภัย ประทับใจ และมา
เที่ยวซ้ า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
3. พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพ
ในพ้ืนที่ให๎มีความเข๎มแข็ง(ข๎าว,ไม๎
ผล,ปศุสัตว์,ประมง)  
 

 
 
 
 
 
 
3.1 เพ่ิมปริมาณและคุณภาพ  
ผลผลิตให๎เพียงพอตํอการ  
บริโภคและการสํงออก  
 

2.1.5 พัฒนาบุคลากรให๎มีศักยภาพ/
คุณภาพและเพียงพอตํอการรองรับ
การพัฒนาทางด๎านการทํองเที่ยว 
การโรงแรม และการบริการ ของ
กลุํมจังหวัด 
 
3.1.1 พัฒนาบุคลากรให๎มีศักยภาพ/
คุณภาพและเพียงพอ ตํอการรองรับ
การพัฒนาทางด๎านการเกษตร 
ประมงและปศุสัตว์ของกลุํมจังหวัด  
3.1.2 เสริมความรู๎ เติมศักยภาพ
ทางการบริหารจัดการผลผลิตแกํ
เกษตรกร ผู๎ประกอบการเกษตร  
เน๎นการลดต๎นทุนด๎วยภูมิปัญญา 
และมาตรฐานสากล  
3.1.3 สร๎างชํองทางการตลาดและ
ศูนย์กลางการผลิต แปรรูป การค๎า 
การสํงออกไม๎ผล ผลผลิตสัตวน์้ า ปศุ
สัตว์ มาตรฐานการค๎าระดับสากล  
3.1.4 สํงเสริมการรวมกลุํมของ
เกษตรกรเป็นชุมชน การเกษตรที่
เข๎มแข็ง มีพลังทางการผลิต ทาง
การค๎า  

๔. การพัฒนาสูํเมืองสีเขียว ชุมชน  
เข๎มแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง อยํางยั่งยืน  
 
 

4.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี ระบบการจัดการชุมชนมี
ความเข๎มแข็งบนฐานปรัชญา  
ความพอเพียง  
 

4.1.1 สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากทุก
ภาคสํวนรํวมสร๎างแกนน าการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชนเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  
4.1.2 สร๎างชุมชนต๎นแบบระบบ
บริหารจัดการชุมชนเข๎มแข็ง ชุมชน
นําอยูํ ด๎วยหลักการของปัญญาแหํง
ปรัชญาความพอเพียง ผํานการสร๎าง
แหลํงเรียนรู๎การพัฒนา  
4.1.3 สํงเสริมการธ ารงรักษาไว๎ซึ่ง
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภูมิปัญญาของชุมชนให๎อยูํคูํกับ
กลุํมจังหวัด  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  
ทางการคมนาคม และการ  
โลจิสติกส์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 โครงสร๎างการคมนาคม  
และโลจิสติกส์ของกลุํม  
จังหวัดเอ้ือตํอการทํองเที่ยว  
และการเกษตร 

4.1.4 ยกระดับการเรียนรู๎ในชุมชน 
เสริมสร๎างองค์ความรู๎ขยายฐาน
การศึกษา การเรียนรู๎ สูํการเป็นการ
เป็นกลุํมจังหวัดอุดมปัญญา  
4.1.5 สร๎างผู๎น าชุมชนที่มีคุณธรรม 
และศักยภาพในการนาชุมชนด๎วย
หลักธรรมาภิบาลสูํชุมชนวิถี
ประชาธิปไตยเข๎มแข็ง  
 
5.1.1 พัฒนาปรับปรุงการคมนาคม
การขนสํงทางน้ า ทางบก ทางอากาศ 
ทางราง ให๎มีการเชื่อมตํออยํางเป็น
ระบบ ประสานกับการพัฒนาของ
ประเทศ  
5.1.2 สํงเสริมท๎องถิ่นรํวมเชื่อมตํอ
ระบบการคมนาคมและการโลจิ
สติกส์สูํชุมชน  
5.1.3 วางระบบโครงสร๎างพื้นฐาน
การคมนาคมโลจิสติกส์  
5.1.4 พัฒนาบุคลากรให๎มีศักยภาพ/
คุณภาพและเพียงพอตํอการรองรับ
การพัฒนาทางโลจิสติกส์  
 

 
1.๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน ประกอบด๎วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ/เปูาประสงค์รวม  

และการจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์  
กลุํมจังหวัดภาคใต๎ชายแดนได๎น านโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนารายสาขา และ
แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต๎ดัชนีการพัฒนากลุํมจังหวัดภาคใต๎ชายแดนและความต๎องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีมาเป็นกรอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ การพัฒนากลุํมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน ทั้งนี้โดย มุํงเน๎น
การมีสวํนรํวมจากทุกภาคสํวนสร๎างความรํวมมือในการขับเคลื่อนเพื่อให๎เกิดความรํวมมือตามศักยภาพของกลุํม
จังหวัดและกระจายความเจริญเติบโตระหวํางจังหวัด/กลุํมจังหวัด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน และ
น าไปสูํการกระตุ๎นให๎เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร๎างรายไดใ๎ห๎กับกลุํมจังหวัด โดยก าหนด  

วิสัยทัศน์“ประตูการค้าชายแดน การท่องเที่ยว สู่อาเซียน”  
 
 



27 
 

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ พ.ศ.2561-2565 อบต.ทรายขาว  

 

คำอธิบายวิสัยทัศน์  
กลุํมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน ซึ่งมีจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การศึกษา การ

คมนาคม การบริการ และการทํองเที่ยว มีจังหวัดในกลุํมเป็นเครือขํายที่จะสนับสนุน และเชื่อมโยงในเรื่อง
ดังกลําวโดยก าหนดให๎กลุํมจังหวัดเป็นประตูการค๎า การลงทุน การทํองเที่ยว โดยมีเปูาหมายจะเป็นทางผําน 
หรือทางเข๎ารํวมทั้งเป็นศูนย์รวมในแหลํงความรู๎ วิธีการที่จะชํวยในเรื่องการค๎า การลงทุนที่ส าคัญกับกลุํม
จังหวัดในภูมิภาคและประเทศในกลุํมอาเซียน เนื่องจากกลุํมจังหวัดภาคใต๎ชายแดนมีดํานชายแดนถึง 9 ดําน ปี 
2556 มีมูลคําสํงออกประมาณ 287,989 ล๎านบาทตํอปี กวํารอยละ 90 เป็นมูลคําผํานแดน ดํานสะเดาและ
ดํานปาดังเบซาร์ และมีมูลคําผลิตภัณฑ์ มวลรวมภาคเกษตร ปี2555 จ านวน 68,568 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อย
ละ 28.02 ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด เป็นต๎น ประกอบกับกลุํมจังหวัดมีแหลํงทํองเที่ยวที่เป็นธรรมชาติและ
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะทอ๎งถิ่น เป็นจ านวนมาก จึงได๎ปรับวิสัยทัศน์กลุํมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน จาก
เดิม “ศูนย์กลางการพัฒนายางพารา ฮาลาล และการทํองเที่ยวสูํอาเซียน” เป็น “ประตูการ ค๎าชายแดน การ
ทํองเที่ยว สูํอาเซียน”  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเปา้หมาย 

เปูาประสงคร์วม ตัวชี้วัด/เปูาหมาย 
รวม 4 ป ี

 

ข๎อมูลคาํฐาน เปูาหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

1. ผลิตภัณฑ์มวล
รวมของกลุํมจังหวัด
ภาคใต๎ ชายแดน 
(GRP) มีมูลคําเพ่ิมขึ้น 

อัตราขยายตัว
มูลคาํผลิตภัณฑ์
กลุมํจังหวัดเพ่ิมขึ้น  
10 % 

2.17 % 

(คําเฉลี่ยปี2551-
2554) 

2.5% 5% 7.5% 10% 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
การขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคใต๎ชายแดนให๎เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ 

วิธีการที่ ก.น.จ. ก าหนดอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลุํมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน จึงได๎ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว๎ 4 ยุทธศาสตร์ โดยเรียงตามล าดับความส าคัญดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร๎าง 
มูลคาํเพ่ิมสินค๎า ยางพาราและการตลาดอยํางเป็นระบบครบวงจร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สํงเสริมและพัฒนา การค๎าการลงทุน และระบบโลจิสติกส์รองรับ 

ประชาคมอาเซียน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสินคาและบริการฮาลาลให๎มีมูลคําเพ่ิม และสอดคล๎องกับ 

ความตอ๎งการของตลาด  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร๎าง
มูลคาํเพ่ิมสินค๎า ยางพาราและการตลาดอยํางเปน็ระบบครบวงจร  

เปูาประสงคร์วม ตัวชี้วัด/เปูาหมาย 
รวม 4 ป ี

 

ข๎อมูลคาํฐาน เปูาหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

ผลผลิตยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์ยางมี
มูลคําเพ่ิมข้ึน 

๑.ผลผลิต
ยางพาราเพ่ิมขึ้น 
๑๐ กก./ไรํ 

๒๘๔ กก./ไรํ/ปี(ปี 
๕๕) 

2 ๔ 7 10 

๒. ปริมาณการ
แปรรูปยางพารา
เป็นผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนของ
สถาบันเกษตรกร
เพ่ิมข้ึนร๎อยละ ๑๐ 

ก าลังการผลิต
จ านวน ๔๙,๗๔๖ 
ต๎น/ปี  
(ปี ๕๒-๕๔)  

2.5% 5% 7.5% ๑๐% 

กลยุทธ์  
จากการวิเคราะห์ปัญหาด๎านยางพาราได๎จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ดังนี้  
1. สํงเสริมผลิตต๎นตอพ้ืนเมือง แปลงจำหนาํยพันธุ์มาตรฐาน การบริหารจัดการ และเพ่ิม

ความรู๎แกํเกษตรกรหรือผู๎ประกอบการเพื่อเพ่ิมผลผลิต  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร กลุํมเครือขาํยผู๎ประกอบการทุก

ระดับของยางและผลิตภัณฑ์ยางใหมขํีดความสามารถในการแขํงขัน  
3. สํงเสริมและพัฒนาการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูป ยาง/ไม๎ยางพาราและ

ผลิตภัณฑ์ยางให๎ได๎มาตรฐานและสํงเสริมชํองทางการตลาด  
4. สํงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและเผยแพรํองค์ความรู๎ในการเพ่ิมมูลคํา

ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
5. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐาน แหลํงทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลคํายาง

และผลิตภัณฑ์ยางและจัดตั้งเมืองยาง (Rubber City)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  

เปูาประสงคร์วม ตัวชี้วัด/เปูาหมาย 
รวม 4 ป ี

 

ข๎อมูลคาํฐาน เปูาหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

รายได๎จากการ
ทํองเทีย่วของกลุํม
จังหวัดเพ่ิมข้ึน 

๑.รายได๎การ
ทํองเทีย่ว ๑๐% 

๔๘,๕๘๖ ล๎าน
บาท (ปี ๕๖) 

2.๕% ๕% 7.๕% 10% 

๒. จ านวนแหลํง
ทํองเทีย่วท่ี ได๎รับการ
พัฒนาให๎เป็นภูมิอัต
ลักษณ์ของกลุํม
จังหวัด เพิม่ขึ้น ๔๐ 
แหลํง 

แหลํงทํองเที่ยว
ได๎รับการพัฒนา
จ านวน ๒๐ แหลํง 
(ปี ๕๗) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ 
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กลยุทธ์  
จากการวิเคราะห์ปัญหาด๎านการทํองเที่ยว ได๎จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ดังนี้  
1. พัฒนาการบริหารจัดการการทํองเที่ยวอยํางเปน็ระบบ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
2. พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธ์สร๎างแรงจูงใจให๎เกิดการทํองเที่ยวในพื้นที่  
3. พัฒนาแหลงทํองเที่ยว สินค๎า และบริการให๎เป็นภูมิอัตลักษณของกลุํมจังหวัด  
4. พัฒนาและสํงเสริมการทอํงเที่ยวชายแดนเชิงวัฒนธรรม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สํงเสริมและพัฒนา การค๎าการลงทุน และระบบโลจิสติกส์รองรับ

ประชาคมอาเซียน  

เปูาประสงคร์วม ตัวชี้วัด/เปูาหมาย 
รวม 4 ป ี

 

ข๎อมูลคาํฐาน เปูาหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

๑.โครงสร๎างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ
ระบบโลจิสติกส์ 
ได๎รับการปรับปรุง 
และพัฒนาอยํางเป็น
ระบบ 

๑.อัตราการ
ขยายตัวมูลคํา
การค๎าผํานดําน 
ศุลกากรชายแดน
เพ่ิมข้ึน ร๎อยละ 
๔๐ 

มูลคําการคา๎  
ผํานดํานศุลกากร  
ชายแดน 
501,278  
ล๎านบาท  
(ป5ี7) 

๑๐ %  ๒๐ %  ๓๐ %  ๔๐ %  

๒.ทรัพยากรมนุษย ์ 
ไดร๎ับการพัฒนาและ  
เพ่ิมขีดความ 
สามารถในการ
แขํงขันเพ่ือเขา๎  
สูํประชาคมเศรษฐกิจ  
อาเซียน 

๒. สามารถลด
อัตราการวํางงาน
ของผู๎ไมมํีงานท า
รอ๎ยละ 50  
คนวํางงาน 
30,480 คน  

คนวํางงาน  
30,480 คน  
(ป5ี4) 

๒๐ %  ๓๐ %  ๔๐ %  ๕๐ %  

กลยุทธ์  
จากการวิเคราะห์ปัญหาด๎านโลจิสติกส์ไดจ๎ัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ดังนี้  
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงขํายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ ระบบปูองกันและบรรเทา

อุทกภัยให๎ประสิทธิภาพสูงสุด  
2. พัฒนาดํานชายแดน/เมืองชายแดน/เขตเศรษฐกิจให๎สามารถรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษและการค๎าชายแดน  
3. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่เสื่อมโทรมให๎มีประสิทธิภาพสามารถลดปัญหา

มลพิษในพ้ืนที่อยํางยั่งยืน  
4. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
5. สํงเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมตํอเนื่อง
(LinkageIndustry) ให๎มีความเข๎มแข็ง  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4: พัฒนาสินค๎าและบริการฮาลาลให๎มีมูลคําเพ่ิม และสอดคล๎องกับ
ความตอ๎งการของตลาด  

เปูาประสงคร์วม ตัวชี้วัด/เปูาหมาย 
รวม 4 ป ี

 

ข๎อมูลคาํฐาน เปูาหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

พัฒนาสินคา๎และ  
บริการฮาลาลให๎ได๎
มาตรฐานของ  
อาเซียน 

สินคา๎และบริการที่
ผํานการรับรอง
มาตรฐานฮาลาล
เพ่ิมข้ึน 

ผลิตภัณฑ์ได ๎ 
รับรองมาตรฐาน  
ฮาลาลจ านวน  
10 ผลิตภัณฑ์ 
(ปี ๕๖) 

๑๐  ๒๐  ๓๐  ๔๐  

กลยุทธ์  
จากการวิเคราะห์ปัญหาด๎านฮาลาลได๎จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ดังนี้  
1. พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจฮาลาลอยํางเป็น
ระบบ  
2. สํงเสริมพัฒนาเชื่อมโยงเพ่ือยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพของวัตถุดิบ
เพ่ือรองรับการขยายตัวด๎านฮาลาล  
3.สํงเสริมพัฒนาสินค๎าและบริการเชื่อมโยงเพ่ือยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณ และ 
คุณภาพของวัตถุดิบเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิม  
4. สํงเสริมและสร๎างความเข๎มแข็งขององค์กรและผู๎ประกอบการ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ฮาลาล  
5. เพิ่มชํองทางการจ าหนาํยและการกระจายสินค๎าฮาลาลสูํตลาดทั้งในและตํางประเทศ 
 
1.๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี  

   ๑.จุดยืน และต าแหน่งการพัฒนาของจังหวัด(Strategic positioning)  
ประกอบด้วย ๔ จุดยืน ดังต่อไปนี้ 

  ๑.การพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป ทั้งการค้า         
ในประเทศ การค้าต่างประเทศ และการค้าบนระบบดิจิทัล ให้มีความเติบโตอย่างมั่นคงของอุตสาหกรรม
การเกษตร  ๔ ด้าน คืออุตสาหกรรมพืชพลังงาน อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และอุตสาหกรรม
ยางพารา  

  ๒.การพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งการแปรรูปอาหารเพ่ือสุขภาพ และอาหารฮาลาล ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานส่งออก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ๓.การพัฒนาประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี บนพ้ืนฐานสังคมแห่งความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม  

  ๔.การพัฒนาพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพในการจัดการพ้ืนที่ให้มีความสงบเรียบร้อย และปรับ     
ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมสร้างปัตตานีเป็นเมืองสะอาด 
   ๒.ประเด็นการพัฒนา 
 “เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
ที่สันติสุข” 
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ค าอธิบาย 
การก าหนดจุดหมายปลายทาง (Ends) ในการพัฒนาจังหวัดปัตตานีแบบบูรณาการ ที่ให้

ความส าคัญกับการน าความหลากหลายทางด้านวิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ วิธีคิดและมุมมอง
ต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงหลากมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ จังหวัด
ปัตตานีให้เห็นเป็นภาพรวม (Holistic) ของการพัฒนาที่มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างความพอเพียงกับความสามารถใน
การพัฒนาให้ก้าวทันโลกยุคใหม่โดยวางสถานะ (Positioning) ของจังหวัดปัตตานีให้เป็นแหล่งผลิตผลการเกษตร
และผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมั่นคงของประชาชน  

เมืองเกษตรอุตสาหกรรม หมายถึง ความส าเร็จของการพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการค้า 
อาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป ทั้งในรูปแบบการค้าในประเทศ การค้าต่างประเทศ และการค้าบน
ระบบดิจิทัล มีความเติบโตอย่างมั่นคงของอุตสาหกรรมการเกษตร ๔ ด้าน คืออุตสาหกรรมพืชพลังงาน 
อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมยางพารา เป็นเมืองแห่งโรงงานแปรรูปอาหาร
สุขภาพและอาหารฮาลาลที่มีคุณภาพ มาตรฐานการส่งออก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงกับนานาชาติ  
มีความเข้มแข็งทางการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ทั้งในระดับครัวเรือน แปลงย่อย
แปลงใหญ่ และวิสาหกิจชุมชน และความพร้อมสมบูรณ์ของคุณภาพของแรงงาน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ
ชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ในเกษตรอุตสาหกรรม มีความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มี
ศักยภาพที่แข่งขันได้ 

ผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพของประเทศ หมายถึง เมืองที่มีความมุ่งม่ันในการน าปรัชญา  
วิถีปฏิบัติของศาสนาอิสลามในส่วนของฮาลาลมาใช้เป็นธงน า(Flagship) ในการพัฒนาที่มุ่งไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ตั้งอยู่บนรากฐานของลักษณะภูมิสังคมแบบ      พหุ
วัตถุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยการน าหลักคิดในการผลิตและด าเนินวิสาหกิจที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก
ปฏิกูลหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นที่รังเกียจโดยบัญญัติของศาสนาอิสลาม รวมทั้งของศาสนาอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กัน อาทิ อาหารเจของคนเชื้อสายจีนในปัตตานี มาเป็นกรอบอ้างอิงในการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการผลิต
เพ่ือการบริโภคในชุมชนท้องถิ่นของตนอย่างพอเพียง และการผลิตเชิงพาณิชย์ที่ก าหนดให้สินค้าและบริการ
ของฮาลาลเป็นผลผลิตหลัก(Major Product) ในการเจาะตลาดเก่าและสร้างตลาดใหม่ที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย
เฉพาะ (Niche Market)โดยมีเปูาหมายเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ประกอบด้วย   อาหาร
ฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาล แฟชั่นมุสลิม เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับสตรี และบริการฮาลาลเพ่ือไปสู่การเป็น
แหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลเป็นผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ของจังหวัด      ที่สร้าง
งาน สร้างรายได้แก่จังหวัด 

เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข หมายถึง ปัตตานีเป็นสังคมแห่งความหลากหลายของ      
วัฒนธรรมมุสลิม พุทธ และวัฒนธรรมจีน ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงในที่อยู่
อาศัย สุขภาพดี มีอาชีพมั่นคงและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต รวมทั้งสภาพครอบครัวที่อบอุ่น เยาวชน
ประชาชนมีคุณภาพมีความตื่นรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันความ เปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน และคงไว้
ซึ่งอัตลักษณ์ที่ดีงามของปัตตานีเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งการศึกษา  เมืองที่มีศักยภาพทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชนมีทักษะสากล(ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพร้อมสู่สังคม
ดิจิทัล ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ ธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
พัฒนาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและสามารถแสดงออกถึงวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของตนเองได้อย่างเสรีมีความ
เข้มแข็งของหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัยสงบเรียบร้อย และมีความมั่นคงในพ้ืนที่ ประชาชน
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อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพ้ืนที่มีความเป็นพลเมืองปัตตานี พลเมืองประเทศ ที่เข้มแข็ง ภัย
คุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลงในทั่วทุกพ้ืนที่ อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และ
ยั่งยืนมีความเข้มแข็งของศาสนา ประชาชนมีหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา  และความ
หลากหลายประเพณี และวัฒนธรรมมุสลิม พุทธ และจีน และความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจ
ความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากรและระบบงานที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับเชื่อมั่นไว้วางใจจาก
ประชาชน 

๓.เป้าหมายรวมของการพัฒนา 
เปูาประสงค์รวมของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๒ เปูาประสงค์รวมที่ส าคัญคือ ด้านเศรษฐกิจ และ

ด้านความมั่นคงสันติสุข และมีตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย ดังต่อไปนี้ 
เป้าหมายรวม ตัวชี้วัด ผลงาน 

ที่ผ่านมา 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ.

๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

เศรษฐกิจจังหวัด
ปัตตานีเติบโต
อย่างต่อเนื่อง      
มีความมั่นคง    
มั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ  

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวม
จังหวัด 

-๒.๐๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สนง.คลัง
จังหวัด
ปัตตาน ี

รายได้ต่อหัวของ
ประชากรเฉลี่ยต่อหัว 
ต่อปี  

๒.๗๗ ๒.๘๐ ๓.๐๐ ๓.๒๐ ๓.๕๐ ๓.๑๓ สนง.คลัง
จังหวัด
ปัตตาน ี

ปัตตานีมีความ
สันติสขุเพ่ิมมาก
ขึ้น ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
มีความมั่นคงมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละของเหตุการณ์
ความไมส่งบท่ีลดลง  
 

๑๕.๒๖ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๓๒.๕ ที่ท าการ
ปกครอง
จังหวัด
ปัตตาน ี

ร้อยละของประชากรที่
อยู่ใต้เส้นความยากจน
ลดลง 

๓๙.๑๕ ๓๕ ๓๓ ๓๐ ๒๘ ๓๑.๕๐ สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวดั
ปัตตาน ี

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ และน้ าหนักในการพัฒนาในรอบแผน ๔ ปี ดังต่อไปนี้ 
  1)การสร๎างเสริมเศรษฐกิจที่เข๎มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค๎า การ 

บริการ และการทํองเที่ยว(น้ าหนักร๎อยละ ๔๐) 
2)การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยั่งยืน(น้ าหนักร๎อย 

ละ ๓๐) 
3)การเสริมสร๎างความมั่นคง พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม(น้ าหนักร๎อยละ 

 ๓๐) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
“การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ  

และการท่องเที่ยว(น้ าหนักร้อยละ ๔๐)” 
 

๑) เป้าหมาย 
๑) ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพมีศักยภาพทางการตลาด 
๒) ผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีคุณภาพ มีคุณค่า และมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
๓) เกษตรอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และการท่องเที่ยวสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้างโอกาส     

แก่ชุมชน ประชากร 
๒) ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

ตัวช้ีวัด ผลงาน
ที่ผ่าน
มา 

ค่าเป้าหมาย(พ.ศ.) พ.ศ.
๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมวลรวม 
ภาคเกษตร 

-๔.๙๐ 
 

๐.๑๕ 
 

๐.๑๕ 
 

๐.๑๕ 
 

๐.๑๕ 
 

๐.๑๕ 
 

สนง.เกษตร 
และสหกรณ ์

จังหวัด
ปัตตาน ี

๒) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนแปลง/
ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP)  

- พืช 
- ประมง 

 
 
 

-๕๐ 
๑๘ 

 
 
 

๒๐ 
๕ 

 
 
 

๒๐ 
๕ 

 
 
 

๒๐ 
๕ 

 
 
 

๒๐ 
๕ 

 
 
 

๒๐ 
๕ 

สนง.เกษตร 
และสหกรณ ์

จังหวัด
ปัตตาน ี

๓) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่า            
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาล  

-๑.๘๑ ๐.๑๕ ๐.๒๕ ๐.๕ ๑ ๐.๔๗ สนง.พาณิชย ์
จังหวัด
ปัตตาน ี

 
 
 

๔) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการสร้างงานอาชีพ
แก่ประชาชนจากเกษตรอุตสาหกรรมใน
ระบบประกันสั งคม(อุตสาหกรรมพืช
พลังงาน,อุตสาหกรรมปศุสัตว์,อุตสาหกรรม
ยางพารา) 

๔ 
(+๒) 

๖ ๘ ๑๐ ๑๒ ๙ สนง.
อุตสาหกรรม 

จังหวัด
ปัตตาน ี
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๓) แนวทางการพัฒนา 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถจัดล าดับความส าคัญของ  

กลยุทธ์ และก าหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain) ดังนี้ 
๑) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ในระบบการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับ

ภูมิสังคมและการแข่งขันได้(ต้นทาง) 
๒) ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ และผลผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่ปูอนสู่เกษตรอุตสาหกรรมที่

สอดคล้องกับตลาดผู้บริโภค(ต้นทาง) 
๓) พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรด้วยกลไกของสหกรณ์และการ

รวมกลุ่มภายใต้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ต้นทาง) 
๔) พัฒนาคุณภาพแรงงานและระบบบริการแรงงานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด(ต้นทาง) 
๕) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สู่เมืองเกษตร

อุตสาหกรรมและการค้าบริการ(ต้นทาง) 
๖) สร้างกลไกในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน คู่ค้าและ

นักท่องเที่ยว(ต้นทาง) 
๗) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการรัฐแบบครบวงจรรองรับการพัฒนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรม

การค้าและบริการ(ต้นทาง) 
๘) พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรมของจังหวัดเพ่ือรองรับและ

เชื่อมโยงการท่องเที่ยว(กลางทาง) 
๙) สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ฮาลาล พรีเมี่ยมปัตตานีรุกตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(ปลายทาง) 
๑๐) พัฒนามาตรฐาน ผลักดันระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบตลาด และเสริมสร้างตลาด

ดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาด การค้า การลงทุน(ปลายทาง) 
๑๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งของตลาดท่องเที่ยวเดิม เพ่ิมตลาดท่องเที่ยวใหม่ รองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว

(ปลายทาง) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
“การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 

(น้ าหนักร้อยละ ๓๐)” 
 

๑. เป้าหมาย 
๑) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมลดลง 
๒) ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภูมิปัญญาเกิดคุณค่า มูลค่าเพ่ิม และเป็นแหล่ง

สร้างงาน สร้างรายได้  
๓) หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพ่ึงตนเองมากขึ้น 
๔) ประชาชน มีคุณภาพ มีองค์ความรู้ มีสุขภาพดี มีความม่ันคงในชีวิตเพ่ิมข้ึน 

๒. ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔ 
ตัวช้ีวัด ผลงาน 

ที่ผ่านมา 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) พ.ศ.

๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑)จ านวนของหมู่บ้านชุมชน 
ที่เพ่ิมขึ้นที่มีการบริหาร
จัดการและใช้ประโยชน์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด 

๓๓ ๓๕ ๓๗ ๓๙ ๔๑ ๓๘ สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดปัตตานี 

๒)ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่
ปุาไม้ 

๙ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัด
ปัตตานี 

๓)ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของชุมชน
ที่สามารถบริหารจัดการภัย
พิบัติที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ได้ 

๓๒  ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๔๒.๕ สนง.ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดปัตตาน ี

๔)ร้อยละของระดับความ
เข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

๑๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๖๕ สนง.พัฒนา
สังคมและ

ความมั่นคงของ
มนุษย์ 

๕)ร้อยละของเด็กปฐมวัย ๔ 
ช่วงอายุ (๙,๑๘,๓๐,๔๒ 
เดือน) มีพัฒนาการสมวัย 

๗๙.๓๙ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ สนง.สาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี 

๖)ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยของ
ผลสอบ ONET  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๔๒ ๔๕ ๔๘ ๕๑ ๕๔ ๔๙.๕๐ สนง.เขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
ปัตตานี เขต ๑ 
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๓. แนวทางการพัฒนา 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สามารถจัดล าดับความส าคัญ

ของกลยุทธ์ และก าหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 
๑) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปุาต้นน้ า และพัฒนาแหล่งทรัพยากรรองรับการเกษตร 

การท่องเทีย่ว อุตสาหกรรมฮาลาล และอาหารฮาลาล (ต้นทาง) 
๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรม ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม รักษาอัตลักษณ์ที่ดีงาม

บนความเป็นพหุวัฒนธรรม(ต้นทาง) 
๓) ปรับระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชนที่ยั่งยืน โดยให้ชุมชนเป็นฐาน    

ในการพัฒนาอนุรักษ ์และจัดการให้เกิดประโยชน์ (กลางทาง) 
๔) สร้างมาตรการรองรับปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกร้อน 

ลดภัยคุกคามทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน(กลางทาง) 
๕) สร้างเสริมสุขภาพประชาชนพัฒนาทั่วทุกชุมชน หมู่บ้านให้เป็นพ้ืนที่สุขภาวะดี แบบมีส่วนร่วม 

พร้อมยกระดับการบริการสุขภาพรองรับการพัฒนาเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ(กลางทาง) 
๖) สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึดหลักเข้าใจ 

เข้าถึง และพัฒนา (กลางทาง) 
๗) ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพคน พัฒนาเมือง ชุมชน สู่พ้ืนที่แห่งการเรียนรู้  ที่

ประชาชน ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง (กลางทาง) 
๘) ส่งเสริมการพัฒนาความม่ันคงรอบอ่าวปัตตานี(กลางทาง) 
๙) ส่งเสริมการสร้างงาน อาชีพ รายได้ จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาอย่างรู้คุณค่า และการ

รักษาให้ยั่งยืน (ปลายทาง) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
“การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

(น้ าหนักร้อยละ ๓๐)” 
 

๑. เป้าหมาย  
๑) ประชาชนมีความปลอดภัย สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข และมีความเชื่อมั่นต่อรัฐ 
๒) ระบบการคมนาคมขนส่งและการโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาจังหวัด และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
๓) ระบบบริหาร และบริการของรัฐมีประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย  

๒. ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

ตัวช้ีวัด ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย(พ.ศ.) พ.ศ.
๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

ตัวช้ีวัด 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็งและมสี่วนร่วมในการ
รักษา ความปลอดภัย 

๘๑.๕ ๘๓.๕ ๘๕.๕ ๘๗.๕ ๘๙.๕ ๘๖.๕๐ ที่ท าการ
ปกครอง 
จังหวัด
ปัตตาน ี

๒) ร้อยละของจ านวนหมู่บ้าน         
สีขาว (หมู่บ้านปลอดยาเสพติด) 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๑๐๐ ๘๖.๒๕ ศูนย์อ านวย 
การปูองกัน

และ
ปราบปราม 
ยาเสพตดิ
จังหวัด
ปัตตาน ี

๓) อัตราการลดลงของคดี
ความมัน่คงจากความไม่สงบ
เรียบร้อย 

๙๕ ๙๐ ๘๕ ๘๐ ๗๕ ๘๒.๕๐ ที่ท าการ
ปกครอง
จังหวัด
ปัตตาน ี

๔) ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของประชาชนต่อบริการ 
ของรัฐ 

๘๑.๗๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ สถิติจังหวัด
ปัตตาน ี

๕) ปริมาณที่เพ่ิมขึ้นของ
นวัตกรรมที่ส่วนราชการ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

๑๒ ๑๕ ๑๘ ๒๑ ๒๔ ๑๗ ส านักงาน
จังหวัด
ปัตตาน ี
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๓. แนวทางการพัฒนา 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความมั่นคงและโครงสร้างพ้ืนฐาน สามารถจัดล าดับความส าคัญของ  

กลยุทธ์ และก าหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 
๑) เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัยและมีความสงบเรียบร้อย(ต้นทาง) 
๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันปราบปรามและเฝูาระวังภัยคุกคามต่อประชาชนและความมั่นคงของ

จังหวัดด้วยการท างานแบบบูรณการผสานความทันสมัยของเทคโนโลยีและคุณภาพบุคลากร       
(กลางทาง) 

๓) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และพัฒนาการคมนาคมทั้งทางบก ทางราง 
ทางน้ า ทางอากาศ ให้มีความปลอดภัย มีมาตรฐานเชื่อมโยงจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดประเทศอาเซียน 
และนานาชาติ(กลางทาง) 

๔) พัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้วยกลไกการท างานเชิงบูรณาการรูปแบบประชารัฐ เน้น
ภารกิจร่วม พื้นท่ีเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (กลางทาง) 

๕) ปรับสภาพแวดล้อมเมือง สร้างภูมิทัศน์ใหม่ ให้มีความเป็นอารยะสถาปัตย์ เป็นเมืองสะอาด  เป็น
ระเบียบพร้อมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยความประทับใจ (กลางทาง) 

๖) ยกระดับการบริการประชาชนให้มีความทันสมัยเป็นสากลและรองรับการเติบโตของเมือง(ปลายทาง) 
๗) เตรียมพรอ้มเมืองสู่สังคมดิจิทัล และพัฒนาสู่เมืองแห่งความทันสมัยด้วยเทคโนโลยี(ปลายทาง) 
๘) เสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนยุติธรรม 

๑.3.4  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นต๎องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให๎ความส าคัญกับ
การพัฒนาด๎านเทคโนโลยีกลุํมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ กลุํมเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม  กลุํมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับอุปกรณ์ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ 
๔.๐ มีดังนี ้
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ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหมํ (New 

Engines of Growth) ด๎วยการเปลี่ยนแปลง ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยูํ ๒ ด๎าน คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให๎เป็นความได๎เปรียบในเชิงแขํงขัน โดยการ
เติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอด
ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย ประกอบด๎วย 

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

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

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

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ 
เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมตํอออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) 
อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต๎น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการทํองเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต๎น 

 
1.3.5 แผนพัฒนาอ าเภอโคกโพธิ์ 
วิสัยทัศน์  
“อ าเภอ..ยิ้ม-ใสสะอาด แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐาน ประชาชนมคีุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สังคม  

พหุวัฒนธรรม” 
พันธกิจ 
๑. เสริมสร้างงานและอาชีพ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานของแนวคิดตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒. เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  ๓. สนับสนุนส่งเสริมการสร้างความรัก ความสามัคคี และการอยู่ด้วยกันอย่างสงบและสันติ
สุข 
  ๔. ส่งเสริมการพัฒนาบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน 

๕. สนับสนุนส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ และพัฒนาเพื่อรองรับการ 
ท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
  ๑) เปูาประสงค์ : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและสังคม เพ่ือเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
  ๒ )กลยุทธ์ของแต่ละเปูาประสงค์ : 
  - ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างทั่วถึง 

- ส่งเสริมกระบวนการสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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  ๓) ตัวชี้วัด : 
  - ร๎อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น 
  - จ านวนชุมชนเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖๐ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
  ๑) เปูาประสงค์ : ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม 
  ๒) กลยุทธ์ของแต่ละเปูาประสงค์ : 

- ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ การปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนในการใช้ และบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 

๓) ตัวชี้วัด : 
 - พ้ืนที่ปุาไม้ได้รับการฟ้ืนฟูไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ไร่ ต่อปี 
 - พ้ืนที่ปุาถูกบุกรุกท าลายลงร้อยละ ๕๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
  ๑) เปูาประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานท า และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  ๒) กลยุทธ์ของแต่ละเปูาประสงค์ : 
   ๑. ส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูการท านาร้าง 
   ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกข้าวนาปรัง 
   ๓. การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม และการรวมกลุ่มพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ผลผลิตของกลุ่ม 
   ๔. พัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๕. มีผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่ได้รับการประกาศ ๒ – ๔ ดาว เพิ่มข้ึน ๒๐ กลุ่ม 
             ๖. เพ่ิมช่องทางการกระจายสินค้าทางการเกษตร  

๗. ก่อสร้างและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ 
ต้องการของประชาชน 

๓) ตัวชี้วัด : 
  - จ านวนของครัวเรือนที่มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. เพ่ิมข้ึน 

 - ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ ความเข้าใจและถือปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๐ 
  - มีผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่ได้รับการประกาศ ๒ – ๔ ดาว เพิ่มข้ึน ๒๐ กลุ่ม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างมูลค่าเพิ่มและผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตจากการเกษตร สร้าง 
รายได้แก่ประชาชน 
  ๑) เปูาประสงค ์: สร๎างมูลคําเพ่ิมผลผลิตและรายได๎ทางด๎านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท๎องถิ่น 
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๒) กลยุทธ์ของแต่ละเปูาประสงค์ : 
   ๑. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตรให้มีคุณภาพ 
สร้างมูลค่าเพ่ิม ลดต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร 
   ๒. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และ SMEs 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับประชาชนใน 
ท้องถิน่ 

๓) ตัวชี้วัด : 
 - อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์เฉลี่ยมวลรวมภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ 

  - ร้อยละ ๒๐ ของผู้ประกอบการ มีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดรายจ่ายในการผลิต และสามารถคิดค้น 
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆออกสู่ท้องตลาด 
  - สามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนและลดจ านวนผู้ว่างงานได้ร้อยละ ๒๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างความม่ันคงในการด ารงชีวิตของประชาชนและความเชื่อม่ัน 
ที่มีต่อภาครัฐ 
  ๑) เปูาประสงค์ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความไว้วางใจเจ้าหน้าที่
รัฐมากขึ้น 
  ๒) กลยุทธ์ของแต่ละเปูาประสงค์ : 

๑. การบูรณการทุกภาคส่วนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาจากความไม่สงบ 
๒. ฝึกอบรมทบทวนพัฒนาศักยภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่ชุด  

ชรบ. และอปพร. 
๓ .ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการข่าว 

3) ตัวชี้วัด : 
- เหตุการณ์ความไม่สงบในเขตพ้ืนที่อ าเภอลดลง ร้อยละ ๒๐ ต่อปี 
- ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากสาธารณภัย 
- งานด้านการข่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น ร้อยละ ๘๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
๑) เปูาประสงค์ : ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งน าทุนทาง 

วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นมาสืบสานเพ่ิมคุณค่าให้กับสังคม และเพ่ิมคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับภาคธุรกิจการ
ท่องเที่ยว และกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง 
      ๒) กลยุทธ์ของแต่ละเปูาประสงค์ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเพ่ิมขีด 
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 

๒. ส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นมาสืบสานสร้างคุณค่าทาง 
สังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนและ 
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

๓. สร้างความเชื่อม่ัน ด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งภัยธรรมชาติ และ 
ความสงบเรียบร้อย 

3) ตัวชี้วัด : 
  - จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ฯ ปีละ ๑ แห่ง 
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  - รายได้โดยรวมจากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๔/ปี 
  - จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๖ / ปี 

1.3.6  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
องค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาว  อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  ได๎ยกฐานะจากสภา

ต าบลเป็นองค์การบริหารสํวนต าบล  โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  
สังกัดกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย และเมื่อปี 2545  ได๎เปลี่ยนไปสังกัดกรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545  องค์ก าร
บริหารสํวนต าบลซึ่งเป็นหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นที่เกิดขึ้นตามนโยบายการกระจายอ านาจ    สูํ
หนํวยการปกครองขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาล โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 
2537  ก าหนดให๎องค์การบริหารสํวนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการบริหารสํ วนท๎องถิ่น มีอ านาจ
หน๎าที่ในการพัฒนาต าบลในด๎านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  การบริหารกิจการองค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาว  แบํงโครงการสร๎างการบริหารกิจการ
ภายในองค์กร ได๎แกํ  ส านักปลัดองค์การบริหารต าบล  สํวนการคลัง  สํวนโยธา ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการถําย
โอนภารกจิจากสํวนกลางตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
  1.  ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ 

1) สํงเสริมกลุํมอาชีพและแปรรูปสินค๎าทางการเกษตรและจากวัชพืช เชํน การจัดท าปุ๋ย
ชีวภาพ และงานฝีมือด๎านการจักรสาน ซึ่งเป็นการรวมกลุํมของประชาชนในด๎านการ
สํงเสริมอาชีพ เพ่ือแก๎ปัญหาความยากจนและกํอให๎เกิดรายได๎ให๎แกํประชาชนเป็นการ
สํงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให๎กับประชาชนในท๎องถิ่น 

2) สํงเสริมร๎านค๎าชุมชน  เพ่ือเสริมสร๎างให๎ชุมชนมีรายได๎ 
3) สํงเสริมสินค๎าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให๎ได๎ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4) สนับสนุนด๎านการจัดหาตลาด เพื่อการจ าหนํายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
5) สํงเสริมกลุํมอาชีพทางการเกษตรที่เป็นไปในรูปแบบเพ่ือเศรษฐกิจ เชํน  การท าเกษตร

สวนครัว , เลี้ยงสัตว์ตํางๆ และกํอให๎เกิดรายได๎ตามมา 
6) จัดให๎มีการอบรมให๎ความรู๎เพื่อน ามาประยุกต์ใช๎ระหวํางการเกษตรและ

เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรด๎านอาชีพการเกษตร 
7) จัดให๎มีและสํงเสริมกิจการสหกรณ์ 
8) สํงเสริมกลุํมออมทรัพย์ตํางๆเพ่ือเป็นการระดมเงินทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน

ชุมชน 
9) พัฒนาคุณภาพแรงงานและสํงเสริมการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรมและทั่วถึง 
2.  ด้านการบริหารและการจัดการ 

 การสํงเสริมด๎านการพัฒนาการเมืองการบริหาร เพื่อให๎เป็นสถาบันที่มีความม่ันคง และ
ปรับปรุงการจัดระบบการบริหาร ให๎สามารถอ านวยความสะดวกด๎านการบริการแกํประชาชนอยํางมี
ประสิทธิภาพในระดับสูง โดยการด าเนินการดังนี้ 

1) ปรับปรุงระบบการบริหารงานให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางคลํองตัวรวดเร็วและถูกต๎อง
และด าเนินไป 
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2) พัฒนาและสํงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน ของพนักงานสํวน
ต าบลในการให๎บริการแกํประชาชน โดยเน๎นให๎บริการที่สะดวกและรวดเร็วเน๎นให๎บริการ
ที่ยิ้มแย๎มแจํมใสและเป็นมิตร 

3) สํงเสริมให๎ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการพัฒนาท๎องถิ่น 

4) สํงเสริมและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช๎ในส านักงานและจัดให๎มีอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของ อบต. ให๎เพียงพอที่จะให๎ในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

5) สํงเสริมการสร๎างขวัญและก าลังใจแกํพนักงานสํวนต าบลและลูกจ๎างโดยยกยํอง
ผู๎ปฏิบัติงานดีและให๎ค าแนะน าแกํผู๎ด๎อยโอกาส 

6) สํงเสริมและสนับสนุนการสร๎างความปลอดภัยตํอชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โดยเฉพาะการปูองกันระงับอัคคีภัย สํงเสริมขีดความสามารถของพนักงาน ลูกจ๎างและ
คณะกรรมการชุมชนเพื่อรองรับความเจริญอยํางตํอเนื่อง 

7) เน๎นการพัฒนาโดยใช๎แผนพัฒนาเป็นเครื่องชี้น า 
8) พัฒนารายได๎ของ อบต. เพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นให๎เจริญก๎าวหน๎าโดยน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช๎ในการบริหารและการจัดการ 
9) ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี ของ อบต. ให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก รวดเร็วและ

เป็นธรรม 
10) จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการบริการประชาชนตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
3.  ด้านการศึกษา 
1) สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎เพียงพอตํอความต๎องการ 
2) สํงเสริมให๎เด็กท่ีอยูํในวัยศึกษามีโอกาสเข๎าศึกษาในภาคบังคับและให๎โอกาสเข๎าศึกษาตํอ

ตามความเหมาะสม 
3) สนับสนุนงบประมาณให๎กับนักเรียน  นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแตํขาดทุนการศึกษา 

ตามความเหมาะสม 
4) จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ทางการศึกษาให๎กับสถานศึกษาตามความจ าเป็นและเหมาะสมของ

แตํละท๎องถิ่น 
5) สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการเรียนรู๎ตามอัธยาศัย 
6) สํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กในสถานศึกษาได๎มีอาหารเสริม-อาหารกลํงวันบริโภคอยําง

เพียงพอ 
7) สํงเสริมให๎มีศูนย์บริการด๎านการศึกษาแกํประชาชนที่สนใจ 
8) สํงเสริมให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารและจัดการศึกษา ตามความเหมาะสม 
9) พัฒนาและสํงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพ 
10) พัฒนาและยกระดับการศึกษาขยายปรับปรุงการศึกษาให๎เพียงพอและเหมาะสมกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
4.  ด้านสาธารณสุข 
1) สํงเสริมการปูองกันโรค ให๎การรักษาพยาบาลและบริการความรู๎ด๎านสาธารณสุขมูลฐาน

แกํประชาชนเพื่อให๎ประชาชนได๎มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 
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2) สนับสนุนและสํงเสริมการออกก าลังกาย การกีฬาทุกประเภท ทุกระดับ การนันทนาการ
ทั้งระดับนักเรียน เยาวชนและประชาชน 

3) ปรับปรุงการก าจัดขยะให๎ได๎คุณภาพและเป็นไปตามหลักวิชาการ 
4) สนับสนุนให๎มีการรณรงค์ตํอต๎านการแพรํระบาดของโรคติดตํอ 
5) สํงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.)  ให๎มีบทบาทในการ

มีสํวนรํวมการปูองกันโรคมายิ่งขึ้น 
6) สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการปฏิบัติงานรํวมกันระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมากยิ่งข้ึน 

โดยเน๎นการให๎บริการแกํประชาชนให๎ได๎รับความสะดวก รวดเร็ว 
7) สนับสนุนสํงเสริมให๎มีการเฝูาระวังเพ่ือไมํให๎มีโรคติดตํอเกิดขึ้นในชุมชน 
8) สนับสนุนการปูองกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยจากการจราจร โดยรํวมมือกับสํวนราชการที่

เกี่ยวข๎อง 
5.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม 
1) จัดให๎มีรํองระบายน้ าและทํอระบายน้ าภายในหมูํบ๎านให๎เพียงพอ 
2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติให๎มีความรํมรื่น เพ่ือเป็นสถานที่ พักผํอน

หยํอนใจของประชาชน 
3) ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในสถานที่ปฏิบัติงานให๎มี

ความสวยงาม รื่นรม 
4) สํงเสริมให๎มีการลดมลพิษ อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและพัฒนาสภาพแวดล๎อมให๎ดียิ่งขึ้นตาม

อ านาจหน๎าที่ 
5) สนับสนุนและสํงเสริมให๎มีการปลูกต๎นไม๎บริเวณสองข๎างถนน ที่สาธารณะที่วํางและ

บริเวณบ๎านเรือนของประชาชน 
6) ปรับปรุงการก าจัดขยะมูลฝอยให๎ได๎คุณภาพ 
7) สํงเสริมให๎ประชาชนมีจิตส านึกในการรักษาความสะอาดของชุมชน 
8) สํงเสริมให๎มีการอนุรักษ์ล าห๎วย หนอง  คลอง  บึง และแหลํงน้ าสาธารณะให๎สะอาด

ปราศจากมลพิษ 
6.  ด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค 
1) กํอสร๎างทางให๎ได๎มาตรฐานที่ก าหนดและให๎เพียงพอแกํความต๎องการของชุมชนตาม

กรอบงบประมาณท่ีได๎รับ 
2) ซํอมแซมปรับปรุงถนนที่ช ารุดให๎สามารถใช๎การได๎สะดวกพอควร 
3) จัดให๎มีไฟฟูาหรือแสงสวํางบริเวณตรอก ซอกซอย ในเขต อบต.อยํางทั่วถึง 
4) ปรับปรุงระบบประปาที่มีอยูํแล๎วให๎ดียิ่งขึ้นและเพียงพอแกํความต๎องการ 
5) สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีระบบการสื่อสารระหวํางหนํวยงานกับประชาชนให๎มีความ

สะดวกยิ่งขึ้น โดยผํานองค์กรภายในหมูํบ๎าน 
6) ผลักดันและสนับสนุนให๎มีปูายจราจร ปูายแนะน าแหลํงทํองเที่ยวแหลํงโบราณวัตถุ ใน

เขตชุมชนและทางสาธารณะ 
7.  ด้านสังคม 
1) ให๎การสงเคราะห์และสนับสนุนชํวยเหลือคนชรา , คนพิการ และผู๎ด๎อยโอกาส 
2) สํงเสริมการกีฬา เพื่อเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบล 
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3) สํงเสริมการประสานงานระหวํางหนํวยงานของรัฐกับเอกชนในการเพ่ิมบทบาทของสตรี 
เด็ก และเยาวชน 

4) สํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพติดในชุมชน 
5) สํงเสริมบทบาทของชุมชนในการรณรงค์  เพ่ือให๎ผู๎ติดยาเสพติดและสมัครใจจะ

บ าบัดรักษาในสถานบ าบัดฟ้ืนฟูติดยาเสพติดของหนํวยงานตําง ๆ 
6) สํงเสริมบทบาทของชุมชนในการรณรงค์ เพ่ือให๎ผู๎ติดยาเสพติดและสมัครใจจะบ าบัดยา

เสพติด เพื่อลดปัญหาความต๎องการยาเสพติดของประชาชนกลุํมตํางๆ ในชุมชน รวมทั้ง
การสกัดก้ันการแพรํระบาดของยาเสพติดที่จะเข๎าสูํชุมชน 

7) พัฒนาประสิทธิภาพรวดเร็ว  ความโปรํงใส และความเป็นธรรมของงานอ านวยความ
ยุติธรรมให๎กับประชาชน  การแก๎ไขปัญหาเรื่องราวร๎องทุกข์ การประนีประนอมข๎อพิพาท
ในระดับชุมชนให๎เอ้ืออ านวยตํอการคุ๎มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และให๎หลักประกันความเป็น
ธรรม แกํประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสามารถระงับข๎อขัดแย๎งตํางๆ 
ด๎วยสันติวิธ ี

8) สนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชนกลุํมตําง ๆ อยํางเสมอภาคเทําเทียมกันในการเข๎า
มามีบทบาทในการให๎ข๎อเสนอแนะและก ากับดูแลตรวจสอบการด าเนินงาน ด๎านการ
อ านวยความยุติธรรมของหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

9) พัฒนาและสํงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนให๎เข๎ามามีสํวนเสริมระบบงานการค๎ุมครอง
ทางสังคม ด๎วยการพัฒนากระบวนการท างานในรูปแบบของประชาคม 

8.  ด้านศาสนา 
1) สํงเสริมการปฏิบัติธรรมตามศาสนาและกิจกรรมตํอต๎านอบายมุขเพ่ือให๎เยาวชนและ

ประชาชนไมํหลงมัวเมาในการพนันและสิ่งแวดล๎อม 
2) ผลักดันให๎มีการจัดปูายสุภาษิต  ค าขวัญ  ค าสอน ปรากฏให๎เห็นในชุมชน 
3) มีคณะกรรมการด๎านศาสนาของหมูํบ๎านรํวมท านุบ ารุงศาสนา 
4) สํงเสริมให๎เยาวชนและประชาชนรํวมประกอบกิจกรรมส าคัญทางศาสนา 
5) สํงเสริมและอนุรักษ์  หวงแหนศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท๎องถิ่น 
6) สนับสนุนการท านุบ ารุงบวรพระพุทธศาสนา 
7) รณรงค์และสํงเสริมการสร๎างจิตส านึกให๎ประชาชนในหมูํบ๎านและชุมชนเห็นความส าคัญ

ของชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และขนบธรรมเนียมประเพณี 
8) จัดให๎มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อให๎ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีใน

การด าเนินชีวิต 
9) สนับสนุนการจัดงานและพิธีในวันส าคัญ เชํน  งานวันพํอ  งานวันแมํ  ตลอดจนถึงการจัด

งานบุญประจ าปีและในเทศกาลตํางๆ 
9.  ด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ส าคัญ 
1) เรํงพัฒนา  บูรณะ  ฟ้ืนมรดกสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมเพ่ือให๎เกิดแหลํงทํองเที่ยวใหมํสร๎าง

แหลํงจับจํายซื้อสินค๎าของนักทํองเที่ยว โดยจะสํงเสริมบทบาทเอกชนรํวมกับชุมชนใน
การรักษาแหลํงทํองเที่ยวและวิถีชีวิตให๎อยูํในสภาพเดิม 
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2) เพ่ิมความหลากหลายของการทํองเที่ยวรูปแบบตําง ๆทั้งการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์การ
ทํองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยสํงเสริมการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวและให๎ชุมชนเข๎ามามี
สํวนรํวมในการจัดการทํองเที่ยวรวมทั้งอ านวยความสะดวก  สร๎างความปลอดภัยแกํ
นักทํองเที่ยว 

3) สนับสนุนให๎มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท๎องถิ่นที่ถูกต๎องตามหลักวิชาการ 
4) สนับสนุนให๎มีการปรับปรุง  อนุรักษ์  ศึกษา  รวบรวม  พร๎อมทั้งการบูรณาการศิลปกรรม

ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงศึกษาประวัติศาสตร์ 
5) สนับสนุนให๎การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะที่เหมาะสม  เพ่ือจัดท าให๎เป็นสถานที่พักผํอน

หยํอนใจและให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ 
10.  ด้านการเกษตร 
1) สํงเสริมเกษตรกรให๎มีความรู๎ด๎านการเกษตรแบบครบวงจร 
2) พัฒนาพื้นที่ลุํมน้ า  แหลํงเก็บน้ า  เพ่ือใช๎ในการเกษตรอยํางเพียงพอ 
3) สํงเสริมให๎มีการปศุสัตว์อยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการ 
4) สํงเสริมให๎มีการปลูกผักปลอดสารพิษไว๎บริโภคในครัวเรือน 
5) ให๎ค าแนะน าปรึกษาทางด๎านวิชาการกาเกษตรกร  ทั้งในด๎านของปศุสัตว์และการเกษตร  

เชํน  การแนะน าการปูองกันโรคตําง ๆ/ การท าปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ สารก าจัดแมลง 
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดปตัตานี  
วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2561-

2564)  
“ พัฒนาท๎องถิ่นอยํางมีคุณภาพ สร๎างสังคมสันติสุข ภายใต๎เศรษฐกิจที่มั่งค่ังและยั่งยืน ”  
พันธกิจการพัฒนา  
๑. พัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  
๒. พัฒนาโครงการสร๎างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ  
๓. พัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
๔. พัฒนาด๎านสังคมและความม่ันคง  
เป้าประสงค์  
๑. ประชาชนทุกระดับมีความเป็นอยูํและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
๒. ประชาชนมีอาชีพและรายได๎ในการดารงชีวิตอยํางเพียงพอ  
๓. สร๎างเครือขํายการคมนาคมเชื่อมโยงระหวํางกัน  
๔. ประชาชนตระหนักในการใช๎ทรัพยากรอยํางอยํางคุ๎มคําและรักษาสิ่งแวดล๎อม  
๕. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคง 
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2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 “  ชุมชนนําอยูํ นําทํองเที่ยว อาชีพเกษตรก๎าวหน๎า ชาวประชามีสํวนรํวมมีสิ่งสาธารณูปโภค และ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ยึดประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข” 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลรํวมกับประชาคมท๎องถิ่น  สํวนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรตํางๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  ได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบล  6  ด๎าน  
ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวและการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎านการเศรษฐกิจสํงเสริมอาชีพและสร๎างรายได๎ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดีการมีสํวนรํวมของชุมชน 
2.3 เป้าประสงค์ 

  (1)  ประชาชนสัญจรได๎อยํางสะดวก 
  (2)  สามารถระบายน้ าในหมูํบ๎านได๎ดี ปูองกันน้ าทํวมขังในชุมชน 

(3)  มีแหลํงน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอยํางเพียงพอ  
(3)  ประชาชนมีไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง และมีโครงสร๎างพ้ืนฐานอื่นๆอยํางเหมาะสม 

   (4)  เด็กและเยาวชนได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึง 
   (5)  ประชาชนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และนันทนาการ 

(6)  ประชาชนมีสุขภาพและอนามัยที่ดี หํางไกลจากโรคระบาด 
(7)  ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ปุวยติดเตียง ผู๎สูงอายุ คนยากไร๎ เด็ก สตรี ได๎รับสวัสดิการอยําง

เหมาะสมและเพียงพอ 
(8)  สามารถปูองกันภัยธรรมชาติและชํวยเหลือประชาชนทันทํวงที และปัญหายาเสพติด

ลดลง  
(9)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในต าบลทรายขาวอุดมสมบูรณ์  
(10)  ประชาชนมีรายได๎เพ่ิมข้ึนจากการทํองเที่ยว  
(11)  ประชาชนได๎แสดงออกด๎านกีฬาและพัฒนาไปในระดับอ าเภอ จังหวัด หรือประเทศ 
(12)  ประชาชนมีแหลํงค๎าขาย มีศักยภาพด๎านอาชีพ และมีรายได๎เพ่ิมข้ึน 
(13)  ประชาชนมีการพัฒนาด๎านการเกษตร พัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพสูํตลาด 
(14)  ประชาชนมีสํวนรํวมการบริหารงานท๎องถิ่น 
(15)  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเป็นที่ยอมรับของ

ประชาชน   2.4 ตัวช้ีวัด 
(1) จ านวนโครงการกํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซมเส๎นทางคมนาคม  
(2) จ านวนโครงการกํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม หรือขุดลอก คูระบายน้ า ฝาย ท านบหรือ 

จัดสร๎างแหลํงน้ า 
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(3) จ านวนโครงการขยายเขตไฟฟูาหมูํบ๎าน ไฟฟูาสํองสวําง ไฟฟูาสาธารณะ หรือกํอสร๎าง/
ปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานอ่ืนๆ  
   (4)  จ านวนโครงการเพ่ือพัฒนาด๎านการศึกษา  
   (5)  จ านวนโครงการเพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา หรือนันทนาการ 

(6)  จ านวนโครงการสํงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน ปูองกันโรคตํางๆในระดับ
หมูํบ๎านหรือต าบล  

(7)  จ านวนโครงการสํงเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แกํ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ปุวยติด
เตียง ผู๎สูงอายุ คนยากไร๎ เด็ก สตรี  

(8)  จ านวนโครงการปูองกันภัยธรรมชาติ รณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  
(9)  จ านวนโครงการด๎านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
(10)  จ านวนโครงการการพัฒนาศักยภาพด๎านการทํองเที่ยว  
(11)  จ านวนโครงการการพัฒนาศักยภาพด๎านการกีฬา  
(12)  จ านวนโครงการด๎านอาชีพ เศรษฐกิจ และสร๎างรายได๎  
(13)  จ านวนโครงการการพัฒนาด๎านการเกษตร  
(14)  จ านวนโครงการสํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมการบริหารงาน  
(15)  จ านวนโครงการสํงเสริมให๎เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ

ต๎องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
2.5  ค่าเป้าหมาย 
(1) กํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซมเส๎นทางคมนาคมไมํน๎อยกวํา จ านวน 6 สายตํอปี 
(2) กํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม หรือขุดลอก คูระบายน้ า ฝาย ท านบหรือจัดสร๎างแหลํงน้ าไมํ

น๎อยกวําจ านวน 6 แหํงตํอปี  
(3) ขยายเขตไฟฟูาหมูํบ๎าน ไฟฟูาสํองสวําง ไฟฟูาสาธารณะ หรือกํอสร๎าง/ปรับปรุงโครงสร๎าง

พ้ืนฐานอื่นๆ ไมํน๎อยกวํา 6 แหํงตํอปี 
   (4)  จัดกิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนาด๎านการศึกษา ไมํน๎อยกวํา 8 โครงการตํอปี 
   (5)  จัดกิจกรรมโครงการเพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา หรือนันทนาการ 
ไมํน๎อยกวํา 10 โครงการตํอปี 

(6)  จัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน ปูองกันโรคตํางๆในระดับหมูํบ๎าน
หรือต าบล ไมํน๎อยกวํา 4 โครงการตํอปี 

(7)  จัดกิจกรรมสํงเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แกํ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ปุวยติดเตียง 
ผู๎สูงอายุ คนยากไร๎ เด็ก สตรี ไมํน๎อยกวํา 1 โครงการตํอปี 

(8)  จัดกิจกรรมปูองกันภัยธรรมชาติ รณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด ไมํน๎อยกวํา 1 
โครงการตํอป ี

(9)  จัดกิจกรรมด๎านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล๎อม ไมํน๎อยกวํา 
1 โครงการตํอป ี

(10)  จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด๎านการทํองเที่ยว ไมํน๎อยกวํา 1 โครงการตํอปี 
(11)  จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด๎านการกีฬา ไมํน๎อยกวํา 2 โครงการตํอปี 
(12)  จัดกิจกรรมด๎านอาชีพ เศรษฐกิจ และสร๎างรายได๎ ไมํน๎อยกวํา 3 โครงการตํอปี 
(13)  จัดกิจกรรมการพัฒนาด๎านการเกษตร ไมํน๎อยกวํา 1 โครงการตํอปี 
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(14)  จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมการบริหารงาน ไมํน๎อยกวํา 1 โครงการตํอปี 
(15)  จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต๎องการ

ของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ไมํน๎อยกวํา 2 โครงการตํอปี 
2.6  กลยุทธ์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  กลยุทธ์ 

(1) กํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซมเส๎นทางคมนาคม  
(2) กํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม หรือขุดลอก คูระบายน้ า ฝาย ท านบหรือจัดสร๎างแหลํงน้ า 
(3) ขยายเขตไฟฟูาหมูํบ๎าน ไฟฟูาสํองสวําง ไฟฟูาสาธารณะ หรือกํอสร๎าง/ปรับปรุงโครงสร๎าง

พ้ืนฐานอื่นๆ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ 
   (1)  สํงเสริมพัฒนาด๎านการศึกษา  

(2)  สํงเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา หรือนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
(1)  สํงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน ปูองกันโรคตํางๆในระดับหมูํบ๎านหรือต าบล  
(2)  สํงเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แกํ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ปุวยติดเตียง ผู๎สูงอายุ คน

ยากไร๎ เด็กสตรี  
(3)  ปูองกันภัยธรรมชาติ รณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  

  (4)  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา 
กลยุทธ์ 
(1)  การพัฒนาศักยภาพด๎านการทํองเที่ยว  
(2)  การพัฒนาศักยภาพด๎านการกีฬา  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 
กลยุทธ์ 
(1)  การสํงเสริมกลุํมอาชีพ จัดหาตลาด และประชาสัมพันธ์ของดีประจ าต าบล 
(2)  สํงเสริมพัฒนาด๎านการเกษตรให๎ตอบสนองตลาดระดับตํางๆ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีการมีส่วนร่วมของชุมชน 
กลยุทธ์ 
(1)สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมการบริหารงาน  
(2)สํงเสริมให๎เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต๎องการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองทีดี่ 
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 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. ต าบลทรายขาวเป็นชุมชนนําอยูํ นําทํองเที่ยว มีระบบการจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐานที่ดีเพ่ือ

รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
2. พัฒนาอาชีพทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน ให๎มีความเข๎มแข็ง ตอบสนองตํอ

ความต๎องการของชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
3. พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมให๎มีสํวนรํวมในทุกภาคสํวนประชาชนมีความมั่นคง

ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ให๎ชุมชนรํวมคิดรํวมท า โดยใช๎หลักการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดีประชาชน มีอาชีพและ 

รายได๎ทีเ่พียงพอตํอการด ารงชีวิต 
5. ประชาชนรู๎จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
6. มีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของท๎องถิ่น 
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2.8 ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ 
 

 
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
 

3.ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพทรัพยากรมนษุย ์

4.ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 
 

5.ดา้นการสร้างการเตบิโตบน
คณุภาพชวีิตที่เปน็มิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

6.ด้านการปรับสมดุลและพฒันา
ระบบการบริหารจัดการ 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

1.การเสริมสร๎าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์ 

2.การสร๎างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ าใน
สังคม 

3.การสร๎างความ
เข๎มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขํงขัน
ได๎อยํางยั่งยืน 

4.การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

5.การเสริมสร๎างความ
มั่นคงแหํงชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสูํความ
มั่งค่ัง และยั่งยืน 

6.การบรหิารจัดการใน
ภาครัฐ การปูองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

7.การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน
และระบบโลจสิติกส ์

8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีวิจัย 
และนวัตกรรม 

9.การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

10.ความรํวมมือ
ระหวํางประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝ่ัง
อ่าวไทย 

1.การผลิต แปรรูปและการ
บริหารจัดการพืชเศรษฐกจิ 
ยางพาราและปาล์มน้ ามนัที่ มี 
คุณภาพแบบครบวงจร 

2.การทํองเที่ยว
นานาชาติที่ยั่งยืน 

3.พัฒนาการเกษตรที่
มีศักยภาพในพ้ืนท่ีให๎มี 
ความเข๎มแข็ง 

4.การพัฒนาสูํเมืองสี
เขียว ชุมชนเข๎มแข็ง 
มั่นคง มั่งคั่ง อยําง 
ยั่งยืน 

5.การพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานทางการคมนาคม 

แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด 

1.พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
กระบวนการสร๎าง 
มูลคําเพิ่มสินค๎ายางพาราและการตลาดอยําง
เป็นระบบครบวงจร  
 

2.สงํเสรมิและพัฒนาการทํองเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 

3.สํงเสริมและพัฒนา การค๎าการลงทุน 
และระบบโลจิสติกส์รองรับ 
ประชาคมอาเซียน   
 

4.พัฒนาสินคาและบริการฮาลาลให๎มี
มูลคําเพิม่ และสอดคล๎องกับ 
ความต๎องการของตลาด   
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1.การสร๎างเสรมิเศรษฐกิจท่ีเข๎มแข็ง 
จากฐานเกษตรอตุสาหกรรม ผลผลิตฮา
ลาล การค๎า การบริการ และการ
ทํองเที่ยว    
 

2.การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นําอยูํ และ
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยําง
ยั่งยืน  
 

3.การเสริมสร๎างความมั่นคง พัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานและเช่ือมโยงการ
คมนาคม 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ปัตตาน ี

3.สํงเสรมิและ
พัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตร ให๎มี
คุณภาพมาตรฐาน 

๒.การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 

4.สร๎างมูลคําเพิ่มและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ผลผลิตจากการเกษตร 
สร๎างรายได๎แกํ
ประชาชน 

5.สร๎างความมั่นคงใน
การด ารงชีวิตของ
ประชาชนและความ
เช่ือมั่นที่มีตํอภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ของ อปท
ในจังหวัด
ปัตตาน ี
 

ยุทธศาสตร์
ของ อบต.
ทรายขาว 

การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

การพัฒนาด๎าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อม 

การพัฒนาด๎าน
การทํองเที่ยว
และการกีฬา 

การพัฒนาด๎าน
การเศรษฐกิจ
สํงเสริมอาชีพและ
สร๎างรายได๎ 

การบริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดีการมี
สํวนรํวมของชุมชน 

1.การพัฒนาคน
และสังคมให๎มี
คุณภาพ 

1.การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

2.การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

3.การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

4.การพัฒนาด๎านสังคมและความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ของอ าเภอ
โคกโพธ์ิ 
 

6.สํงเสริมประเพณี 
วัฒนธรรมและการ
ทํองเที่ยว 
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3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3.1.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

  จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอํอน  โอกาส และอุปสรรค ได๎ดังนี้ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง 
โครงสร้าง 
1.อบต.ทรายขาว แบํงสํวนราชการออกเป็น ส านักงานปลัด กองคลัง กองชําง  และแบํงหน๎าที่การ

ท างานอยํางชัดเจน 
2.อบต.ทรายขาว มีการแบํงสายบังคับบัญชาโดยมีนายก อบต.เป็นผู๎ควบคุม ดูแล มีรองนายก ปลัด 

อบต. และหัวหน๎าสํวนราชการ 
3.ในการประสานงานมีการประชุมปรึกษาหารือกัน 
กลยุทธ์ 
4. อบต.ทรายขาว มีการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นท๎องถิ่น ที่สอดคล๎องกับปัญหาและความต๎องการของ

ประชาชนอยํางเป็นระบบ 
5.อบต.ทรายขาวมีระบบบันทึกบัญชีด๎วยคอมพิวเตอร์ 
6.อบต.ทรายขาวมีระบบการฝึกอบรมหรือพัฒนาคนพฤติกรรมของผู๎บริหาร 
7.ผู๎บริหารของ อบต.ทรายขาว ใช๎พฤติกรรมการบริหารแบบครอบครัวสมาชิกในองค์กร 
8.อบต.ทรายขาวมีบุคลากรที่จะท างานในส านักงานและสํวนตํางๆอยํางเพียงพอ 
9.บุคลากรมีวิธีการในการท างานเป็นทีม 
ความรู้ความสามารถขององค์กร 
10.บุคลากรมีความรู๎ความสามารถในหน๎าที่ของตนที่ปฏิบัติอยูํ 
ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร 
11.อบต.ทรายขาว ก าหนดคํานิยมรํวมกันวํา “รวดเร็ว ทันใจ ยินดีรับใช๎ประชาชน” 
จุดอ่อน 
โครงสร้าง 
1.ภารกิจของอบต.ทรายขาว คํอนข๎างเยอะเหมือนเทียบกับบุคลากร 
กลยุทธ์ 
3.มีการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น แตํไมํมีการน ามาปฏิบัติได๎ทั้งหมดเนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
ระบบ 
4.การจัดท าระบบบัญชีด๎วยคอมพิวเตอร์มีความลําช๎าเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไมํรองรับโปรแกรมเวอร์

ชั่นใหมํ 
พฤติกรรมของผู้บริหาร 
5.ผู๎บริหารใช๎หลักวิชาการมาบริหารงาน 
สมาชิกในองค์กร 
6.บุคลากรมีจ านวนน๎อยแตํรับผิดชอบงานหลายด๎าน 
ความรู้ความสามารถขององค์กร 
7.บุคลากรบางสํวนขาดทักษะความริเริ่มในการเรียนรู๎นวัตกรรมใหมํๆ 
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ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร 
8.บุคลากรบางคน ไมํท าตามคํานิยมที่ตกลงรํวมกัน 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก อบต. 
โอกาส 
เศรษฐกิจ 
1.พ้ืนที่ในเขต อบต.ทรายขาว เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ท าสวนผลไม๎ หรือการปลูก

ข๎าว   เลี้ยงปลา ท าให๎ประชาชนมีอาชีพ มีรายได๎ มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น ท าให๎มีก าลังในการช าระภาษี 
2.มีกลุํมอาชีพท ากล๎วยเส๎น  กลุํมส๎มแขก  โดยกลุํมสตรีแมํบ๎าน  สํงผลให๎สมาชิกในกลุํมมีรายได๎เพ่ิมขึ้น 

สํงผลให๎มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยูํดีข้ึน 
เทคโนโลยี 
3.กระทรวงดิจทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได๎มี พรบ.คอมพิวเตอร์ เพ่ือคุ๎มครองผู๎ถูกละเมิดจากการใช๎

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น สนับสนุนให๎ อปท.บันทึกบัญชีด๎วยระบบคอมพิวเตอร์ ท าให๎การ

บริหารงานด๎านบัญชีรวดเร็วยิ่งขึ้น 
กฎหมาย 
5.พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.

2552 ได๎บัญญัติเก่ียวกับโครงสร๎างและอ านาจหน๎าที่ของท๎องถิ่นอยํางชัดเจน 
การเมือง 
6.พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 ได๎

ก าหนดการถํายโอนภารกิจ อ านาจหน๎าที่ ในการบริการสาธารณะให๎ อปท. 
สังคม 
7.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีงบประมาณสนับสนุนให๎จัดท าโครงการสํงเสริมสุขภาพ

ผู๎สูงอายุ 
วัฒนธรรม 
8.เป็นชุมชนสองวัฒนธรรมพุทธและอิสลาม  มีประเพณีการถือศีลอด กวนอาซูรอ เพ่ือน าชาวบ๎านมา

รวมกลุํม เกิดความสามัคคี  ประเพณีสรงน้ าพระพํอทําน สีแก๎ว ประเพณีรดน้ าด าหัวผู๎สูงอายุ เพื่อน าชาวบ๎านมารวมกลุํม 
เกิดความสามัคคี  

อุปสรรค 
เศรษฐกิจ 
1.ต๎นทุนการผลิตด๎านเกษตรกรรม มีราคาสูง เชํน ราคาปุ๋ย เมล็ดพันธ์ คําขนสํง และคําแรงงานสูงขึ้น 

ท าให๎ผลผลิตมีราคาสูง ขายได๎น๎อย ท าให๎ขาดรายได๎ 
2.ไมํมีตลาดกลาง ในการสํงผลผลิตออกจ าหนําย 
เทคโนโลยี 
3.เกษตรกรไมํมีความรู๎ในการน าเทคโนโลยีใหมํๆ มาประยุกต์ใช๎ในการปรับปรุงคุณภาพ และเพ่ิม

ผลผลิต เชํนไมํรู๎เทคโนโลยี ในการคัดเลือกเมล็ดพันธ์พืชที่ดี 
กฎหมาย 
4.ประชาชนในท๎องถิ่นขาดความรู๎ ความเข๎าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับตัวเอง เชํนสิทธิเสรีภาพในการ

ใช๎สิทธิในการเลือกตั้ง หรือสิทธิในการชุมนุมเรียกร๎อง 
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การเมือง 
5.การจัดสรรงบประมาณให๎ท๎องถิ่นลําช๎า ท าให๎ไมํสามารถก าหนดทิศทางการบริหาร ท าให๎ตอบสนอง

ความต๎องการของประชาชนได๎ทันตามก าหนด 
สังคม 
6.สภาพสังคมบางสํวนในพื้นที่มีปัญหายาเสพติด กํอให๎เกิดการลักขโมย 
วัฒนธรรม 
7.คนสํวนน๎อยที่สืบสานวัฒนธรรมดั่งเดิมจากคนรุํนหลัง  
โลกาภิวัตน์ 
8.ประชาชนในท๎องถิ่นไมํมีความช านาญในการใช๎ภาษาตํางประเทศ จึงท าให๎ไมํสามารถท่ีจะเรียนรู๎เรื่อง

ตํางๆ ได๎อยํางกว๎างขวางยิ่งขึ้น 
การวิเคราะห์ SWOT 

จุดแข็ง (S) 
1.การแบํงสํวนราชการและแบํงหน๎าท่ีการท างานชัดเจน 
2.มีการแบํงสายการบังคับบัญชา 
3.มีการประสานงานรวดเร็ว 
4.มีการจัดท าแผนท่ีสอดคล๎องเหมาะสมกับความต๎องการของ
ประชาชน 
5.มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมยั 
6.มีการฝึกอบรมและพัฒนา 
7.มีบุคลากรที่เพยีงพอและเหมาะสมกับงาน 
8.มีการบริหารแบบครอบครัว 
9.มีการท างานเป็นทีม 
10.บคุลากรมีความรู๎ความสามารถ 
11.มีการก าหนดคํานิยมรํวมกัน 

โอกาส (O) 
1.พื้นทีเ่หมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
2.พื้นที่มีความเหมาะสมงํายตํอการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค   
3.กลุมํอาชีพเข๎มแข็ง 
4.มีการสนับสนุนให๎บันทึกระบบบัญชีด๎วยคอมพิวเตอร์ 
5.มีกฎหมายให๎ท๎องถิ่นมีอิสระในการบริหารงาน 
6.มีการถํายโอนการกระจายอ านาจให๎แกํท๎องถิ่น 
7.หนํวยงานภายนอกสนับสนุนงบประมาณ 
8.มีประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ๎าน 
 

จุดอ่อน (W) 
1.ภารกิจคํอนข๎างเยอะ เมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากร 
2.การสั่งงานไมํเป็นตามสายบังคับบัญชา 
3.การปฏิบัติงานไมํเป็นไปตามแผน 
4.การจดัท าระบบบัญชีด๎วยคอมพิวเตอร์มีความลําช๎า 
5.บุคลากรมจี านวนน๎อย 
6.บุคลากรขาดทักษะ 
7.การไมํปฏิบัติตามคํานิยมที่ก าหนด 

อันตราย (T) 
1.ต๎นทุนการผลิตมรีาคาสูง 
2.ไมํมีตลาดกลางจ าหนํายสินค๎า 
3.เกษตรกรขาดความรู๎การใช๎เทคโนโลยีการเกษตร 
4.ประชาชนขาดความรูด๎๎านกฎหมาย 
5.องค์กรชุมชนไมเํข๎มแข็ง และเข๎าใจบทบาทของตนเองใน
เรื่องการมสีํวนรํวมและการรวมกลุํม 
6.การจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาลลําช๎าและลดน๎อยลง 
7.มีการแพรํระบาดปญัหายาเสพติด 
8.ไมํมีการสืบสานวัฒนธรรม 

โดยจากการวิเคราะห์ Swot สามารถสรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาว ในปีที่ผําน
มามีการพัฒนาท๎องถิ่นในระบบก๎าวหน๎าในหลายๆ ด๎าน คือ มีความเจริญขึ้นอยํางคํอยเป็นคํอยไป แตํรายได๎ในการจัดเก็บ
เองของอบต.ทรายขาว เชํน ภาษีบ ารุงท๎องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปูาย ไมํมีเพ่ิมขึ้น ท าให๎รายได๎ที่ อบต.จัดเก็บเอง 
มีจ านวนน๎อยมาก  สํวนการพัฒนาในเรื่องการบริหาร การจัดการ มีการแบํงสํวนราชการการบริหารงานอยํางชัดเจน โดย
มีการแบํงสํวนราชการเป็น 3 สํวน คือ ส านักงานปลัด อบต. กองคลัง สํวนโยธา โดยมีการมอบอ านาจหน๎าที่และการ
ตัดสินใจจากนายก อบต.  บุคลากรของ อบต. มีจ านวนทั้งสิ้น 29 อัตราตามกรอบอัตราก าลังในแผนอัตราก าลังสามปี 
(รวมพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง) โดยมีการควบคุมการท างานทั้งระบบของ อบต. มีระบบควบคุมภายในของ 
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อบต. แตํการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ยังไมํเป็นระบบเทําท่ีควร เนื่องจากต าแหนํงงานในการปฏิบัติหน๎าที่ไมํตรงอยํางหนึ่ง 
และผู๎ปฏิบัติงานมีจ านวนน๎อย เมื่อเทียบกับต าแหนํงงานที่มีอยูํในกรอบอัตราก าลั ง ท าให๎เจ๎าหน๎าที่ที่มีอยูํต๎องรับผิดชอบ
ในหลายๆ หน๎าที่ ซึ่งบางคนก็ถนัดในงานบ๎าง หรือบางคนก็ไมํทราบในงานที่ต๎องปฏิบัติ กํอให๎เกิดความผิดพลาดในงานได๎
งํายขึ้น การจัดตั้งงบประมาณและการใช๎งบประมาณรายจํายประจ าปี มีความสอดคล๎องและสมดุลกัน มีระบบพ้ืน
ฐานข๎อมูลของ อบต. (อินเตอร์เน็ตต าบล) และระบบ LAN  พร๎อมทั้งมีโปรแกรมส าเร็จรูปในการปฏิบัติงานไมํวําจะเป็น
ระบบ E-Plan (การวางแผนและการใช๎จํายงบประมาณรวมทั้งการติดตามและประเมินผล) ระบบ E-LAAS  (การบันทึก
ระบบบัญชีและงบประมาณ) ระบบ EGP (การจัดซื้อจัดจ๎าง) ระบบ GFMIS ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ INFO (ฐานข๎อมูลกลาง) ระบบ LTAXGIS LTAX 3000 (โปรแกรมแผนภาษี) ระบบ SIS (ข๎อมูล
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาท๎องถิ่น) ระบบ CCIS (ข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบ ELE (ข๎อมูล
การเลือกตั้ง) ระบบ CMSS (การบันทึกข๎อมูลอัตราก าลัง) และมีเครื่องมือเครื่องใช๎และอุปกรณ์ส าหรับใช๎ในการท างาน
เพียงพอตํอความต๎องการในการท างาน 

ในปัจจุบันแนวโน๎มการพัฒนาของจังหวัดปัตตานี มีแผนที่มุํงเน๎นการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของกลุํมจังหวัด และน าไปสูํการกระตุ๎นให๎เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร๎าง
รายได๎ให๎แกํกลุํมจังหวัด ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาดังกลําว ทั้งในด๎านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีการ
พัฒนามากข้ึนจากแตํกํอน รวมถึงความเชื่อมโยงของการทํองเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจสูํ AEC โดยเน๎นการพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐานเพื่อเชื่อมโยงการทํองเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ และการสร๎างความสัมพันธ์ทางการทํองเที่ยวและการค๎า 
โดยต าบลทรายขาวเน๎นในเรื่องการสํงเสริม รักษาวัฒนธรรมชาวท๎องถิ่น พ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาวปัจจุบัน
เน๎นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลัก สํงเสริมการศึกษาให๎กับเด็กและเยาวชน ดูแลและสงเคราะห์ผู๎ชรา ผู๎
พิการ ผู๎ปุวยเอดส์ การสาธารณสุข พร๎อมทั้งดูแลความเรียบร๎อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในต าบล รํวมถึงการ
เชื่อมโยงการเข๎ารํวมการด าเนินงานที่จะน าไปสูํการเป็นประชาคมอาเซียน 

            3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
มีการกํอสร๎าง ส ารวจ ปรับปรุงเส๎นทางคมนาคม และสิ่งสาธารณูปโภค ภายในต าบล เชํนการกํอสร๎าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในต าบล การส ารวจขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า ไฟฟูาสาธารณะภายในหมูํบ๎าน  ส ารวจการพัฒนา
แหํงน้ าภายในต าบล เพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร และการให๎การสนับสนุนการสูบน้ า (นอกเขต
ชลประทาน) เพ่ือชํวยเหลือเกษตรกรในการท านา  มีการขุดลอกแหลํงน้ าตํางๆ เพ่ือประโยชน์ใช๎การเกษตรได๎อยําง
เพียงพอ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในต าบล การรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 

2. ด้านการพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
มีการรณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในต าบล ให๎การสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์

ปฏิบัติการตํอสู๎เพ่ือเอาชนะยาเสพติด รวมทั้งให๎การสงเคราะห์ผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ ผู๎ปุวยเอดส์  
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การแพรํระบาด และปูองกันโรคติดตํอ ให๎การสนับสนุนการฉีดวัคซีน ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า  การ
ฉีดน้ ายาพํนหมอกควันปูองกันยุงลาย (โรคไข๎เลือดออก) ให๎ความส าคัญในเรื่องการศึกษา เน๎นการพัฒนาเด็กเพ่ือเป็น
รากฐานในอนาคต  มีการสํงเสริมการรวมกลุํมอาชีพ สนับสนุนกองทุนหมุนเวียนเพ่ือสํงเสริมอาชีพแกํกลุํมอาชีพตํางๆใน
ต าบล  อบรมการใช๎ปุ๋ยทางธรรมชาติในการการเกษตรแทนการใช๎สารเคมี  การสํงเสริมให๎ประชาชนมีอาชีพท า จัด
กิจกรรมทางประเพณีของไทย เชํนวันสงกรานต์  วันลอยกระทง สนับสนุนประเพณีส าคัญทางศาสนาของชาวมุสลิมและ
ชาวพุธท จัดงานในวันส าคัญของชาติตํางๆ เชํนวันพํอ วันแมํ  ประเพณีกวนอาซูรอ งานเมาลิดกลาง เป็นต๎น  
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3. ด้านการพัฒนาการพัฒนาคณุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 มีการจัดซื้ออุปกรณ์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือความสะดวกของเจ๎าหน๎าที่ในปฏิบัติ

หน๎าที่การรักษาความสงบเรียบร๎อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
4.  ด้านการท่องเที่ยวและการ และการกีฬา 
สํงเสริมศักยภาพของคนในชุมชน สถานที่ทํองเที่ยวในชุมชน สภาพแวดล๎อม โครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ือ

เตรียมความ พร๎อมในการรองรับการทํองเที่ยวชุมชนอยํางเป็นระบบ มีการสํงเสริมการรวมกลุํมอาชีพ สนับสนุนกองทุน
หมุนเวียนเพ่ือสํงเสริมอาชีพแกํกลุํมอาชีพตํางๆใน ต าบล  พร๎อมทั้งมีการปรับปรุง อนุรักษ์และพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวที่
ส าคัญ 

5. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 
สนับสนุนเสริมสร๎างความเข็มแข็งของชุมชนทางด๎านเศรษฐกิจระดับชุมชน ครัวเรือนและภาค

เกษตรกรรม อุตสาหกรรมครัวเรือน การแปรรูปผลผลิตตลอดจนการสร๎างกลไกในการตํอรองและขยายสินค๎าทางด๎าน
การเกษตรมีการประชาสัมพันธ์ สํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต. การให๎บริการประชาชนตาม
นโยบายรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดท าประชาคมหมูํบ๎านประชาคมต าบล รวมทั้ง
แตํงตั้งประชาคมหมูํบ๎านเข๎ารํวมในการจัดซื้อจัดจ๎างของ อบต.มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพรํ ความรู๎เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ให๎ประชาชนได๎รับทราบ และรู๎ถึงสิทธิหน๎าที่ของตนเอง การรํวมกันอนุรักษ์และดูแลแหลํงน้ าในชุมชน 

6.ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มีการโฆษนาประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารของ อบต.ให๎ประชาชนได๎ทราบ เชํนการจัดท าวารสาร อบต. 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี  มีการจัดอบรมให๎ความรู๎บุคลากรของ อบต.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน๎าที่พร๎อมทั้งเครื่อง
อ านวยความสะดวก มีการประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหลํงน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไมํ
พอเพียงและยังไมํได๎
มาตรฐาน 

- แหลํงน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหลํงน้ า
และมีน้ าประปาใช๎
อยํางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟูาสํองสวํางทางและที่
สาธารณะยังไมสํามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได๎
ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสวํางเพียงพอ
ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและปูองกันการ
เกิดอาชญากรรมได ๎

3)  ถนนในต าบล ยัง
เป็นภนนดิน ถนนลูกรัง และ
เป็นหลุมเป็นบํอ 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- มีถนนให๎ประชาชน
ได๎สญัจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนต๎องการ
เส๎นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและ อบต.ไมํ
สามารถด าเนินการได๎
เนื่องจากงบประมาณมไีมํ
เพียงพอ  
 

- เส๎นทางคมนาคม - เส๎นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต๎องการให๎ด าเนินการ 

- มีเส๎นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

2.ด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไมํพอเพียง เด็ก
นักเรียนไมํได๎รับการศึกษาตํอ
ในระดับที่สูงกวําขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได๎รับ
การศึกษาที่สูงข้ึน มี
งบประมาณใน
การศึกษาเลําเรยีน 

2) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท๎องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณแีละภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกยํอง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ๎านในโอกาส
ตํางๆ เพื่อเป็นตัวอยํางแกํ
เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพรีและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ไมํถูกลืมและคง
อยูํสืบไป 

3. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหมํ โรคระบาด โรคตดิตํอ 

- ด๎านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพื้นทีไ่มํมีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหมํ  โรคระบาด  
โรคตดิตํอ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม๎ที่
เพิ่มขึ้น เชํน เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุํมเสี่ยง
และผูป๎ุวย 

ไมํมีประชาชนกลุํม
เสี่ยงและผู๎ปุวย 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๓) ปริมาณขยะและน้ าเสียเพิ่ม
มากขึ้น 

- ด๎านสาธารณสุข - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจดัให๎หมดด๎วย
วิธีการที่ถูกต๎อง 

4) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยูํอาศัยไมมํั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยูํอาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได๎รับความเดือนร๎อน
เรื่องที่อยูํอาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได๎รับความชํวยเหลือ
ซํอมแซมที่อยูํอาศัยให๎
มั่งคงแข็งแรง  

5) เด็กและผูส๎ูงอายุบาง
ครอบครัว ผูส๎ูงอายุอยูํตาม
ล าพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก 

-สวัสดิการ - ผู๎สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  

- ผู๎สูงอายุและเด็กไดร๎ับ
การดูแลทีด่ ี

6) ผู๎พิการไมไํด๎รับความ
ชํวยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู๎พิการในเขต อบต. - ผู๎พิการไดร๎ับความ
ชํวยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

7) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให๎เกิดอุบัตเิหตุ
ขึ้นได ๎

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เชํน ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพื่อ
เตือนให๎ระมัดระวัง 

4. ด้านการท่องเท่ียว
และกีฬา 
 

1.การทํองเที่ยวขาดการ
ประชาสมัพันธ์ที่ดี ประชาชนมี
สํวนรํวม 

-การทํองเที่ยว -ประชาชนในพ้ืนท่ี หนํวยงานตํางๆรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ และ
ประชาชนเข๎ามามสีํวน
รํวมเพิ่มขึ้น 

2.ขาดกิจกรรมด๎านกีฬา -การกีฬา -ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนเลํนกีฬา
เพิ่มขึ้น 

5. ด้านเศรษฐกิจ 
อาชีพ และสร้าง
รายได้ 

1) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหนํายสินค๎า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร๎านค๎าแผงลอย - ร๎านค๎าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหนํายสินค๎า 

2) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนสํงผลผลติไกลจากแหลํงรับ
ซื้อ  

 - เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

3) ครัวเรือนมีรายไดเ๎ฉลีย่ตํอปี 
ต่ ากวํา ๓๐,๐๐๐ บาท  
จ านวน ๙ ครัวเรือน    

 - ประชาชนท่ีมีรายได๎
ต่ ากวําเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไมํมีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ๎

6. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

1) ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม
ในกิจกรรมตาํงๆน๎อย    

 - ประชาชน -ประชาชนเข๎ามามสีํวน
รํวมในกิจกรรมตํางๆ
มากขึ้น 
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3.2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 

โครงการ/
กิจกรรม 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

(ที่น ามาบรรจุใน
ข้อบัญญัติ) 

จ านวน
กิจกรรมที่ได้
ด าเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

(กิจกรรม) 

1. การพัฒนาปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐาน  163 26 23 8.15 
2. การพัฒนาด๎านการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
29 7 7 2.48 

3. การพัฒนาด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล๎อม 

48 23 19 6.73 

4. การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวและการ
กีฬา 

6 1 0 0 

5. การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจการสํงเสริม
อาชีพและสร๎างรายได๎ 

16 3 2 0.70 

6. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กรและการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน 

20 6 4 1.41 

รวมทั้งหมด 282 66 55 19.50 

3.2.3 การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
องค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาว  ได๎จัดตั้ ง เป็นองค์การบริหารสํวนต าบลตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ  6  หมูํบ๎านความต๎องการของประชาชนใน
พ้ืนที่มีหลายรูปแบบ  ทั้งความต๎องการด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  ด๎านสาธารณูปโภค  ด๎านการศึกษา  ด๎านการสาธารณสุข  
โดยเฉพาะด๎านโครงสร๎างพื้นฐานจะเป็นความต๎องการอันดับต๎น ๆ 

องค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาว  ก็ได๎ด าเนินการแก๎ไขปัญหาและจัดท าโครงการพัฒนาตําง ๆ ตาม
ความต๎องการของประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งในปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาว  ได๎รับการพัฒนาไปมาก
โดยเฉพาะด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานปัจจุบันถนนแทบทุกสาย  ได๎กํอสร๎างเป็นถนนคอนกรีตและถนนลาดยางแอสฟัลติกทุก
หมูํบ๎าน  มีระบบประปาหมูํบ๎านทุกหมูํบ๎าน  มีระบบไฟฟูาทุกครัวเรือน  ตลอดจนสนับสนุน  สํงเสริมกิจกรรมด๎าน
การศึกษา  โดยเฉพาะสํงเสริมการเรียนในท๎องถิ่นของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การกีฬาแกํเยาวชน  ด๎านการสาธารณสุข  
ดูแลผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวยเอดส์ และมีประเพณีวัฒนธรรมท๎องถิ่น  ซึ่งถือได๎วําการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบล
ทรายขาวที่ผํานมาประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับและสามารถแก๎ไขปัญหาตอบสนองความต๎องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ได๎เป็นอยํางดี  โดยนโยบายหลักในปัจจุบันคณะผู๎บริหารจะเน๎นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎แกํประชาชน 
เพราะต๎องการยกระดับให๎ประชาชนในต าบลมีความเป็นอยูํ มีชีวิตที่ดีข้ึน ภายใต๎การด าเนินชีวิตในวิถีที่พอเพียง 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม 1.แผนงานเคหะและชุมชน กองชําง กองคลัง/ 
ส านักงานปลัด 

2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม 1.แผนงานการศึกษา ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชําง 
ด๎านบริการชุมชนและสังคม 2.แผนงานเคหะและชุมชน ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชําง 
ด๎านบริการชุมชนและสังคม 3.แผนงานศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 
ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชําง 

3 การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ด๎านบริหารทั่วไป 1.แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชําง 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม 2.แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชําง 
ด๎านบริการชุมชนและสังคม 3.แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชําง 
ด๎านบริการชุมชนและสังคม 4.แผนงานเคหะและชุมชน กองชําง กองคลัง/ 

ส านักงานปลัด 
ด๎านบริการชุมชนและสังคม 5.แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง

ของชุมชน 
ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชําง 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม 6.แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชําง 

ด๎านการเศรษฐกิจ 7.แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชําง 
ด๎านการด าเนินงานอ่ืนๆ 8.แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชําง 

4 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว
และการกีฬา 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม 1.แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชําง 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม 2.แผนงานเคหะและชุมชน กองชําง กองคลัง/ 
ส านักงานปลัด 

5 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ
ส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม 1.แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองชําง กองคลัง/ 
ส านักงานปลัด 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม 2.แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชําง 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม 3.แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชําง 

ด๎านการเศรษฐกิจ 4.แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชําง 
6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่

ดีการมีส่วนร่วมของชมุชน 
ด๎านบริหารทั่วไป 1.แผนงานการบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชําง 
ด๎านบริการชุมชนและสังคม 2.แผนงานเคหะและชุมชน กองชําง กองคลัง/ 

ส านักงานปลัด 
ด๎านบริการชุมชนและสังคม 3.แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง

ของชุมชน 
ส านักงานปลัด กองคลัง/กองชําง 

 

 

แบบ ยท.01 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

2.บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 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  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

149 

 
 

118,368,900 

 
 

116 

 
 

120,351,000 

 
 

94 

 
 

192,550,000 

 
 

5 

 
 

2,230,000 

 
 

21 

 
 

14,000,000 

 
 

385 

 
 

447,499,900 
รวม 149 118,368,900 116 120,351,000 94 192,550,000 5 2,230,000 21 14,000,000 385 447,499,900 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.1 แผนงานการศึกษา 
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 

22 
1 

15 

 
 

4,323,792 
1,000,000 
1,190,000 

 
 

20 
2 

15 

 
 

3,354,100 
1,000,000 
1,240,000 

 
 

20 
0 

19 

 
 

3,729,750 
0 

1,530,000 

 
 

20 
2 

19 

 
 

4,111,050 
2,500,000 
1,560,000 

 
 

20 
0 

19 

 
 

4,135,000 
0 

1,560,000 

 
 

102 
5 

87 

 
 

19,653,692 
4,500,000 
7,080,000 

รวม 38 6,513,792 37 5,594,100 39 5,259,750 41 8,171,050 39 5,695,000 194 31,233,692 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
3.5 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน 
3.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3.7 แผนงานการเกษตร 
3.8 แผนงานงบกลาง 

 
 

6 
13 
4 
1 
8 
 

2 
3 
4 

 
 

472,000 
600,000 
135,000 

1,000,000 
187,000 

 
100,000 
150,000 

10,120,000 

 
 

6 
11 
4 
0 
8 
 

2 
3 
4 

 
 

512,000 
519,000 
170,000 

0 
260,000 

 
100,000 
160,000 

10,120,000 

 
 

7 
16 
4 
0 
9 
 

2 
3 
4 

 
 

552,000 
1,542,400 
170,000 

0 
310,000 

 
100,000 
160,000 

12,130,000 

 
 

7 
15 
4 
0 
9 
 

2 
3 
4 

 
 

552,000 
1,386,000 
170,000 

0 
330,000 

 
100,000 
160,000 

14,140,000 

 
 

7 
15 
4 
0 
9 
 

2 
3 
4 

 
 

560,000 
1,396,000 
170,000 

0 
330,000 

 
100,000 
160,000 

14,140,000 

 
 

33 
70 
20 
1 

43 
 

10 
15 
20 

 
 

2,648,000 
5,443,400 
815,000 

1,000,000 
1,417,000 

 
500,000 
790,000 

60,650,000 
 

รวม 41 12,764,000 38 11,841,000 45 14,964,400 44 16,838,000 44 16,856,000 212 73,263,400 

แบบ ผ. 01 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 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.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
และการกีฬา 
4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 

14 
 

3 

 
 

1,420,000 
 

3,600,000 

 
 

13 
 

2 

 
 

1,290,000 
 

4,000,000 

 
 

14 
 

1 

 
 

1,540,000 
 

1,200,000 

 
 

14 
 

0 

 
 

1,590,000 
 

0 

 
 

14 
 

0 

 
 

1,590,000 
 

0 
 

 
 

69 
 

6 

 
 

7,430,000 
 

8,800,000 

รวม 17 5,020,000 15 5,290,000 15 2,740,000 14 1,590,000 14 1,590,000 75 16,230,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ
ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
5.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
5.4 แผนงานการเกษตร 

 
 

1 
 

2 
9 
4 

 
 

400,000 
 

160,000 
920,000 

2,150,000 

 
 

1 
 

2 
8 
5 

 
 

150,000 
 

170,000 
460,000 
530,000 

 
 

0 
 

2 
8 
5 

 
 

0 
 

180,000 
540,000 
230,000 

 
 

0 
 

2 
8 
4 

 
 

0 
 

200,000 
600,000 
110,000 

 
 

0 
 

2 
8 
4 

 
 

0 
 

200,000 
600,000 
110,000 

 
 

2 
 

10 
41 
22 

 
 

550,000 
 

910,000 
3,120,000 
3,130,000 

รวม 16 3,630,000 16 1,310,000 15 950,000 14 910,000 14 910,000 75 7,710,000 

6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
การมีส่วนร่วมของชุมชน 
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
6.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

 
 

7 
0 
8 

 
 

370,000 
0 

495,000 

 
 

6 
1 
8 
 

 
 

830,000 
150,000 
630,000 

 
 

6 
0 
8 

 
 

950,000 
0 

680,000 

 
 

6 
0 
8 

 
 

1,050,000 
0 

680,000 

 
 

6 
1 
8 
 

 
 

1,050,000 
350,000 
680,000 

 

 
 

31 
2 

40 
 

 
 

4,250,000 
500,000 

3,065,000 
 

รวม 15 865,000 15 1,610,000 14 1,630,000 14 1,730,000 15 2,080,000 73 7,915,000 

รวมทั้งหมด 276 147,161,692 237 145,996,100 222 218,094,150 132 31,469,050 147 41,131,000 1,014 583,851,992 

แบบ ผ. 01 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สายโกดัง-
บ๎านตก หมูํที่ 1 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 3.50  ม. 
ยาว 195 ม. 
หนา 0.15 ม. 

196,000 
 

326,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการบุกเบิกถนน 
สายกลางทุํง-กุโบร์ หมูํที ่1 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน 
กว๎าง 4  ม. 
ยาว 500 ม. 

1,000,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการเสรมิผิวจราจรพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต หมูํที่ 1 สายบ๎านใหญ-ํบ๎าน
ใต ๎

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนนเสริมผิวจราจร 
พาราแอสฟัลท์ 
กว๎าง 4 ม. ยาว 
1,120 ม.หนา 0.04 
ม.หรือพื้นท่ีไมํน๎อยกวํา 
4,480 เมตร 

2,007,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการซํอมสร๎างผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมูํที่ 1 สายบ๎านควนลังงา-
บ๎านมะปรางมัน 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนนซํอมสร๎าง 
ทางแอสฟัลท์ติก 
กว๎าง 6 ม. ไหลํทาง 
กว๎าง 1 ม.ยาว 
1,385 ม.หนา 0.04 
ม.หรือพื้นท่ีไมํน๎อยกวํา 
8,530 ตารางเมตร 

4,365,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

 

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการกํอสร๎างถนนคสล.หมูํที่ 1  
สายบ๎านตก 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎สะดวก
และแก๎ไขปญัหา
ความเดือดร๎อน
แกํประชาชน 

ถนน คสล. 
กว๎าง 3 ม.  
ยาว 80 ม. 
หนา 0.10 ม. 
หรือพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 240 
ตารางเมตร 

135,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชนสัญจร
ได๎สะดวกและ
แก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อน
แกํประชาชน 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

6 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
สายบ๎านใหญํ ถึงโรงเรียนบา๎นควนลัง
งา หมูํที่ 1   
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

 4,800,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการบุกเบิกถนน 
สายบ๎านนาทํุง - บ๎านใต๎ หมูํที่ 1 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน 
กว๎าง 4  ม. 
ยาว 1,500 ม. 

 2,000,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
8 โครงการปรับปรุงถนน 

สายบ๎านก านัน-ควนใต๎ หมูํที ่1 
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน 
กว๎าง 4  ม. 
ยาว 1,500 ม. 

 2,000,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

 



66 
 

แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สายหลัง
โรงเรียนบ๎านควนลังงา หมูํที่ 1 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 4 ม.  
ยาว 100 ม. 

 280,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

10 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สายโกดัง
บังเดช-กลางทํุง หมูํที่ 1 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 4 ม.  
ยาว 500 ม. 

 1,400,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

11 โครงการกํอสร๎างทางเท๎า คสล.สาย
ข๎างมัสยิดบ๎านใหญํใต๎ หมูํที่ 1 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ทางเท๎า คสล. 
กว๎าง 3 ม. 
ยาว 500 ม. 

 1,050,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

12 โครงการกํอสร๎างซํอมแซม ถนน คสล.
สายหน๎าบ๎านก านัน(บ๎านใต๎) หมูํที ่1 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ซํอมแซม ถนน  
คสล.กว๎าง 3 ม. 
ยาว 300 ม. 

 200,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการกํอสร๎างทางเท๎า คสล.สาย
ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 1 

เพือ่ประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ทางเท๎า คสล. 
กว๎าง 2 ม. 
ยาว 100 ม. 

 140,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

14 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สายทุงํนา  
หมูํที่ 1 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 4 ม.  
ยาว 100 ม. 

 280,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

15 โครงการกํอสร๎างทางเท๎า คสล.สาย
บ๎านกะเมาะ พร๎อมคูระบายน้ า  
หมูํที่ 1 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎สะดวก
และระบายน้ า
ภายในหมูํบ๎าน 

ถนนทางเท๎า 
กว๎าง 2 เมตร  
ยาว 150 ม. 
คูระบายน้ า กว๎าง 
0.50 เมตร ลกึ 
0.50 เมตร ยาว 
150 เมตร 

  500,000   จ านวนความยาว
ของคูและทางเท๎า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สั ญ จ ร ไ ด๎
ส ะ ด วก แ ล ะ
ร ะ บ า ย น้ า
ภายในหมูํบ๎าน
ได๎ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

16 โครงการกํอสร๎างซํอมสร๎างผิวจราจร
พาราแอสฟัลทต์ิกส์คอนกรตี 
สายหน๎าโรงเรยีนบ๎านควนลังงา 
หมูํที่ 1   
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน กวา๎ง 6 ม.  
ยาว 1,385 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 8,530  
ตร.ม. 

  6,000,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง 
สายบ๎านนาทํุง หมูํที่ 1- บ๎านหลวง
จันทร์ หมูํที่ 2 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน 
กว๎าง 5  ม. 
ยาว 2,000 ม. 

  3,000,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

18 โครงการกํอสร๎างทางเท๎า คสล.สาย
หลังมัสยิดบ๎านใหญํใต๎ หมูํที่ 1 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนนทางเท๎า 
คสล. 
กว๎าง 2 เมตร  
ยาว 150 ม. 

    270,000 จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
19 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 

สายบ๎านทองสุก หมูํที ่2 
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 4  ม. 
ยาว 80 ม. 

420,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
20 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 

ทางเข๎าบ๎านลุงทุม หมูํที่ 2 
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 4  ม. 
ยาว 200 ม. 

720,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายปุาช๎า-ควนลังงา หมูํที่ 2 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 4  ม. 
ยาว 500 ม. 

1,800,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
22 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง สายหน า

ออก หมูํที่ 2 
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

267,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

23 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายหน าออก-มํวงตอ หมูํท่ี 2 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง  4  ม. 
ยาว 1,370 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 5,480 ตร.
ม. 

 4,665,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

24 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายบ๎านควน หมูํที่  2 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง  4   ม. 
ยาว  1,000  ม. 

 3,600,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายบ๎านนางหอย-ควนใต๎ หมูํที่ 2 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

  7,200,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

26 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
สายหน าออก – ปุายาง หมูํที่ 2 
 

เพือ่ประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. กวา๎ง 
4 เมตร ยาว 
2,250 เมตร
หรือพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 9,000  
ตร.ม. 

  9,000,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

27 โครงการขยายถนนสายบ๎านควน  
หมูํที ่2 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน  
กว๎าง 2 เมตร  
ยาว 500 ม. 

  900,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

28 โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก  
สายปุายาง-หน าออก หมูํที่ 2 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนนหินคลุก 
กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 500 ม. 
 

  600,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการบุกเบิกถนนสายบา๎นควน-ปุา
เคียน หมูํที่ 2 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน  
กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 500 ม. 

  600,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

30 โครงการกํอสร๎างทางเทา๎ คสล.  
สายบา๎นครูเจ๏ะ หมูํที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ทางเท๎า คสล. 
กว๎าง  3  เมตร 
ยาว  300 เมตร 

810,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
31 โครงการกํอสร๎างปรับปรุงถนน 

สายสวนต๎นเคียน-โคกโยง หมูํที่ 3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน 
กว๎าง 3  เมตร 
ยาว 113 เมตร 
 

150,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

32 โครงการปรับปรุงถนนทางเข๎าปุายาง-
ศูนย์เพาะช า หมูํที่ 3 

เพื่อประชาชน
สญัจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน  
กว๎าง 4  เมตร 
ยาว 500 เมตร 
 

600,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการบุกเบิกถนน 
สายสวนปาล์ม-บา๎นลุงแดง  
หมํูที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน 
กว๎าง  4  เมตร 
ยาว 100  เมตร 

200,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
34 โครงการบุกเบิกถนน 

สายสวนพระเทพฯ-เคียนเภา หมูทํี ่3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน  
กว๎าง 4  เมตร 
ยาว 300 เมตร 
 

400,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
35 โครงการบุกเบิกถนน 

สายปุาช๎า-สวนต๎นเคียน หมูํที่ 3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน  
กว๎าง 4  เมตร 
ยาว 500 เมตร 

600,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
36 โครงการบุกเบิกถนน 

สายคลองพาน-ทุํงต๎นแซะ หมูํที่ 3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน  
กว๎าง 4  เมตร 
ยาว 500 เมตร 

600,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการกํอสร๎างถนน ทางเท๎า คสล. 
สายบ๎านพี่พําย หมูํที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ทางเท๎า คสล. 
กว๎าง 2  ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.10 ม. 

200,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
38 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 

สายบ๎านปูาน๎อย หมูํที่ 3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 4  ม. 
ยาว 500 ม. 
 

600,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

39 โครงการกํอสร๎างบุกเบิกถนน พรอ๎ม
กํอสร๎างถนน คสล. 
สายเคยีนฟูาผําเกาะแกํ หมูํที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 4  ม. 
ยาว 800 ม. 

3,000,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
40 โครงการบุกเบิกถนน 

สายเคยีนฟูาผํา-โคกโยง หมูํที่ 3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน  
กว๎าง 4  ม. 
ยาว 800 ม. 

 

1,000,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการบุกเบิกถนน  
สายเคยีนฟูาผํา -สายรั้วพ่ียิน หมูทํี่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน 
กว๎าง 4  ม. 
ยาว 500 ม. 

600,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
42 โครงการบุกเบิกถนน 

สายบ๎านผู๎ใหญ-ํบ๎านตีน หมูทํี่ 3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน 
กว๎าง 4  ม. 
ยาว 200 ม. 

300,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
43 โครงการกํอสร๎าง ถนนทางเท๎า คสล. 

สายบ๎านปูาช่ืน หมูํที่ 3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน ทางเท๎า 
คสล. 
กว๎าง 3  ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

300,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

44 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายสวนต๎นเคียน-หินดาน หมูํที่ 3 

เพือ่ประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

400,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 โครงการกํอสร๎างทางเท๎า คสล.สายหิน
ดาน หมูํที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ทางเท๎า คสล. 
กว๎าง 2 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
 

 900,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

46 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สายนาต๎น
ปรางหมูํที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

 1,800,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

47 โครงการกํอสร๎าง ซํอมแซม ปรับปรุง 
ถนนทางเข๎าปุายาง หมูํที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน  
กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

 450,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

48 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายโคกโยง หมูํที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 4 ม.  
ยาว 200 ม. 

 720,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 โครงการบุกเบิกถนนและกํอสร๎างถนน 
คสล.สายโคกโยง-เคียนฟูาผํา หมูทํี่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 4 ม.  
ยาว 200 ม. 

 720,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

50 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายหินดาน หมูํที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 4 ม.  
ยาว 200 ม. 

 720,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

51 โครงการปรับปรุงถนน 
สายสวนต๎นเคียน-หินดาน หมูํที ่3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน 
กว๎าง 4  เมตร 
ยาว 1,800 
เมตร. 

 2,200,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

52 โครงการกํอสร๎าง ถนน คสล. 
สายปุายาง หมูํที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 2,330 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 9,320 
ตารางเมตร 

 8,200,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว/
กรมสํงเสริม
การปกครอง

ท๎องถิ่น 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง 
สายโคกโยง หมูํที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

 80,000    จ านวนความยาว
ของถนนซํอมแซม
ได๎ไมํน๎อยกวําร๎อย
ล ะ 5 0 ข อ ง
เปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
/อ าเภอโคก

โพธิ ์
 

54 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายเคยีนฟูาผํา หมูํที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

 3,200,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
55 โครงการซํอมแซม ปรับปรุง ถนนสาย

เลียบคลองพาน-ทุํงต๎นแซะ หมูํที่  3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน 
กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

  650,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

56 โครงการบุกเบิกถนน พร๎อมกํอสรา๎ง
ถนน คสล.สายสวนพระเทพฯ-เคียน
เภา หมูํที่ 3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

  720,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

 
 
 



78 
 

แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 โครงการบุกเบิกถนน 
สายเคยีนเภา-ที่พลู หมูํที่  3 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน 
กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร 

  3,200,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
58 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง  

สายนาพรโุนด หมูํที่ 3 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนนลูกรัง 
กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 800 ม. 
 

  1,000,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

59 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สายสวน
ต๎นเคียน หมูํที่ 3 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  1,100,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

60 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายข๎างบ๎านลุงด า หมูํที่ 3 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 500 ม.
หนา 0.15 ม. 

  1,800,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนาพรุพี หมูํที่ 3 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 800 ม. 

  2,900,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
62 โครงการบุกเบิกถนน 

สายคลองพาน-เคียนเภา หมูํที ่3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน 
กว๎าง 4  ม. 
ยาว 1,000 ม. 

   1,200,000  จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
63 โครงการบุกเบิกถนน 

สายปุาช๎า-นาออก หมูํที ่3 
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน 
กว๎าง 4  ม. 
ยาว 1,000 ม. 

    1,200,000 จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
64 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง 

สายผักโสม หมูํที ่4 
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนนลูกรัง 
กว๎าง 4  ม. 
ยาว 1,400 ม. 
หนา 0.10 ม. 

2,000,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 โครงการซํอมแซมถนนหรือลงหินคลุก 
สายผักโสม หมูํที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

720,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
66 โครงการซํอมแซมถนน 

สายกุโบร-์ทุํงแรด หมูํที ่4 
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

500,000     จ านวนความยาว
ของถนนซํอมแซม
ได๎ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

67 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สายบา๎น
ตลิ่ง-สะพานยาว หมูํท่ี 4 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 4.0  ม. 
ยาว 80 ม. 
หนา 0.15 ม. 

224,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

68 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 4  
สายคลูึก-ต๎นมะคํา 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎สะดวก
และแก๎ไขปญัหา
ความเดือดร๎อน
แกํประชาชน 

ถนน คสล. 
กว๎าง 3 ม.  
ยาว 70 ม. 
หนา 0.10 ม. 
หรือพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 210 ตร.ม. 

143,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

69 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง หน๎า
มัสยดิ 300 ปี หมูํที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน ลาดยาง 
กว๎าง 4 ม. 
ยาว 539 ม. 
 

1,210,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

71 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายบ๎านบังซิ หมูํที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

 280,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

71 โครงการบุกเบิกถนนสายบา๎นตลิ่ง-
บ๎านปลายทุํง หมูํที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน  
กว๎าง 4 ม.  
ยาว 500 ม. 

 1,000,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

72 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายหลังบ๎านก านัน-ทุํงเหนือ หมูํที่ 4 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง  4  เมตร  
ยาว 1,220
เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
4,880 เมตร 

 4,000,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 โครงการกํอสร๎าง ถนน คสล.  
สายทุํงแรด หมูํที่ 4 

เพือ่ประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 2,300 
เมตรหนา 0.15 
ม.หรือพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 9,200 
ตารางเมตร 

 8,000,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

74 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง สายต๎น
มะคํา-คูลึก หมูํที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

 190,000    จ านวนความยาว
ของถนนซํอมแซม
ได๎ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
/อ าเภอโคก

โพธิ ์
/ปภ.จังหวัด

ปัตตานี 
75 โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุกสายข๎าง

บ๎านนายซี หมูํที่ 4 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนนหินคลุก 
กว๎าง 3 ม.  
ยาว 300 ม. 
 

 450,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

76 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สายบา๎น
ตลิ่งออก หมูํที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

 180,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สายบา๎น
ควน หมูํที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

 540,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

78 โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุกสายปลัก
โสม หมูํที่ 4 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนนหินคลุก 
กว๎าง 2.5 ม.  
ยาว 2,000 ม. 
 

 2,500,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

79 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  
สายคลูึก-หน าบังยา หมูํที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

 100,000    จ านวนความยาว
ของถนนซํอมแซม
ได๎ไมํน๎อยกวําร๎อย
ล ะ  5 0  ข อ ง
เปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

80 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง 
สายทุํงแรด-ล าหยัง หมูํที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

 150,000    จ านวนความยาว
ของถนนซํอมแซม
ได๎ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
/อ าเภอโคก

โพธิ ์
/ปภ.จังหวัด

ปัตตานี 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

81 โครงการซํอมแซมถนน 
สายทุํงแรด-นาโก หมูํที่ 4 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

 100,000    จ านวนความยาว
ของถนนซํอมแซม
ได๎ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
/อ าเภอโคก

โพธิ ์
/ปภ.จังหวัด

ปัตตานี 
82 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สายผกั

โสม หมูํที่ 4  
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 2,000 
ม. 
 

  7,500,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

83 โครงการเสรมิผิวจราจรพาราแอสฟัลส์
ติกค์สายบา๎นควน-คูลึก หมูํที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน 
กว๎าง 5  ม. 
ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.2 ม. 

  6,000,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

84 โครงการลงถนนลูกรังสายทุํงเหนอื  
หมูํที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนนลูกรัง 
กว๎าง 4  ม. 
ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.20 ม. 

  3,000,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

85 โครงการบุกเบิกถนน สายดํานปูาย 
หมูํที่ 5 – ทุํงเหนือ หมูํที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน 
กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 700 ม. 

  1,400,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

86 โครงการบุกเบิกถนน สายบ๎านเกํา-
บ๎านทํุงเหนือ หมูํที่ 4 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน 
กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 ม. 

  2,000,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

87 โครงการบุกเบิกถนน สายนาใน พร๎อม
วางทํอระบายน้ า หมูํท่ี 4 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน 
กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 ม. 
พร๎อมทํอระบาย
น้ า 
ขนาด 80 ซม. 
จ านวน 6 ทํอ 

  3,000,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

88 โครงการบุกเบิกถนน สายนาบิน 
พร๎อมสะพานข๎ามคลอง หมูํที่ 4 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน กวา๎ง 4 
เมตร ยาว 250 
ม.พร๎อมสะพาน
ข๎ามคลอง กวา๎ง 
4 เมตร 
ยาว 15 เมตร 

  500,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สายบา๎น
นายซี หมูํที่ 4 
 

เพื่อประชาชน
สญัจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 300 ม. 

  1,100,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

90 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. สายสวน
ต๎นเคียน-ชํองเรือ หมูํที่  5 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

400,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
91 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง  

สายปาุชา๎  หมูํที่ 5 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว๎าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. 
หนา 0.10 ม. 

700,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
92 โครงการกํอสร๎างถนนทางเท๎า หมูทํี่ 5 เพื่อประชาชน

สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน ทางเท๎า 
กว๎าง 1.5  ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.10 ม. 

150,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 โครงการกํอสร๎างถนนทางเท๎า คสล. 
ทางเข๎าบ๎านพ่ีนี หมูํที่ 5 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน ทางเท๎า  
คสล.กว๎าง 2  ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.10 ม. 

200,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
94 โครงการกํอสร๎างถนน พร๎อมค ูคสล. 

สายคอกแพะ-รีสอร์ท หมูํที ่5 
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎สะดวก
และระบายน้ า
ภายในหมูํบ๎าน 

คู คสล. 
กว๎าง 0.40  ม. 
ยาว 200 ม. 
ลึก 0.40 ม. 
ถนน กวา๎ง 4 ม. 
ยาว 200 ม. 
หนา 0.10 ม. 

600,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สั ญ จ ร ไ ด๎
ส ะ ด วก แ ล ะ
ร ะ บ า ย น้ า
ภายในหมูํบ๎าน 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

95 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.พร๎อมคู 
สายนาเหนือ (สายต๎นเคียน-ชํองเรือ)  
หมูํที่ 5 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล.กว๎าง 
4 ม.ยาว 200 
ม.หนา 0.10 ม. 
คู กว๎าง 0.40 
ม.ยาว 200 ม. 
ลึก 0.40 ม. 

600,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

96 โครงการขยายถนน คสล.สายปุาช๎า 
หมูํที่ 5 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน  คสล. 
กว๎าง 4  ม. 
ยาว 500 ม. 

1,500,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

97 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 5 
สายฝายชํองเรือ 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎สะดวก
และแก๎ไขปญัหา
ความเดือดร๎อน
แกํประชาชน 

ถนน คสล. 
กว๎าง 3 ม.  
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 900 
ตารางเมตร 

695,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

98 โครงการกํอสร๎างเสริมผิวจราจรพารา
แอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายสวนตน๎
เคียน-ชํองเรือ หมูํที ่ 5 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน  
กว๎าง 4 ม.  
ยาว 1,686 ม. 
หนา 0.05 ม. 

 5,800,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
99 โครงการกํอสร๎างทางเทา๎ คสล. 

สาย รพ.สต. หมูํที่ 5 
 

เพือ่ประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ทางเท๎า คสล. 
กว๎าง 1  ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.10 ม. 

 100,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
100 โครงการกํอสร๎างถนน 

สายหลังบ๎าน-วัดทรายขาว หมูํที่ 5 
เพือ่ประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

 450,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

101 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายปุาช๎า-ปลายนาเหนือ หมูํที่ 5 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

  3,200,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
102 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 

สายล าดินเหนยีว-นาบง หมูํที่ 5 
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

  3,200,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
103 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 

สายวังพลายบัว-สวนใน หมูํที่ 5 
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

  3,200,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
104 โครงการขยายถนนสายหินดาน  

หมูํที่ 5 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน  
กว๎าง 2 เมตร  
ยาว 500 ม. 

  800,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

 
 
 



90 
 

แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

105 โครงการขุดลอก คู พร๎อมบุกเบิกถนน
สายต๎นยอ-ปลายนา หมูํที่ 5 
 

เพื่อระบายน้ า
ทํวมขังและ
ประชาชนสัญจร
ได๎สะดวก 

ถนน กวา๎ง 4 
เมตร ยาว 
1,000 เมตร 
ขุดลอกคู ยาว 
1,000 เมตร  

  2,500,000   จ านวนความยาว
ของคูกํอสร๎างได๎ไมํ
น๎ อยกวํ า ร๎ อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชนสัญจร
ได๎อยํางสะดวก
และระบายน้ าได๎
เร็วขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

106 โครงการขุดลอก คู พร๎อมบุกเบิกถนน
สายหลังวัด หมูํที่ 5 
 

เพื่อระบายน้ า
ทํวมขังและ
ประชาชนสัญจร
ได๎สะดวก 

ถนน กวา๎ง 4 
เมตร ยาว 500 
เมตร 
ขุดลอกคู 
ยาว 500 เมตร  

    1,250,000 จ านวนความยาว
ของคูกํอสร๎างได๎ไมํ
น๎ อยกวํ า ร๎ อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชนสัญจร
ได๎อยํางสะดวก
และระบายน้ าได๎
เร็วขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

107 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายคลองตาย ตํอจากเส๎นเดิม  
หมูํที่  6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง  4  เมตร 
ยาว  500  
เมตร 
หนา  0.15  
เมตร 

  1,500,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

108 โครงการบุกเบิกถนน 
สายปอเนาะเกํา – ควนตาเพ็ง หมูํที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน 
กว๎าง  4  เมตร 
ยาว  300  
เมตร  หนา  
0.15  เมตร 

600,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

109 โครงการบุกเบิกถนน 
สายควนใต-๎บ๎านล าหยัง หมูํที่  6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน 
กว๎าง  4  เมตร 
ยาว  100 เมตร 
หนา  0.15  
เมตร 

200,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

110 โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก  
สายคลูึก-เขื่อน หมูํที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนนหินคลุก  
กว๎าง 4  ม. 
ยาว 300 ม. 
หนา 0.20 ม. 

700,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
111 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 

สายคลูึก-ปอเนาะ หมูํที ่6 
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

1,000,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
112 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 

สายล าหยัง-ทุํงแรด หมูํที่ 6 
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 4  ม.ยาว 
2,150 ม. หนา 
0.15 ม.หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
8,600 ตร.ม. 

7,313,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

113 โครงการซํอมแซมถนน 
สายคลูึก-เขื่อน หมูํที ่6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ซํอมแซมถนน  
กว๎าง 4  ม. 
ยาว 300 ม. 
 

400,000     จ านวนความยาว
ของถนนซํอมแซม
ได๎ไมํน๎อยกวําร๎อย
ล ะ  5 0  ข อ ง
เปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

114 โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนน สาย
สวนใน-โคกหินผัก หมูํที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ซํอมแซมถนน 
กว๎าง 4  ม. 
ยาว 2,000 ม. 

1,000,000     จ านวนความยาว
ของถนนซํอมแซม
ได๎ไมํน๎อยกวําร๎อย
ล ะ  5 0  ข อ ง
เปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

115 โครงการเสรมิผิวจราจรพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต หมูํที่ 6 สายหน๎าปอเนาะ-
ร.ร.ล าหยังวิทยามลูนิธ ิ

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนนเสริมผิวจราจร 
พาราแอสฟัลท์ 
กว๎าง 4 ม.  
ยาว 2,680 ม. 
หนา 0.04 ม. 
หรือพื้นท่ีไมํน๎อยกวํา 
10,720 เมตร 

4,786,000     จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

116 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายปอเนาะเกํา-ช๎างไห๎ตก หมูํที่ 6 
 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

 420,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

117 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายสวนใน หมูํที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 4  ม. 
ยาว 3,200 ม.  
หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 12,800 
ตร.ม. 

 9,200,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

118 โครงการซํอมแซมถนนหินคลุก 
สายคลองตาย-คูลึก 
หมูํที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

 300,000    จ านวนความยาว
ของถนนซํอมแซม
ได๎ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
/อ าเภอโคก

โพธิ ์
/ปภ.จังหวัด

ปัตตานี 
119 โครงการซํอมแซมถนนหินคลุก 

สายคลูึก-ลาขา 
หมูํที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

 500,000    จ านวนความยาว
ของถนนซํอมแซม
ได๎ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
/อ าเภอโคก

โพธิ ์
/ปภ.จังหวัด

ปัตตานี 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

120 โครงการซํอมแซมถนนหินคลุก 
สายสวนใน-ลาขา 
หมูํที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

 600,000    จ านวนความยาว
ของถนนซํอมแซม
ได๎ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
/อ าเภอโคก

โพธิ ์
/ปภ.จังหวัด

ปัตตานี 

121 โครงการซํอมแซมถนนหินคลุก 
สายนาจีน-สวนใน 
หมูํที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

 440,000    จ านวนความยาว
ของถนนซํอมแซม
ได๎ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
/อ าเภอโคก

โพธิ ์
/ปภ.จังหวัด

ปัตตานี 
122 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 

สายปอเนาะ-ที่ยีเส็น หมูํที่ 6 
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 2  ม. 
ยาว 200 ม. 

 400,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
123 โครงการบุกเบิกถนน 

สายลาขา-โคกหมัก หมูํที่ 6 
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน  
กว๎าง 4  ม. 
ยาว 1,000 ม. 

 1,000,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

124 โครงการกํอสร๎างทางเท๎า คสล. 
สายล าอานใต๎ พร๎อมคูอิฐบล็อก  
หมูํที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎สะดวก
และระบายน้ า
ภายในหมูํบ๎าน 

ทางเท๎า คสล. 
กว๎าง 2 ม. 
ยาว 200 ม. 
คูอิฐบล็อก 
กว๎าง 0.30 ม.  
ยาว 300 ม. 
ลึก 0.50 ม. 

 900,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สั ญ จ ร ไ ด๎
ส ะ ด วก แ ล ะ
ร ะ บ า ย น้ า
ภายในหมูํบ๎าน 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

125 โครงการซํอมแซมถนนหินคลุก 
สายสะพานยาว-บ๎านตลิ่ง 
หมูํที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

 370,000    จ านวนความยาวของ
ถนนซํอมแซมได๎ไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ50
ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
/อ าเภอโคก

โพธิ ์
/ปภ.จังหวัด

ปัตตานี 
126 โครงการกํอสร๎าง ถนน คสล.  

สายคอกไกํ หมูํที่ 6  
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 
เมตรหนา 0.15 
ม.หรือพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 6,000 
ตารางเมตร 

 5,000,000    จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว/ 
ส านักปลัด

นายกรัฐมนตรี 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

127 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายล าหยัง-คูลึก หมูํที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

  3,600,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
128 โครงการบุกเบิกถนน 

สายคลองตายที่บังโสบ หมูํที่  6 
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน 
กว๎าง 4  ม. 
ยาว 500  ม. 

    1,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
129 โครงการปรับปรุงถนน  

สายสวนใน-คลองหินขาว หมูํที ่6 
เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน 
กว๎าง 4  ม. 
ยาว 1,500 ม.
หนา 0.15 ม. 

    4,500,000 จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

130 โครงการซํอมแซมถนนภายในหมูบํ๎าน
เขตพื้นท่ีต าบลทรายขาว  

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎สะดวก
และแก๎ไขปญัหา
ความเดือดร๎อน
ของประชาชน 

1.หมูํที่ 1 ถนน
สายกุโบร์-บ๎าน
ใต๎ งานถมดิน
ลูกรังพร๎อมเกลี่ย
แตํงและบดทับ 
ถนน กว๎างเฉลี่ย 
1.00 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.5 ม.ยาว 
100 ม. 
2.หมูํที่ 2 ถนน
สายหน าออก 
งานถมดินลูกรัง
พร๎อมเกลี่ยแตํง
และบดทับ   
กว๎างเฉลี่ย 1.50 
ม. ลึกเฉลี่ย 
1.20 ม. 
ยาว 50 ม. 
 
 

1,310,000     จ านวนความยาว
ของถนนซํอมแซม
ได๎ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

ประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   3.หมูํที่ 2 ถนน
สายมํวงตอ-นา
ใต๎ งานปรับเกรด
เกลี่ยแตํงและบด
ทับ กวา๎งเฉลี่ย 
4.00 ม. ยาว 
400 ม. และ
งานหินคลุกปรับ
เกลี่ยแตํงและบด
ทับ(หนาเฉลี่ย 
0.05 ม.)พื้นที่
ประมาณ 
1,600 ตร.ม.  
4.หมูํที่ 3 ถนน
สายโคกโยง งาน
ขุดรื้อคันทางเดิม 
แล๎วบดทับ กวา๎ง
เฉลี่ย 4.00 ม.
ยาว 500 ม. 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   5.หมูํที่ 3 ถนน
สายเคียนฟูาผาํ 
งานปรับเกรด
เกลี่ยแตํงและบด
ทับ กวา๎งเฉลี่ย 
4.00 ม. ยาว 
500 ม. 
งานหินคลุกปรับ
เกลี่ยแตํงและบด
ทับ(หนาเฉลี่ย 
0.05 ม.พื้นที่
ประมาณ 
1,600 ตร.ม. 
งานวางทํอกลม
ขนาด 0.30 ม. 
ชั้น 3 
และงานเสริมทํอ
กลมขนาด 0.40 
ม. ชั้น 3 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   6.หมูํที่ 3 ถนน
สายสวนต๎นเคียน 
งานปรับเกรด
เฉลี่ยและบดทับ 
กว๎างเฉลี่ย 4.00 
ม. ยาว 400 ม. 
7.หมูํที่ 3 ถนน
สายนาพรโุหนด 
งานปรับดินพื้น
ทางเดิม แล๎วบด
ทับ กวา๎งเฉลี่ย 
3.00 ม. ยาว 
600 ม. 
8.หมูํที่ 3 ถนน
สายนาต๎นปราง 
งานปรับดินพื้น
ทางเดิม แล๎วบด
ทับ กวา๎งเฉลี่ย 
3.00 ม. ยาว 
500 ม. 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   9.หมูํที่ 4 ถนน
สายทุํงแรด งาน
ถมดินลูกรัง
พร๎อมเกลี่ยแตํง
และบดทับ   
กว๎าง 2.0 ม. ลึก
เฉลี่ย 20 ม. 
ลึก 1.50 ม. 
10.หมูํที่ 5 ถนน
สายชํองเรือ-สวน
เคียน งานปรับ
ดินพื้นทางเดิม
(หินคลุก) แล๎ว
บดทับ กว๎าง
เฉลี่ย 4.00 ม. 
ยาว 500 ม. 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   งานถมดินลูกรัง
ไหลํทาง(พื้นที่ 
1,200 ตร.ม.) 
งานหินคลุกปรับ
เกลี่ยแตํงและบด
ทับ(หนาเฉลี่ย 
0.05 ม.พื้นที่
ประมาณ 800 
ตร.ม. 
11.หมูํที่ 5 ถนน
สายหลังปุาช๎า 
งานปรับดินพืน้ที่
ทางเดมิ แลว๎บด
ทับ กว๎างเฉลี่ย 
3.00 ม.ยาว 80 
ม.งานลงผวิทาง
ลูกรังปรับเกลี่ย
แตํงและบดทับ 
(หนาเฉลี่ย 0.10 
ม.พื้นที่ประมาณ 
240 ตร.ม. 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   12.หมูํที่ 5 ถนน
สายล าดินเหนียว-
นาบง งานปรับ
เกรดเกลี่ยแตํง
และบดทับ กว๎าง
เฉลี่ย 3.00 ม.
ยาว 500 ม. ลง
หินใหญํ งานถม
ดินลูกรัง งานหิน
คลุกปรับเกลี่ยแตํง
และบดทับ(หนา
เฉลี่ย 0.05 ม.
พื้นที่ประมาณ 
800 
ตร.ม. 
13.หมูํที่ 5 ถนน
สายคอกแพะ งาน
ปรับดินพื้นที่เดมิ
(หินคลุก)แล๎วบด
ทับ กว๎างเฉลี่ย 
3.00 ม.ยาว 50 
ม.  
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   งานหินคลุกปรับ
เกลี่ยแตํงและบด
ทับ(หนาเฉลี่ย 
0.10ม.)พื้นที่
ประมาณ 150 
ตร.ม. 
14.หมูํที่ 6 ถนน
สายปอเนาะเกํา-
ช๎างให๎ตก งาน
ปรับเกรดเกลี่ย
แตํงและบดทับ 
กว๎างเฉลี่ย 4.00 
ม. ยาว 500 ม. 
งานหินคลุกปรับ
เกลี่ยแตํงและบด
ทับ(หนาเฉลี่ย 
0.05 ม.)พื้นที่
ประมาณ 
2,000 ตร.ม. 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   15.หมูํที่ 6 ถนน
สายคูลึก-ต๎น
มะคํา งานปรับ
ดินพื้นที่ทางเดิม 
แล๎วบดทับ กวา๎ง
เฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาว 1,100 ม. 
16.หมูํที่ 6 ถนน
สายคูลึก-สวนใน 
งานปรับดินพื้น
ทางเดิม(หิน
คลุก)แล๎ว 
บดทับ กว๎าง
เฉลี่ย 4.00 ม. 
ยาว 200 ม. ลง
หินใหญํ งานหิน
คลุกปรับเกลี่ย
แตํงและบดทับ
(หนาเฉลี่ย 0.10 
ม.)พื้นที่ประมาณ 
800 ตร.ม. 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   17.หมูํที่ 6 ถนน
สายสองต๎น-สวน
ใน งานปรับเกรด
เกลี่ยแตํงและบด
ทับ กวา๎งเฉลี่ย 
4.00 ม. ยาว 
2,000 ม. งาน
หินคลุกปรับ
เกลี่ยแตํงและบด
ทับ(หนาเฉลี่ย 
0.05 ม.)พื้นที่
ประมาณ 
1,000 ตร.ม. 
18.หมูํที่ 6 ถนน
สายคลองตาย 
งานปรับพื้นที่ทาง
เดิม แล๎วบดทับ 
กว๎างเฉลี่ย 4.00 
ม. ยาว 600 ม. 
ลงหินใหญํ งานถม
ดินลูกรัง 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   19.หมูํที่ 6 
ถนนสายคอก
ไกํ งานขุดรื้อ
ทํอกลมขนาด 
1.00 ม.และ
วางใหมํพร๎อม
ดินถมหลังทํอ 
งานเสริมทํอ
กลมขนาด 
1.00 ม.
พร๎อมดินถม
หลังทํอ 

        

131 โครงการเสรมิผิวทางจราจรพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีต สายหน๎าปอเนาะ-
โรงเรียนล าหยังวิทยามูลนิธิ หมูํที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

  4,100,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว/
กรมสํงเสริม
การปกครอง

ท๎องถิ่น 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

132 โครงการเสรมิผิวจราจร พาราแอส
ฟัลท์ติกสภ์ายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 6 
(บ๎านล าอาน) 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

  10,000,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
133 โครงการเสรมิผิวจราจร พาราแอส

ฟัลท์ติกสภ์ายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 1(บ๎าน
ใหญํ-หมูํที่ 2(บ๎านหลวงจันทร์) 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

  10,000,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
134 โครงการเสรมิผิวจราจร พาราแอส

ฟัลท์ติกสภ์ายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 2 
(บ๎านหลวงจันทร์) 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

  10,000,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
135 โครงการเสรมิผิวจราจร พาราแอส

ฟัลท์ติกสภ์ายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 3 
(บ๎านทรายขาวออก) 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

  10,000,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

136 โครงการเสรมิผิวจราจร พาราแอส
ฟัลท์ติกสภ์ายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 4 
(บ๎านควนลังงา) 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

  10,000,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
137 โครงการเสรมิผิวจราจร พาราแอส

ฟัลท์ติกสภ์ายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 5 
(บ๎านทรายขาวตก) 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

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

  10,000,000   จ านวนความยาว
ของถนนกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
138 โครงการกํอสร๎างทํอลอดเหลีย่ม สาย

บ๎านล าอาน หมูํที่ 6 
เพื่อระบายน้ าใน
หมูํบ๎านและ
ปูองกันน้ าทํวม 

ทํอลอดเหลีย่ม
จ านวน 1 
แหํง 

  1,500,000   จ านวนทํอลอด
เหลี่ยมจ านวน 
1 แหํง 

สามารถระบาย
น้ าในหมูํบ๎านได๎ดี
ขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
139 โครงการกํอสร๎าง คู คสล.ภายในต าบล

ทรายขาว 
เพื่อระบายน้ าใน
หมูํบ๎านและ
ปูองกันน้ าทํวม 

คู คสล. 
จ านวน 6 
แหํง 

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

สามารถระบาย
น้ าในหมูํบ๎านได๎ดี
ขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

140 โครงการซํอมแซมถนน 
สายคอกไก-ํคูลึก หมูํที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

ถนน 
กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 ม. 
พื้นที่ 4,000 
ตารางเมตร 

 5,000,000    จ านวนความยาว
ของถนนซํอมแซม
ได๎ไมํน๎อยกวําร๎อย
ล ะ  5 0  ข อ ง
เปูาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
/อ าเภอโคก

โพธิ ์
/ปภ.จังหวัด

ปัตตานี 
141 โครงการครูะบายน้ า คสล. 

สายกลางบ๎าน หมูํที ่1 
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
กว๎าง 0.40  ม.  
ยาว 75 ม. 
ลึก 0.40 ม. 

165,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

142 โครงการกํอสร๎าง คู อิฐบล็อก 
บ๎านบังฮาบ-บ๎านบังแอบ๎านใต๎ หมูํที่ 1 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
กว๎าง 0.4  ม. 
ยาว 100 ม. 
ลึก 0.4 ม. 

400,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

143 โครงการกํอสร๎าง คู คสล. 
สายบ๎านบังเลาะเฒํา-ร๎านโรไวดา  
หมูํที่ 1 
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คู คสล. 
กว๎าง 0.60 ม. 
ยาว 150 ม. 
ลึก 0.4 ม. 

550,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

144 โครงการกํอสร๎าง คู คสล.หรือ 
คู อิฐบล็อก สายข๎างบ๎านครเูดช-มัสยิด 
หมูํที่ 1 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
กว๎าง 0.4  ม. 
ยาว 100 ม. 
ลึก 0.4 ม. 

500,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

145 โครงการกํอสร๎างคู คสล. 
สายบ๎านกะซ-ีอุสมาน หมูํที่ 1  

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คู คสล. 
กว๎าง 0.20 
เมตร ยาว 30 
เมตร หนา 
0.10 เมตร 

 50,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

146 โครงการกํอสร๎าง คู คสล. 
สายบ๎านบังดอ บ๎านนาทํุง หมูํที่ 1   
พร๎อมฝายกั้นน้ า 1 แหํง 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คู คสล.กว๎าง  
0.40 เมตร ยาว 
300 ม.หนา  
0.15 ม. 
ฝายกั้นน้ า 1 
แหํง 

 500,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

147 โครงการกํอสร๎าง คู คสล.สายหลัง
โกดังบังเดช(บ๎านบังโฮะ) หมูํที่ 1 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

 100,000    จ านวนความยาว
ของคูกํอสร๎างได๎ไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

148 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ า คสล.
สายบ๎านออก หมูํที่ 1   
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า  
ชํวงท่ี 1 ขนาด กว๎าง 
0.60 ม. ลึก 0.60 ม. 
ยาว 100 ม. 
ชํวงท่ี 2 ขนาด กว๎าง 
0.80 ม. ลึก 0.80 ม. 
ยาว 100 ม. 

  500,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

149 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ า สายหลัง
อาคารอเนกประสงค์บ๎านใหญํเหนอื 
หมูํที่ 1 
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า  
กว๎าง 0.50 
เมตร ลึก 0.50 
เมตร ยาว 50 
เมตร 

  200,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

150 โครงการกํอสร๎างตํอเติมครูะบายน้ า 
อิฐบล็อก สายบ๎านใต๎ หมูที่ 1 
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า  
กว๎าง 0.50 
เมตร ลึก 0.50 
เมตร ยาว 50 
เมตร 

  200,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

151 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ า อิฐบล็อก 
สายภายในชุมชน หมูที่ 1 
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า  
กว๎าง 0.50 
เมตร ลึก 0.50 
เมตร ยาว 150 
เมตร 

    600,000 จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

152 โครงการกํอสร๎าง คู คสล. 
สายตกบ๎านพ่ีมิตร หมูํที่  2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

300,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

153 โครงการกํอสร๎างคูสํงน้ า 
สายบ๎านควน หมูํที ่2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูสํงน้ า 
กว๎าง 1  ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.70 ม. 

200,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

154 โครงการกํอสร๎าง คู คสล.พร๎อมฝาปิด
คูระบายน้ า 
หน๎าบ๎านลุงแชม-สะพานต๎นพอ สอง
ข๎างทาง หมูํที่ 2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

200,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

155 โครงการซํอมแซม คู คสล. 
สายบ๎านควน หมูํที ่2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

100,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
ซํอมแซมได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

156 โครงการกํอสร๎าง คู คสล. 
สายบ๎านหน าออก-ปุาเรียน ม.2  

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คู คสล. 
กว๎าง 0.40  ม. 
ยาว 100 ม. 

100,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

157 โครงการกํอสร๎าง คู คสล. 
สายหน าออก-นาใต๎ หมูํที ่2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คู คสล. 
กว๎าง 0.80  ม. 
ยาว 50 ม. 
ลึก 1.00 ม. 

175,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

158 โครงการกํอสร๎าง คู คสล.  
สายบ๎านปาูแนบ หมูํที ่2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

300,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

159 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. 
คลองปุาเรียน หมูํที่ 2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

500,000     จ านวนความยาวของ
คูระบายน้ ากอํสร๎าง
ได๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

160 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. 
นาบ๎านควน หมูํที่ 2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

500,000     จ านวนความยาวของ
คูระบายน้ ากอํสร๎าง
ได๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
161 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. 

สายหน าออก-ต๎นหว๎า หมูํท่ี 2 
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

500,000     จ านวนความยาวของ
คูระบายน้ ากอํสร๎าง
ได๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
162 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. 

สายต๎นหวา๎-นาใต๎ หมูํที่ 2 
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

500,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

163 โครงการฝาปิดครูะบายน้ าหน๎าบ๎านพ่ี
เขียว(สายนางหอย) หมูํที่ 2 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
ปูองกันอุบัติเหตุ 

ฝาปิดคู 
จ านวน  1   
โครงการ 
 

300,000     จ านวนฝาปิดค ู
จ านวน  1   
โครงการ 
 

มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร๎อยปูองกัน
อุบัติเหตุ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

164 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. 
สายคูตกบา๎น-หลังบ๎านพ่ีแนบ หมูทํี่ 2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

500,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

165 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. 
สายโรงตั้ว-ทําข้ีเหล็ก หมูํที่ 2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

500,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

166 โครงการกํอสร๎างซํอมแซมคู คสล. 
สายบ๎านควนนบ  หมูํที่ 2   

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คู คสล. 
กว๎าง  0.5  ม. 
ยาว  200 ม. 
หนา  0.15 ม. 

200,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

167 โครงการกํอสร๎าง คู คสล.  
สายทําข้ีเหล็ก-นาใต๎ หมูํที่ 2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คู คสล. 
กว๎าง 2  ม. 
ยาว 1,200 ม. 
ลึก 1 ม. 

 2,000,000 400,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

168 โครงการกํอสร๎าง คู คสล. 
สายบ๎านครูน๎อย-สะพานต๎นหว๎า  
หมูํที่ 2    
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คู คสล. 
กว๎าง  1.80  
เมตร 
ยาว 800 ม. 
ลึก 1.00 ม. 

 600,000 300,000   จ านวนความยาวของ
คูระบายน้ ากอํสร๎าง
ได๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

169 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ า 
สายนาโรงส-ีหน าออก หมูํที่ 2 
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
กว๎าง 0.30 ม.  
ลึก 0.50 ม. 
ยาว 100 ม. 

 360,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

170 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ า 
สายนาใต-๎ปุาเคียน หมูํที่ 2 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
กว๎าง 0.30 ม.  
ยาว 300 ม. 
ลึก 0.50 ม. 

 480,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

171 โครงการฝาปิดครูะบายน้ า 
สายมะปรางมัน-ทุํงพอ หมูํที่ 2 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
ปูองกันอุบัติเหต ุ

ฝาปิดคู 
จ านวน  1   
โครงการ 
 

  500,000   จ านวนฝาปิดค ู
จ านวน  1   
โครงการ 
 

มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร๎อยปูองกัน
อุบัติเหตุ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

 



118 
 

แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

172 โครงการกํอสร๎าง คู คสล.พร๎อมฝาปิด
คูระบายน้ า สายต๎นปราง-ปุายาง  
หมูํที่ 3    

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

1,000,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

173 โครงการกํอสร๎าง คู คสล. 
สายบ๎านยายลอย-บ๎านน๎าอบ หมูทํี่  3     
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

400,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

174 โครงการกํอสร๎าง คู คสล. 
สายบ๎านลุงด า-บ๎านตีนหมูํที่  3 
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คู คสล. 
กว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 200 
เมตร 
หนา0.15 เมตร 

400,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

175 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. 
ระนาบโรงเรียนวดัทรายขาว หมูํที่ 3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
คสล. 
กว๎าง0.40 เมตร  
ยาว 150  เมตร  
หนา 0.15 
เมตร 

300,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

176 โครงการกํอสร๎างคู คสล.พร๎อมฝาปิด 
สายกลางตีน-สายนาทุํง หมูํที่ 3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
กว๎าง 0.4  ม. 
ยาว 100 ม. 
ลึก 0.4 ม. 

200,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

177 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ า 
สายบ๎านนายสมใจ หมูํที่ 3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
กว๎าง 0.4  ม. 
ยาว 100 ม. 
ลึก 0.4 ม. 

200,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

178 โครงการกํอสร๎าง คู คสล. 
สายบ๎านพรุพี หมูํที่ 3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

200,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

179 โครงการกํอสร๎างคู คสล. 
สายเคยีนเภา-ทุํงแซะใต๎ หมูํที่ 3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

200,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

180 โครงการปรับปรุงคูระบายน้ า  
สายทางเข๎าเคยีนฟูาผํา หมูํที่ 3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
กว๎าง 0.40  
ม.ยาว 80 ม. 
ลึก 0.4 ม. 

160,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

181 โครงการกํอสร๎าง คู คสล. 
สายบ๎านลุงด า-บ๎านตีน หมูํท่ี 3 

เพือ่ระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

200,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

182 โครงการกํอสร๎างคู คสล. 
สายบ๎านตีน หมูํที ่3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คู คสล. 
กว๎าง 0.60  ม. 
ยาว 50 ม. 
ลึก 0.40 ม. 

100,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

183 โครงการปรับปรุงค ู
สายคลองพาน หมูํที่ 3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูสาธารณะ 
กว๎าง 0.60  ม. 
ยาว 20 ม. 

40,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

184 โครงการกํอสร๎าง คู คสล.รอบสนาม
ฟุตบอลโรงเรียนวัดทรายขาว หมูทํี่ 3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

1,000,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

185 โครงการกํอสร๎าง คู คสล. 
สายหน๎า อบต.-บ๎านนาทํุง หมูํที่  3 
 
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

600,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

186 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. 
สายข๎างบ๎านลุงเคลื่อม หมูํที่ 3 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
กว๎าง 0.4  ม. 
ยาว 50 ม. 
ลึก 0.4 ม. 

 100,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

187 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ า 
สายเคยีนฟูาผํา หมูํที่ 3 
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
กว๎าง 0.30 ม.  
ลึก 0.50 ม. 
ยาว 100 ม. 

 300,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

188 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. 
สายเคยีนเภา หมูํที่ 3 
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
คสล. 
กว๎าง 0.30 ม.  
ลึก 0.50 ม. 
ยาว 100 ม. 

    300,000 จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

189 โครงการกํอสร๎าง คูระบายน้ าพร๎อมฝา
ปิดสายบา๎นบังเลาะ หมูํที่  4 
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
กว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 100 
เมตร ลึก 0.60 
เมตร 

350,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

190 โครงการกํอสร๎าง คู อิฐบล็อก 
สายบ๎านตลิ่งออก หมูํที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูสาธารณะ 
กว๎าง 0.4  ม. 
ยาว 200 ม. 

400,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

191 โครงการกํอสร๎าง คู อิฐบล็อก 
บ๎านตลิ่งตก หมูํที ่4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
กว๎าง 0.4  ม.
ยาว 200 ม. 

400,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

192 โครงการซํอมแซมครูะบายน้ า 
สายตลิ่งออก หมูํที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
กว๎าง 0.40  ม. 
ยาว 100 ม. 
ลึก 0.40 ม. 

200,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
ซํอมแซมได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

193 โครงการฝาปิดครูะบายน้ า 
สายมสัยิด-กุโบร์ หมูํที ่4 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
ปูองกันอุบัติเหต ุ

ฝาปิดคู 
จ านวน  1   
โครงการ 
 

100,000     จ านวนฝาปิดค ู
จ านวน  1   
โครงการ 
 

มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร๎อยปูองกัน
อุบัติเหตุ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
194 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ าอิฐบล็อก

สายภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 4 
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า  
ชํวงที่ 1 กว๎าง 
0.40  ม. ลึก 0.20 
ม.ยาว 50 ม. 
ชํวงที่ 2 กว๎าง 
0.40  ม. ลึก 0.40 
ม.ยาว 50 ม. 

  100,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

195 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ าสาย
วาริด-บังหลอ หมูํที่ 4 
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
กว๎าง 0.40 ม.  
ลึก 0.40 ม. 
ยาว 100 ม. 

 300,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

196 โครงการกํอสร๎างคู คสล.สายหน๎า
มัสยดิบ๎านควนลังงา-บ๎านหมอเดร ์หมูํ
ที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

 600,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

197 โครงการวางทํอสํงน้ าสายพีอี หมูทํี่ 4 เพื่อสํงน้ าให๎
ประชาชนไว๎ใช๎
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 

ทํอขนาด 3 
นิ้ว 
ยาว 5,000 
ม. 

 1,500,000    จ านวนความยาว
ของทํอกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชนมีน้ าไว๎
ใช๎ส าหรับอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

198 โครงการกํอสร๎างคูอิฐบล็อก 
สายบ๎านนางนิเมาะ-บังฮาบ(บ๎านตลิ่ง)  
หมูํที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

 400,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

199 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ า คสล.
สายบ๎านนายสาแหละ หมูํที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

 100,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

200 โครงการกํอสร๎างคู คสล.สายมสัยดิ 
บ๎านควนลังงา-กุโบร์ พร๎อมฝาปิดคู 
หมูํที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

 200,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

201 โครงการกํอสร๎างคู คสล.สายบ๎านตลิ่ง
ออก หมูํที่ 4 

เพื่อปูองกันน้ าทวํม
ขังในชุมชนและกัก
เก็บน้ าไว๎ใช๎ทาง
การเกษตร 

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

 500,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

ปูองกันน้ าทํวม
ขังและมีน้ าใช๎
ทางการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

202 โครงการวางทํอระบายน้ าหน๎าศาลา
สายตลิ่งตก หมูํที่ 4 

เพื่อสํงน้ าให๎
ประชาชนไว๎ใช๎
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 

วางทํอยาว 
6 เมตร  

  150,000   จ านวนความยาว
ของทํอกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชนมีน้ าไว๎
ใช๎ส าหรับอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

203 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ า อิฐบล็อก 
สายบ๎านบังยา-บ๎านบังโสบ หมูํท่ี 4 
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า  
กว๎าง 0.50 
เมตร ลึก 0.50 
เมตร ยาว 150 
เมตร 

  600,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

204 โครงการกํอสร๎างทํอสํงน้ า สายคลอง
หินขาว-วังพลายบัว หมูํที่ 4 
 

เพื่อสํงน้ าให๎
ประชาชนไว๎ใช๎
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 

ทํอสํงน้ า 
จ านวน 1 
แหํง 
 

  300,000   จ านวนทํอสํงน้ า 
จ านวน 1 แหํง 
 

ประชาชนมีน้ าไว๎
ใช๎ส าหรับอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

205 โครงการซํอมแซมทํอสํงน้ า สายสวน
หลวง หมูํที่ 4 
 

เพื่อสํงน้ าให๎
ประชาชนไว๎ใช๎
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 

ทํอสํงน้ า 
จ านวน 1 
แหํง 
 

  200,000   จ านวนทํอสํงน้ า 
จ านวน 1 แหํง 
 

ประชาชนมีน้ าไว๎
ใช๎ส าหรับอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

206 โครงการกํอสร๎างฝาคูระบายน้ า สาย
ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 4 
 

เพื่อมีความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
ปูองกันอุบัติเหต ุ

ฝาคู คสล.กว๎าง 
0.60 ม. ยาว 
100 ม. ฝาคู
ตะแกรงเหล็ก 
กว๎าง 0.50 ม. 
ยาว 100 ม. 

  300,000   จ านวนฝาครอบค ู
จ านวน  1   
โครงการ 
 

มี ค ว า ม เ ป็ น
ร ะ เ บี ย บ
เรียบร๎อยปูองกัน
อุบัติเหตุ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

207 โครงการสร๎างฝาปิดครูะบายน้ า 
สาย รพสต.-บ๎านน๎องบิ๊ก หมูํที่  5 
 

เพื่อมีความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
ปูองกันอุบัติเหต ุ

ฝาครอบคู 
จ านวน  1   
โครงการ 
 

150,000     จ านวนฝาครอบค ู
จ านวน  1   
โครงการ 
 

มี ค ว า ม เ ป็ น
ร ะ เ บี ย บ
เรียบร๎อยปูองกัน
อุบัติเหตุ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

208 โครงการปรับปรุงค ู
สายบ๎านยายหลบั หมูํท่ี  5 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูสาธารณะ 
จ านวน  1   
โครงการ 
 

100,000     จ านวนคู
สาธารณะ 
จ านวน  1   
โครงการ 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

209 โครงการกํอสร๎าง คู คสล. 
สายหลังบ๎านปูาต๎อย หมูํที่  5 
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คู คสล. 
กว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 50 
เมตร  

100,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

210 โครงการกํอสร๎างคู คสล.สายบา๎น
เหนือวัด  หมูํที่ 5 
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกนัน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
กว๎าง 0.40 ม. 
ยาว 100 ม. 

200,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

211 โครงการฝาปิดครูะบายน้ า 
สายกลุมํแมํบ๎าน หมูํที่ 5 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
ปูองกันอุบัติเหต ุ

ฝาปิดคู 
จ านวน  1   
โครงการ 
 

100,000     จ านวนฝาปิดค ู
จ านวน  1   
โครงการ 
 

มี ค ว า ม เ ป็ น
ร ะ เ บี ย บ
เรียบร๎อยปูองกัน
อุบัติเหตุ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

212 โครงการกํอสร๎าง คู คสล. 
สายบ๎านต๎นซําน หมูท่ี 5 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

400,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

213 โครงการกํอสร๎างฝาครอบค ู
สาย รพสต.-บ๎านสาเมาะ(ร๎านโรไวดา)  
หมูํที่  5 

เพื่อมีความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
ปูองกันอุบัติเหต ุ

ฝาครอบคู 
จ านวน  1   
โครงการ 
 

 400,000    จ านวนฝาครอบค ู
จ านวน  1   
โครงการ 
 

มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร๎อยปูองกัน
อุบัติเหตุ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
214 โครงการปรับปรุงคูระบายน้ า 

สายบ๎านลุงจันทร์ หมูํที่ 5 
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
กว๎าง 0.40  ม. 
ยาว 100 ม. 
ลึก 0.40 ม. 

 400,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึน้ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

215 โครงการขยายคูระบายน้ าสายบ๎าน 
ลุงหวาง หมูํที่ 5 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า
จ านวน 1 
สาย 
 

 250,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึน้ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

216 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. 
พร๎อมฝาปดิ หมูํที่ 5 สายหน๎า รพ.สต.
ทรายขาว 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 
กว๎าง 1.00 ม. 
ยาว 150 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 
 

  700,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

217 โครงการกํอสร๎างคู คสล.สายหลังบ๎าน
ครูดุษณี(ครูเต็ม) หมูํที่ 5 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

 270,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

218 โครงการฝาปิดครูะบายน้ า (ข๎างบ๎าน
แมํผู๎ใหญํ)ซอยทวดนิ่ม หมูํที่ 5 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
ปูองกันอุบัติเหต ุ

ฝาครอบคู 
จ านวน  1   
โครงการ 
 

  200,000   จ านวนฝาปิดค ู
จ านวน  1   
โครงการ 
 

มี ค ว า ม เ ป็ น
ร ะ เ บี ย บ
เรียบร๎อยปูองกัน
อุบัติเหตุ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
219 โครงการฝาปิดครูะบายน้ าสาย

กลางบ๎าน หมูํที่ 5 
เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
ปูองกันอุบัติเหต ุ

ฝาครอบคู 
จ านวน  1   
โครงการ 
 

  200,000   จ านวนฝาปิดค ู
จ านวน  1   
โครงการ 
 

มี ค ว า ม เ ป็ น
ร ะ เ บี ย บ
เรียบร๎อยปูองกัน
อุบัติเหตุ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

220 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. 
สายบ๎านครูยา หมูํที่ 6 

เพือ่ระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

200,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

221 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. 
สายล าหยัง-ทุํงแกนแตก หมูํท่ี 6 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

400,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

222 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. 
สายปลายทุํงหยัง-ตรงข๎ามศูนย์คัดแยก  
หมูํที่ 6 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

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

300,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

223 โครงการกํอสร๎างคู คสล.สายบ๎าน 
ล าอานใต๎ หมูํท่ี 6 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คู คสล. 
กว๎าง 0.60 
เมตร ลึก 0.60
ยาว 200 เมตร  

  400,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

224 โครงการกํอสร๎างฝาปิดคู  
สายปลายทุํง หมูํที่ 6 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
ปูองกันอุบัติเหต ุ

ฝาปิด คู 
จ านวน  1   
โครงการ 
 

200,000     จ านวนฝาปิดคู 
จ านวน  1   
โครงการ 
 

มี ค ว า ม เ ป็ น
ร ะ เ บี ย บ
เรียบร๎อยปูองกัน
อุบัติเหตุ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
225 โครงการกํอสร๎างคู คสล. 

สายบ๎านบังแหละ หมูํที่ 6 
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คู คสล. 
กว๎าง  0.40  
เมตร ยาว  70  
เมตร ลึก 0.5 
เมตร 

70,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

226 โครงการกํอสร๎าง คู คสล. 
สายทุํงแกํนแตกตํอจากสายเดิม  
หมูํที่  6 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คู คสล. 
กว๎าง  2  เมตร  
ยาว  100  
เมตร ลึก 0.5 
เมตร 

200,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

227 โครงการกํอสร๎าง คู คสล. 
สายบ๎านล าหยัง-ปุาพ๎อ (สายตก)  
หมูํที่ 6 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คู คสล. 
กว๎าง  1  เมตร 
ยาว  200 เมตร 
ลึก 0.5 เมตร 

400,000     จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

228 โครงการกํอสร๎างสะพานล าอานใต ๎
หมูํที่ 6 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

สะพาน 
กว๎าง  5  เมตร 
ยาว  10  เมตร 
จ านวน 1 แหํง 

 200,000    จ านวนสะพาน 
จ านวน 1 แหํง 

ป ร ะ ช า ช น
สัญจรได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
229 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. 

หลังอาคารเรียนตาดีกา หมูํที่ 6 
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
กว๎าง 0.50  ม. 
ยาว 150 ม. 
ลึก 0.50 ม. 

 300,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

230 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ าอิฐบล็อก 
สายบ๎านบังยา หมูํที่ 6 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
กว๎าง 0.4  ม. 
ยาว 50 ม. 
ลึก 0.4 ม. 

 100,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังไดด๎ีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

231 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ า คสล.
สายกลางบ๎านล าหยัง หมูํที่ 6 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
กว๎าง 0.30 ม.  
ลึก 0.50 ม. 
ยาว 120 ม. 

 350,000    จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

232 โครงการขยายทํอน้ าสายล าหยัง-ล า
อาน หมูํที่ 6 

เพื่อประชาชนมี
น้ าใช๎อยําง
เพียงพอ 

ทํอสํงน้ ายาว 
200 เมตร  

 200,000    จ านวนความยาว
ของทํอกํอสร๎างได๎
ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎อยําง
เพียงพอ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
233 โครงการขยายคูระบายน้ าสายปุาพ๎อ 

หมูํที่ 6 
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
ยาว 100 เมตร  
 

  300,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

234 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ าสายล า
อานกลาง-ล าอานใต๎ หมูํท่ี 6 
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
กว๎าง 1.00 
เมตร ลึก 1.00 
เมตร  
ยาว 500 เมตร 

  1,000,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

235 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ า คสล.
สายปลายทุํง หมูํที่ 6 
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
คสล. 
กว๎าง 1.00 
เมตร ลึก 1.00 
เมตร  
ยาว 500 เมตร 

  1,000,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

236 โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. 
สายล าหยังใต๎ หมูํที่ 6 
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
คสล. 
กว๎าง 1.00 
เมตร ลึก 1.00 
เมตร  
ยาว 500 เมตร 

  1,000,000   จ านวนความยาว
ของคูระบายน้ า
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

237 โครงการฝาปิดครูะบายน้ า สายหน๎า
มัสยดิบ๎านล าหยัง หมูํที่ 6 
 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
ปูองกันอุบัติเหต ุ

ฝาปิดค ู
ยาว 200 
เมตร  
 

    150,000 จ านวนฝาปิดค ู
ยาว 50 เมตร  
 

มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร๎อยปูองกัน
อุบัติเหตุ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

238 โครงการกํอสร๎างคูํสํงน้ า คสล.  
หมูํที่ 1 – หมูํที่ 2 สายปุาช๎านางหอย 

เพื่อระบายน้ า
และมีน้ าใช๎ใน
การเกษตร 

คูสํงน้ า 
กว๎าง 4.00 
เมตร ลึก 2.00 
เมตร  
ยาว 600 เมตร 

  3,500,000   จ านวนความยาว
ของคูสํงน้ ากํอสร๎าง
ได๎ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและมีน้ าใช๎ใน
การเกษตรมาก
ขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

239 โครงการกํอสร๎างคูํสํงน้ า คสล.  
หมูํที่ 1 สายหน๎าบ๎านก านัน 

เพื่อระบายน้ า
และมีน้ าใช๎ใน
การเกษตร 

คูสํงน้ า 
กว๎าง 4.00 
เมตร ลึก 2.00 
เมตร  
ยาว 845 เมตร 

  4,800,000   จ านวนความยาว
ของคูสํงน้ ากํอสร๎าง
ได๎ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 50 ของ
เปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและมีน้ าใช๎ใน
การเกษตรมาก
ขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

240 โครงการกํอสร๎างผนังกั้นดิน  
ฝายทุํงแซะ หมูํที่ 3 
 

เพื่อปูองกันตลิ่ง
พังและมีน้ าใช๎ใน
การเกษตร 

ผนังกั้นดิน 
กว๎าง 5.00 
เมตร ลึก 2.00 
เมตร  
ยาว 800 เมตร 

  10,000,000   จ านวนความยาว
ของผนังกั้นดิน 
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถปูองกัน
ตลิ่งพังและมีน้ า
ใช๎ในการเกษตร
มากขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

241 โครงการขุดลอกคูคลองหรือขุดลอก
ดินโคลนและวัชพืช 

เพื่อให๎คูคลอง
สามารถระบายน้ า
ได๎อยํางรวดเร็ว 

ขุดลอกคูคลอง 
จ านวนไมํน๎อย
กวํา 6 สาย 

420,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนขุดลอกคูไมํ
น๎อยกวํา 6 สาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
242 โครงการซํอมแซมตลิ่ง หมูํที่ 1 สาย

หน๎าบ๎านก านัน 
เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนแกํ
ประชาชนและ
ปูองกันน้ าทํวมขัง 

ซํอมแซมตลิ่ง 
กว๎าง 5.00 
ม. ยาว 18 ม. 
 

97,000     จ านวนความยาว
ของซํอมแซมตล่ิง
กํอสร๎างได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

ปูองกันน้ าทํวม
ขังและแก๎ไข
ปัญหาความ
เดือดร๎อนแกํ
ประชาชน 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาชุมชนและท๎องถิ่นให๎นําอยูํ และเป็นแหลํงสร๎างงานสร๎างรายได๎แกํชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานให๎ได๎มาตรฐาน 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

243 โครงการขุดลอกค ู
สายคลองโต๏ะต า-กุโบร์บ๎านใต๎ หมูทํี่ 1 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูระบายน้ า 
กว๎าง 0.4  ม. 
ยาว 1,500 ม. 
ลึก 3 ม. 

 5,000,000    จ านวนความยาว
ของคูขุดลอกได๎ไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกั น
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
244 โครงการขุดลอก คู สาธารณะ  

สายบ๎านออก-บ๎านใหญํ หมูํที่ 1 
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูสาธารณะ 
กว๎าง  0.4  ม. 
ยาว  1,500  ม. 
 

 600,000    จ านวนความยาว
ของคูขุดลอกได๎ไมํ
น๎ อยกวํ า ร๎ อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
245 โครงการขุดลอกท านบบ๎านควน  

หมูํที่ 2 
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูสาธารณะ 
จ านวน 1 
โครงการ 

500,000     จ านวนคูสาธารณะ 
จ านวน 1 
โครงการ 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
246 โครงการขุดลอกวัชพืชและดินโคลน 

หมูํที่ 2 สายปุาเรยีน 
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูสาธารณะ 
จ านวน 1 
โครงการ 

150,000     จ านวนคูสาธารณะ 
จ านวน 1 
โครงการ 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
247 โครงการขุดลอกคูสายปาโล๏ะ หมูทํี่ 5 เพื่อระบายน้ า

และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูสาธารณะ 
จ านวน 1 
โครงการ 

500,000     จ านวนคูสาธารณะ 
จ านวน 1 
โครงการ 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพืน้ฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

248 โครงการขยายสะพาน 
สายหน าออก  หมูํที่  2 

เพื่อประชาชน
สัญจรได๎สะดวก 

สะพาน 
กว๎าง  4   ม. 
ยาว  5   ม. 

100,000     จ านวนสะพาน 
1 แหํง 

ประชาชน
สัญจรได๎
สะดวก 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
249 โครงการขุดลอกค ู

สายปุาเรียน-บ๎านจอมแหลม หมูํที ่2 
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูสาธารณะ 
กว๎าง 3  ม. 
ยาว 1,000 ม. 

300,000     จ านวนความยาว
ของคูขุดลอกไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
250 โครงการขุดลอกคูคลองสายตกบ๎าน 

หมูํที่ 2   
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูสาธารณะ 
กว๎าง  4  ม. 
ยาว 1,000 ม. 

 1,000,000    จ านวนความยาว
ของคูขุดลอกได๎ไมํ
น๎ อยกวํ า ร๎ อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
251 โครงการขุดลอกคลอง 

สายทําข้ีเหล็ก-นาใต๎ หมูํที่ 2   
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คลองสาธารณะ 
กว๎าง  4  ม. 
ยาว 1,000 ม. 
 

 1,000,000    จ านวนความยาว
ขอ ง คูขุ ดลอก ไมํ
น๎ อยกวํ า ร๎ อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

252 โครงการขุดลอกคูระบายน้ าสายนาทุํง  
หมูํที่ 2 
 

เพือ่ระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

ขุดลอกคู 
ยาว 100 เมตร  
 

  150,000   จ านวนความยาว
ของคูขุดลอกไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
253 โครงการขุดลอก คู สะพานต๎นโก

(ท านบทําขี้เหล็ก) หมูที่ 2 
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

ขุดลอกคู 
ยาว 300 เมตร  
 

  200,000   จ านวนความยาว
ของคูขุดลอกไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
254 โครงการขุดลอกคูนาพรโุดด-ต๎นแซะ  

หมูํที่  3 
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูสาธารณะ 
จ านวน  1   
โครงการ 
 

300,000     จ านวนคูสาธารณะ 
จ านวน 1 
โครงการ 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

255 โครงการขุดลอกเขื่อนทุํงแซะ หมูทํี่ 3 เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

เขื่อน 
กว๎าง 4  ม. 
ยาว 1,000 
ม. 

6,000,000     จ านวนความยาว
ของเขื่อนไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 
ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

256 โครงการขุดลอกคลอง 
หมูํที่ 3 สายคลองพาน 
หมูํที่ 4 สายทุํงเหนือ 
หมูํที่ 6 สายล าหยัง 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

ขุดลอกคลอง 
ปากคลองกว๎าง 4 
เมตร สันคลอง
กว๎าง 1 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.50 เมตร 
ยาว 8,100 เมตร 

2,946,000     จ านวนความยาว
ของคูขุดลอกไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

257 โครงการขุดลอก คู ระบายน้ าข๎างบ๎าน
อาจารย์วินัย หมูํที่ 3 
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

ขุดลอกค ู
ยาว 100 
เมตร  
 

  150,000   จ านวนความยาว
ของคูขุดลอกไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

258 โครงการขุดลอก คู ระบายน้ าสายปุา
ยาง-ต๎นหว๎า หมูํท่ี 3 
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

ขุดลอกค ู
ยาว 500 
เมตร  

  450,000   จ านวนความยาว
ของคูขุดลอกไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
259 โครงการฟื้นฟูแหลํงน้ า ขุดลอกทาง

ระบายน้ า สายล าหยัง-ทุํงแรด กว๎าง 5 
ม. ลึก 2 ม.พื้นที่ด าเนินการ 4,000 
ม. 

เพื่อปูองกันน้ า
ทํวมขังในชุมชน
และประชาชนมี
น้ าใช๎ใน
การเกษตร 

ขุดลอกทาง
ระบายน้ า 
กว๎าง 5 ม. ลึก 
2 ม.พื้นที่
ด าเนินการ 
4,000 ม. 

9,900,000     จ านวนความยาว
ของคูขุดลอกไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

ปูองกันน้ า
ทํวมขังใน
ชุมชนและ
ประชาชนมี
แหลํงน้ าใช๎
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

260 โครงการขุดลอกค ู
สายผักเลยีบ หมูํที่ 4 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูสาธารณะ 
กว๎าง 0.5  ม. 
ยาว 1,000 ม. 
ลึก 2 ม. 

1,500,000     จ านวนความยาว
ของคูขุดลอกไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
261 โครงการขุดลอกค ู

สายทุํงแรด-นาโก หมูํที่ 4 
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูสาธารณะ 
กว๎าง 0.5  ม. 
ยาว 1,000 ม. 
ลึก 2 ม. 

1,500,000     จ านวนความยาว
ของคูขุดลอกไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
262 โครงการขุดลอก คู บ๎านต๎นซําน  

หมูํที่ 4 
 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

ขุดลอกคู 
ยาว 1,500 
เมตร  
 

  1,000,000   จ านวนความยาว
ของคูขุดลอกไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
263 โครงการขุดลอกคลองทุํงส๎ม และ 

คลองสายออกบ๎านหมูํที่ 5 
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คลอง
สาธารณะ 
จ านวน  1   
โครงการ 
 

100,000     จ านวนคูสาธารณะ 
จ านวน 1 
โครงการ 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

264 โครงการขุดลอกค ู
สายต๎นซาํน-ทุํงส๎ม หมูํที ่5 

เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูสาธารณะ 
กว๎าง 0.5  ม. 
ยาว 1,000 ม. 
ลึก 2 ม. 

1,500,000     จ านวนความยาว
ของคูขุดลอกไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของเปูาหมาย 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
265 โครงการขุดลอกคลองสายนาเหนอื 

หมูํที่ 5 
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูสาธารณะ 
จ านวน 1 
โครงการ 

500,000     จ านวนคูสาธารณะ 
จ านวน 1 
โครงการ 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
266 โครงการขุดลอกคูสายกลางหมูํบ๎าน 

หมูํที่ 5 
เพื่อระบายน้ า
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

คูสาธารณะ 
จ านวน 1 สาย 

  500,000   จ านวนคู
สาธารณะ 
จ านวน 1 
โครงการ 

สามารถระบาย
น้ าและปูองกัน
น้ าทํวมขังได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

267 โครงการปรับปรุงรั้วมัสยดิโบราณ หมูํ
ที่ 4 

เพื่อความเป็น
ระเบียบ
เรียบร๎อย 

รั้ว สูง 2 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

 200,000    จ านวน 
รั้ว 
จ านวน  1   
โครงการ 

มี ค ว า ม เ ป็ น
ร ะ เ บี ย บ
เรียบร๎อย 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

268 โครงการซํอมแซมหลังคาอาคาร
แมํบ๎าน หมูํที ่5 

เพื่อความมั่นคง
แข็งแรงของ
อาคาร 

หลังคา 
จ านวน 1 
โครงการ 

 100,000    จ านวนหลังคา 
จ านวน 1 
โครงการ 

มีความมั่นคง
แข็ งแรงของ
อาคาร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
269 โครงการกํอสร๎างก าแพงกุโบร์ (ปุาช๎า)   

หมูํที่ 4 
เพื่อความเป็น
ระเบียบ
เรียบร๎อยในการ
ประกอบ
ศาสนกิจ 

ก าแพงกโุบร ์
จ านวน  1   
โครงการ 
 

    300,000 จ านวน 
ก าแพงกุโบร์ 
จ านวน  1   
โครงการ 
 

มี ค ว า ม เ ป็ น
ร ะ เ บี ย บ
เรี ยบร๎ อย ใน
การประกอบ
ศาสนกิจ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

270 โครงการซํอมแซมก าแพงกุโบร-์กุโบร์
เกํา หมูํที ่4 

เพื่อความเป็น
ระเบียบ
เรียบร๎อย 

ก าแพง 
สูง 2  ม. 
ยาว 400 ม. 

    500,000 จ านวนก าแพง 
ยาวไมํน๎อยกวํา 
100 เมตร 

มี ค ว า ม เ ป็ น
ร ะ เ บี ย บ
เรียบร๎อย 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
271 โครงการกํอสร๎างก าแพงรอบโรงเรยีน

ตาดีกา หมูํที ่6 
เพื่อความเป็น
ระเบียบ
เรียบร๎อย 

ก าแพง 
สูง 2  ม. 
ยาว 60 ม. 

    200,000 จ านวนก าแพง 
ยาวไมํน๎อยกวํา 60 
เมตร 

มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร๎อย 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

272 โครงการกํอสร๎างคันกั้นดินโรงเรยีนตา
ดีกา หมูํที่ 6 

เพือ่ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร๎อย 

คันกั้นดิน 
จ านวน 1 
โครงการ 

    200,000 จ านวนคันกั้นดิน 
จ านวน 1 
โครงการ 

มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร๎อย 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
273 โครงการก าแพงกั้นดินอาคาร

เอนกประสงค์ หมูํที่ 2 
เพื่อปูองกันน้ า
กัดเซาะอาคาร 

ก าแพง 
สูง 2 เมตร 
ยาว 100 ม. 
 

   200,000  จ านวน 
ก าแพงกุโบร์ 
จ านวน  1   
โครงการ 

ปูองกันน้ ากัด
เซาะอาคาร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

274 โครงการวางผังเมืองต าบลทรายขาว เพื่อจัดการระบบ
ผังเมืองให๎เกิด
ประโยชน์ตํอชุมชน 

โครงการวาง
ผังเมือง 
จ านวน 1 
โครงการ 

500,000     จ านวนการวางผัง
เมือง 
จ านวน 1 
โครงการ 

ท าให๎พื้นที่มี
ระบบผังเมืองที่
สวยงามและ
เหมาะสม 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

275 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมํูบ๎าน ประปาภูเขา ม.1 ถึง ม. 6  

เพื่อประชาชนได๎มี
น้ าใช๎ส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

ประปาหมูํบา๎น 
จ านวน 6 แหํง 

800,000 
 

    จ านวนประปา
หมูํบ๎าน 
จ านวน 6 แหํง 

ประชาชนได๎มีน้ า
ใช๎ส าหรับอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
276 โครงการจัดสร๎างแหลํงน้ าหรือสร๎าง

ฝายส าหรับการเกษตรของต าบล 
เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

แหลํงน้ าหรือ
ฝายจ านวน 6 
แหํง 

600,000     จ านวนแหลํงน้ า
หรือฝายจ านวน 6 
แหํง 

ประชาชนได๎มีน้ า
ใช๎ส าหรับอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

277 โครงการขุดบํอน้ าตืน้-พร๎อมเครื่อง
สูบน้ าในปุาช๎า ม.2/3/5 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภค 

บํอน้ าตื้น 
จ านวน 3 แหํง 

300,000     จ านวนบอํน้ าตื้น 
จ านวน 3 แหํง 

ประชาชนได๎มีน้ า
ใช๎ส าหรับอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
278 โครงการวางทํอน้ าวังพลายบัว-ชํอง

เรือเข๎าหมูํบ๎าน หมูํที่ 5 
เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

วางทํอ 
จ านวน 1 
โครงการ 

400,000     จ านวนการวาง
ทํอ จ านวน 1 
แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุป โภคบริ โภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
279 โครงการวางทํอประปา PVC สาย

ปลายทุํง หมูํที่ 6 
เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

วางทํอ 
จ านวน 1 
โครงการ 

58,000     จ านวนการวาง
ทํอ จ านวน 1 
แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุป โภคบริ โภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
280 โครงการขุดบํอน้ าตื้นส าหรับที่

สาธารณะเชํน มัสยิด,บาลาเซาะ
,ศาลาประชาคม, กลุํมอาชีพตํางๆ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

บํอน้ าตืน้ 
จ านวน 3 
แหํง 

300,000     จ านวนบํอน้ า
ตื้น จ านวน 3 
แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุป โภคบริ โภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

281 โครงการกํอสร๎างอํางเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตรในต าบล 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

อํางเก็บน้ า 
จ านวน 1 
แหํง 

15,000,000     จ านวน 
อํางเก็บน้ า 
จ านวน 1 แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
282 โครงการปรับปรุงแทงค์น้ าประปา หมูํ

ที่ 6 
เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

แทงค์
น้ าประปา 
จ านวน 1 
แหํง 

400,000     จ านวนแทงค์
น้ าประปา 
จ านวน 1 แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

283 โครงการกํอสร๎างอํางเก็บน้ า หมูํที ่6 เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

อํางเก็บน้ า 
จ านวน  1   
แหํง 

1,000,000     จ านวน 
อํางเก็บน้ า 
จ านวน  1   
แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

284 โครงการขุดบํอบาดาลพร๎อมแทงคน์้ า 
หมูํที่ 5 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

บํอน้ าบาดาล 
จ านวน  1   
แหํง 

400,000     จ านวนบํอน้ า
บาดาล 
จ านวน  1   
แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

285 โครงการปรับปรุงถังเก็บน้ า(ขยายถึง
ศูนย์เพาะช า) หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ถังเก็บน้ า 
จ านวน  1   
แหํง 

200,000     จ านวนถังเก็บน้ า 
จ านวน  1   
แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
286 โครงการประปาภูเขาสวนใน-คลองหิน

ขาว หมูํที ่6 
เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ระบบประปา 
จ านวน 1 
ระบบ 

500,000     จ านวนระบบ
ประปา 
จ านวน 1 
ระบบ 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

287 โครงการปรับปรุงบํอน้ าประปา หมูํที่ 
5 (บํอบาดาล พร๎อมถังประปา) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

บํอน้ าประปา 
จ านวน  1   
แหํง 

 400,000    จ านวน 
บํอน้ าประปา 
จ านวน  1   
แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

288 โครงการจัดซื้อหรือจัดท าถังกรอง
น้ าประจ าหมํูบา๎น หมูํ 1 ถึง หมูํ 6 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภค 

ถังกรองน้ า 
จ านวน 6 แหํง 

 600,000    จ านวนถังกรองน้ า 
จ านวน 6 แหํง 

ประชาชนได๎มีน้ า
ใช๎ส าหรับอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

289 โครงการจดัซื้อรถบรรทุกน้ า เพื่อบรรเทาภัย
แล๎งและขาดน้ า
ของประชาชน 

รถบรรทุกน้ า 
จ านวน 1 
คัน 

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

บ ร ร เ ท า ภั ย
แล๎งและขาด
น้ า ข อ ง
ประชาชน 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

290 โครงการรื้อถอน/ปรับปรุงถังประปา
เกํา หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภค 

ระบบประปา 
จ านวน 1 
ระบบ 

 500,000    จ านวน 
ระบบประปา 
จ านวน 1 
ระบบ 

ประชาชนได๎มีน้ า
ใช๎อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

291 โครงการกํอสร๎างระบบประปาหมูบํ๎าน เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภค 

ระบบประปา 
จ านวน 6 
แหํง 

 900,000    จ านวนระบบ
ประปา 
จ านวน 6 แหํง 

ประชาชนได๎มีน้ า
ใช๎อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
292 โครงการจดัซื้อและจัดจา๎งติดตั้งถัง

กรองน้ าประปา บ๎านใหญแํละบา๎นนา
ทุํง หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภค 

ถังกรอง
น้ าประปา 
จ านวน 2 จุด 

 400,000    จ านวนถังกรอง
น้ าประปา 
จ านวน 2 จุด 

ประชาชนได๎มีน้ า
ใช๎อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

293 โครงการวางทํอลอดเหลีย่มสายหน๎ากุ
โบร์นางหอย หมูํที่ 1 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ทํอลอดเหลีย่ม 
จ านวน 1 
แหํง 

  100,000   จ านวนทํอลอด
เหลี่ยม จ านวน 
1 แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุป โภคบริ โภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
294 โครงการติดตั้งแท็งค์เก็บน้ าในวัด

ทรายขาว หมูํที่ 3 
เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภค 

แท็งค์เก็บน้ า 
จ านวน 1 
โครงการ 

  200,000   จ านวน 
แท็งค์เก็บน้ า 
จ านวน 1 
โครงการ 

ประชาชนได๎มีน้ า
ใช๎อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

295 โครงการขยายทํอประปาภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 6 
 

เพื่อสํงน้ าให๎
ประชาชนไว๎ใช๎
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 

ทํอประปา 
จ านวน 1 
แหํง 
 

  300,000   จ านวนทํอ
ประปา 
จ านวน 1 แหํง 
 

ประชาชนมีน้ าไว๎
ใช๎ส าหรับอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

296 โครงการจดัซื้อถังกรองน้ า  หมูํที่ 4 
 

เพื่อกรองน้ าให๎
ประชาชนไว๎ใช๎
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 

ถังกรองน้ า 
จ านวน 1 
แหํง 
 

  200,000   จ านวน 
ถังกรองน้ า 
จ านวน 1 แหํง 
 

ประชาชนมีน้ าไว๎
ใช๎ส าหรับอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

297 โครงการทํอระบายน้ าตัวยู หมูํที่ 5 
 

เพื่อสํงน้ าให๎
ประชาชนไว๎ใช๎
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 

ทํอระบายน้ า 
จ านวน 1 
แหํง 
 

  200,000   จ านวน 
ทํอระบายน้ า 
จ านวน 1 แหํง 
 

ประชาชนมีน้ าไว๎
ใช๎ส าหรับอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

298 โครงการกํอสร๎างแท็งค์กักเก็บน้ าใน
ต าบลทรายขาว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภค 

แท็งค์กักเก็บ
น้ าจ านวน 1 
โครงการ 

  500,000   จ านวน 
แท็งค์กักเก็บน้ า 
จ านวน 1 
โครงการ 

ประชาชนได๎มีน้ า
ใช๎อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

299 โครงการวางทํอลอดเหลีย่มสายหน า
ออก หมูํที่ 2 

เพื่อปูองกนัน้ า
ทํวมขังในชุมชน 

วางทํอยาว 
6 เมตร 
 

 150,000    จ านวนวางทํอ
ยาว 6 เมตร 
 

ปูองกันน้ าทํวม
ขังในชุมชน 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
300 โครงการกํอสร๎างดาดเรยีงหินคลองล า

หยัง หมูํที่ 6 
เพื่อปูองกันน้ า
กัดเซาะตลิ่งพัง 

ดาดเรียงหิน 
กว๎าง 6 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร 

  9,000,000   จ านวนดาดเรียงหิน 
ยาวไมํน๎อยกวํา 
1,000 เมตร 

ปูองกันการ
พังทลายของดิน
ริมตลิ่งได๎ดีขึ้น  

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

301 โครงการกํอสร๎างท านบ 
สายตกบ๎านใหญํ หมูํที ่1 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ท านบ 
จ านวน  1   
แหํง 

200,000     ท านบ 
จ านวน  1   
โครงการ 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
302 โครงการกํอสร๎างฝายส าหรับเก็บกัก

น้ า/ซํอมแซมฝายเพื่อใช๎ใน
การเกษตร ม.1 ถึง ม.6 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝาย 
จ านวน 30 
ฝาย 

 1,000,000    จ านวนฝาย 
จ านวน 10
ฝาย 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
303 โครงการกํอสร๎างท านบ 

สายวัดทรายขาว-หลวงจันทร์ หมูทํี่ 1 
เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ท านบ 
จ านวน  1   
แหํง 

 200,000    ท านบ 
จ านวน  1   
โครงการ 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
304 โครงการกํอสร๎าง ฝายแม๎ว 

สายคลองโต๏ะต า หมูํที ่1 
เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝาย 
จ านวน  1   
แหํง 

 200,000    ฝาย 
จ านวน  1   
โครงการ 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

305 โครงการกํอสร๎างท านบกั้นน้ านาตน๎
เคียน-บ๎านใต๎ หมูํที่ 1 

 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ท านบกั้นน้ า 
จ านวน 1 
แหํง 

  200,000   จ านวน 
ท านบกั้นน้ า 
จ านวน 1 แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
306 โครงการกํอสร๎างท านบหน าออก/ฝาย

ลดน้ าหลังบ๎านพ่ีแนบ หมูํที่ 2 
เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ท านบ/ฝาย 
จ านวน  1   
แหํง 

200,000     จ านวน 
ท านบ/ฝาย 
จ านวน  1   
แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

307 โครงการกํอสร๎างฝายหรือท านบเกบ็
กักน้ า หมูํที่  2 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝายหรือ
ท านบ 
จ านวน 1 
แหํง 

 200,000    จ านวน 
ฝายหรือท านบ 
จ านวน 1 แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

308 โครงการซํอมแซมท านบ 
สายทําข้ีเหล็ก หมูํที ่2 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ท านบ 
จ านวน  1   
แหํง 

 200,000    จ านวนท านบ 
จ านวน  1   
แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

309 โครงการกํอสร๎างฝายกั้นน้ า 
สายบ๎านนายสมศักดิ์ หมูํที่ 2 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝาย 
จ านวน  1   
แหํง 

 200,000    จ านวนฝาย 
จ านวน  1   
แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
310 โครงการซํอมแซมฝายกั้นน้ าหรือ

ท านบบ๎านลุงชัย หมูํที่ 2 
เพื่อปูองกันน้ า
ทํวมขังในชุมชน
และกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ทาง
การเกษตร 

ซํอมแซมฝาย
หรือท านบ  
จ านวน 1 
แหํง 

 200,000    จ านวนซํอมแซม
ฝายหรือท านบ  
จ านวน 1 แหํง 

ปูองกันน้ าทํวม
ขังและมีน้ าใช๎
ทางการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

311 โครงการกํอสร๎างฝายทดน้ าสายบา๎น
ควน หมูํที่ 2 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝาย  
จ านวน 1 
แหํง 

 200,000    จ านวนฝาย  
จ านวน 1 แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
312 โครงการกํอสร๎างฝายทดน้ า(ฝายแม๎ว) 

สายต๎นหวา๎ หมูํที่ 2 
เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝาย  
จ านวน 1 
แหํง 

 150,000    จ านวนฝาย 
จ านวน  1   
แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

313 โครงการกํอสร๎างฝายกั้นน้ าสายทุํงต๎น
แซะ  หมูํท่ี 2 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝาย  
จ านวน 1 
แหํง 

 500,000    จ านวนฝาย 
จ านวน  1   
แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
314 โครงการกํอสร๎างฝายกั้นน้ า 

หลังบ๎านนายส ารวม หมูํที่ 2 
เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝาย 
จ านวน  1   
แหํง 

  200,000   จ านวนฝาย 
จ านวน  1   
แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
315 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น สายหน า

ออก หมูํที่ 2 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝายน้ าล๎น  
จ านวน 1 
แหํง 
 

  200,000   จ านวน 
ฝายน้ าล๎น  
จ านวน 1 แหํง 
 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

316 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น สายคใูหญํ  
หมูํที่ 2 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝายน้ าล๎น  
จ านวน 1 
แหํง 
 

  200,000   จ านวน 
ฝายน้ าล๎น  
จ านวน 1 แหํง 
 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

317 โครงการกํอสร๎างฝายกั้นน้ า 
สายนาโรงเบื้อง หมูํที่ 2 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝาย 
จ านวน  1   
แหํง 

   200,000  จ านวนฝาย 
จ านวน  1   
แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
318 โครงการซํอมแซมฝายนาออกพร๎อม

ขุดลอก หมูํที่ 3 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝาย 
จ านวน  1  
แหํง 
 

200,000     จ านวน ฝาย 
จ านวน  1  แหํง 
 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

319 โครงการปรับปรุงฝายกั้นน้ าทํุงแซะ 
หมูํที่  3 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝาย 
จ านวน  1  
แหํง 
 

100,000     จ านวน ฝาย 
จ านวน  1  แหํง 
 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

320 โครงการปรับปรุงฝายกั้นน้ าสวนต๎น
โพรง ม.3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝาย 
จ านวน 1 
แหํง 

 200,000    จ านวน ฝาย 
จ านวน 1 แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

321 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น 
สายล าหยัง-ทุํงแรด หมูํที ่4 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝาย 
จ านวน  1  แหํง 
กว๎าง 4 ม.ยาว 
8 ม. ลึก 1.0 ม. 

200,000     จ านวนฝาย 
จ านวน  1  แหํง 
 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
322 โครงการซํอมแซมฝายน้ าล๎นทํุงแรด 

หมูํที่ 4 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝายน้ าล๎น กวา๎ง 
2.50 เมตร ลึก 
2.00 เมตร ยาว 
30 เมตร 

 80,000    จ านวนฝายน้ า
ล๎น จ านวน  1  
แหํง 
 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

323 โครงการซํอมแซมฝายน้ าล๎นทํุงแรด-
ล าหยัง หมูํที่ 4 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝายน้ าล๎น กวา๎ง 
4 เมตร ลึก 2.5 
เมตร ยาว 20 
เมตร 

 180,000    จ านวนฝายน้ า
ล๎น จ านวน  1  
แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
324 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น สายนาใน  

หมูํที่ 4 
เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝายน้ าล๎น  
จ านวน 1 แหํง 
 

  200,000   จ านวนฝายน้ า
ล๎น จ านวน  1  
แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพืน้ฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

325 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น หมูํที่ 5  
สายวังพลายบัว จ านวน 1 จุด 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝายน้ าล๎น 
ขนาด กว๎าง 4 
ม.ยาว 5 ม. 
 

80,000     จ านวนฝายน้ า
ล๎น จ านวน  1  
แหํง 

ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อน
แกํประชาชน
และมีน้ าที่ใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

326 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น หมูํที่ 5  
สายสองต๎น จ านวน 1 จุด 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝายน้ าล๎น 
ขนาด กว๎าง 5 
ม.ยาว 8 ม. 
 

140,000     จ านวนฝายน้ า
ล๎น จ านวน  1  
แหํง 

ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อน
แกํประชาชน
และมีน้ าที่ใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

327 โครงการกํอสร๎างฝายทดน้ า(ฝายแม๎ว) 
สายปาโล๏ะ-คลองทุํงส๎ม หมูํที่ 5 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝาย  
จ านวน 1 
แหํง 

 150,000    จ านวน ฝาย  
จ านวน 1 แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
328 โครงการกํอสร๎างฝายทดน้ า(ฝายแม๎ว) 

สายนาเหนือ-นาต๎นปริง หมูํที่ 5 
เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝาย  
จ านวน 1 
แหํง 

 150,000    จ านวน ฝาย  
จ านวน 1 แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

329 โครงการกํอสร๎างฝายสายคลองตก  
สายชํองเรือหรือซํอมแซมฝายชํองเรือ 
หมูํที่ 5 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝาย  
จ านวน 3 
แหํง 

 300,000    จ านวน ฝาย  
จ านวน 1 แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
330 โครงการกํอสร๎างท านบสายทุํงส๎ม(สาย

เดิม)หมูํที่  5 
เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ท านบ 
จ านวน  1   
แหํง 

  200,000   จ านวนท านบ 
จ านวน  1   
แหํง 

ประชาชนได๎รับการ
แก๎ ไขปัญหาความ
เ ดื อ ด ร๎ อ น แ กํ
ประชาชนและมีน้ าที่
ใช๎ในการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
331 โครงการปรับปรุงฝายกักเก็บน้ าสาย

ทุํงส๎ม หมูํที่  5 
เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝาย  
จ านวน 1 
แหํง 

  300,000   จ านวน ฝาย  
จ านวน 1 แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
332 โครงการกํอสร๎างทางน้ าล๎นสายชํอง

เรือ หมูํที่ 5 
เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ทางน้ าล๎น 
จ านวน 1 
แหํง 

  200,000   จ านวน 
ทางน้ าล๎น 
จ านวน 1 แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
333 โครงการฝายชะลอน้ า สายปลายนา 

หมูํที่ 5 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝายชะลอน้ า 
จ านวน 1 
แหํง 
 

  200,000   จ านวน 
ฝายชะลอน้ า 
จ านวน 1 แหํง 
 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

334 โครงการกํอสร๎างฝายกั้นน้ า 
คลองต๎นโด-วัดมะปรางมัน หมูํที่ 6 

เพือ่ให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ฝาย 
จ านวน  1   
แหํง 

    200,000 จ านวนฝาย 
จ านวน  1   
แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
335 โครงการซํอมแซมคันคลองสายล าหยัง 

หมูํที่ 6 
 

เพื่อปูองกันการ
พังทลายของ
หน๎าดิน 

คันคลอง 
ยาว 500 
เมตร 

    500,000 จ านวน 
คันคลอง 
ยาว 500 เมตร 

ปู อ ง กั น ก า ร
พังทลายของ
หน๎าดิน 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
336 โครงการกํอสร๎างทางขา๎มน้ าลน๎ 

สายสวนใน หมูํที่ 6 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ทางข๎ามน้ าล๎น 
จ านวน 1 
แหํง กว๎าง 
4.00 เมตร 
ยาว 6.00 
เมตร 

  100,000   จ านวน 
ทางน้ าล๎น 
จ านวน 1 แหํง 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

337 โครงการขยายเขตไฟฟูาสํองสวําง
ภายในต าบลทรายขาว 

เพื่อประชาชนได๎
มีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 
สาย 

200,000     จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดม๎ี
ไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

338 โครงการซํอมแซมไฟฟูาสาธารณะ เพื่อประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎และ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาตอน
กลางคืน 

ไฟฟูา
สาธารณะ 
จ านวน 1 
โครงการ 

200,000     จ านวนไฟฟูา
สาธารณะ 
จ านวน 1 
โครงการ 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎และ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาตอน
กลางคืน 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

339 โ ค ร ง ก า ร ติ ด ตั้ ง ไ ฟ สํ อ ง ส วํ า ง
สาธารณะ เพื่อความปลอดภัย 

เพื่อประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎และ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาตอน
กลางคืน 

ไฟฟูา
สาธารณะ 
จ านวน 1 
โครงการ 

200,000     จ านวนไฟฟูา
สาธารณะ 
จ านวน 1 
โครงการ 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎และ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาตอน
กลางคืน 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

340 โครงการขยายเขตไฟฟูา สายกลาง
ทุํงและสายบ๎านบังดอ,บา๎นนาทุงํ 

เพื่อประชาชนได๎
มีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

ไฟฟูา 
จ านวน 2 
สาย 

200,000     จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได๎มี
ไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
341 โครงการขยายเขตไฟฟูาสายบ๎าน

นางหอย-กุโบร์บ๎านใต ๎หมํูที่ 2 
เพื่อประชาชนได๎
มีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 
สาย 

150,000     จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได๎มี
ไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

342 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
สายบา๎นนายมานพ แก๎วสมหน-ูมํวง
ตอ หมูํที่ 2 

เพื่อประชาชนได๎
มีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 
สาย 

200,000     จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได๎มี
ไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
343 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 

สายมะปรางมนั หมูํที่ 2 
เพื่อประชาชนได๎
มีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 
สาย 

 

200,000     จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได๎มี
ไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

344 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
สายกลางบา๎นตนี หมูํที่ 3 

เพื่อประชาชนได๎
มีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 
สาย 

 

200,000     จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได๎มี
ไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

345 โครงการขยายเขตไฟฟูาสํองสวําง  
สายเคียนเภา หมูํที่ 3 

เพื่อประชาชนได๎
มีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 
สาย 

200,000     จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได๎มี
ไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
346 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 

สายล าดินเหนียว-นาบง หมูํที่ 5 
เพื่อประชาชนได๎
มีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 
สาย 

200,000     ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 
 

ประชาชนไดม๎ี
ไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 



161 
 

แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

347 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
สายปลายนา หมูํที่ 5 

เพื่อประชาชนได๎
มีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 
สาย 
 

200,000     ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 
 

ประชาชนไดม๎ี
ไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

348 โครงการขยายเขตไฟฟูาสามเฟส 
สายปอเนาะล าหยัง 

เพือ่ประชาชนได๎
มีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 
สาย 

200,000     จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
349 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อ

การเกษตรสายบ๎านดาโอะ-กลางทํุง 
หมูํที่ 1 

เพื่อประชาชนได๎
มีไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 
สาย 

 200,000    จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
350 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ

ภายในชุมชน หมูํที่ 5 
เพื่อให๎มีไฟฟูา
สาธารณะทั่วถึง
และสะดวกใน
การสญัจร 
ในตอนกลางคืน 

ไฟฟูา
สาธารณะ
จ านวน 1 
สาย 

 200,000    จ านวน ไฟฟูา
สาธารณะ
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟูา
สาธารณะทั่วถึง
และสะดวกในการ
สัญจร 
ในตอนกลางคืน 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

351 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร สายชํองเรือ สายวังพลาย
บัว สายพุทธแก๎ว หมูํที่ 5 

เพือ่ประชาชนได๎
มีไฟฟูาใช๎ใน
การเกษตร 

ไฟฟูา 
จ านวน 3 
สาย 

 600,000    จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 3 สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใชใ๎น
การเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
352 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 

สายล าหยัง-ทุํงแรด หมูํที่ 6 
เพื่อให๎มีไฟฟูา
สาธารณะทั่วถึง
และสะดวกใน
การสญัจร 
ในตอนกลางคืน 

ไฟฟูา
สาธารณะ
จ านวน 1 
สาย 

 200,000    จ านวนไฟฟูา
สาธารณะ
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟูา
สาธารณะทั่วถึง
และสะดวกในการ
สัญจร 
ในตอนกลางคืน 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

353 โครงการขยายเขตไฟฟูาสายล าหยงั 
หมูํที่ 6 

เพือ่ประชาชนได๎
มีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 
สาย 

 200,000    จ านวน ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยาํง
ทั่วถึง 
 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

354 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรสายนาทุํง-บ๎านใหมํ  
หมูํที่ 1 
 

เพื่อประชาชนได๎
มีไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 
สาย 

 200,000    จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

355 โครงการขยายเขตไฟฟูาสายสวนตน๎
เคียน-โคกโยง หมูํที่ 3 
 

เพือ่ประชาชนได๎
มีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 
สาย 

 200,000    จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดม๎ี
ไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
356 โครงการขยายเขตไฟฟูาสายเคียน

ฟูาผํา-นาต๎นปราง หมูํที่ 3 
 

เพือ่ประชาชนได๎
มีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 
สาย 

 200,000    จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดม๎ี
ไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
357 โครงการขยายเขตไฟฟูา สายนาตน๎

ปราง หมูํที่ 3 
 

เพื่อประชาชนได๎
มีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 
สาย 
 

  150,000   จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดม๎ี
ไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

358 โครงการขยายเขตไฟฟูา สาย
กลางบ๎าน หมูํที่ 3 
 

เพื่อประชาชนได๎
มีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 
สาย 
 

  150,000   จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดม๎ี
ไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

359 โครงการขยายเขตไฟฟูา สายปาุยาง  
หมูํที่ 3 
 

เพื่อประชาชนได๎
มีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 
สาย 
 

  150,000   จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดม๎ี
ไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

360 โครงการขยายเขตไฟฟูา สายปาุช๎า-
นางหอยหมูํที่ 2 
 

เพื่อประชาชนได๎
มีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 
สาย 

  150,000   จ านวนไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดม๎ี
ไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถงึ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
361 โครงการจดัระเบียบสายไฟฟูา สาย

หน๎ามัสยดิ-บ๎านหมอเดร์ หมูํที่ 4 
 

เพื่อปูองกัน
อันตรายจาก
สายไฟฟูา 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 
สาย 
 

  100,000   ปูองกันอุบัติเหตุ
จากไฟฟูาได๎ร๎อย
เปอร์เซ็นต ์

ประชาชนได๎มี
ความปลอดภยั
จากสายไฟและมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร๎อย 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

362 โครงการขยายเขตไฟฟูา สายปลักโสม-
นาโกหมูํที่ 4 
 

เพื่อประชาชนได๎
มีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

ไฟฟูา 
จ านวน 1 
สาย 
 

  150,000   ไฟฟูา 
จ านวน 1 สาย 
 

ประชาชนไดม๎ี
ไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

363 โครงการติดตั้งรั้วเหล็กรอบสนามกีฬา 
โรงเรียนวดัทรายขาว หมูํที่ 3 

เพื่อความเป็น
ระเบียบ
เรียบร๎อย 

รั้วเหล็ก 
ยาว 300 ม. 

    300,000 จ านวนรั้วเหลก็ 
ยาว 300 ม. 

พื้นทีร่อบสนาม
กีฬาดูความเป็น
ระเบียบเรียบรอ๎ย 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
364 โครงการจดัตั้งตลาดนดัชุมชนหรือ

กํอสร๎างลานกีฬา (สถานท่ีราชพัสดุ) 
หมูํที่ 2 

เพื่อสํงเสริมรายได๎
แกํชุมชนหรือสร๎าง
สถานที่ออกก าลัง
กาย 

ตลาดนัดชุมชน
หรือลานกีฬา 
จ านวน 1 แหํง 

  500,000   จ านวนตลาดนัด
ชุมชนหรือลาน
กีฬา จ านวน 1 
แหํง 

ประชาชนมี
สถานที่จ าหนาํย
สินค๎าหรือ
สถานที่ออก
ก าลังกาย 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

365 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
มัสยดิโบราณบาโงยลางา(มสัยิดนจัมุด
ดีน) 

เพื่อใช๎เป็นสถานที่
ในการต๎อนรับแขก
และจัดกิจกรรม
ตํางๆของชุมชน 

ปรับปรุง
อาคาร
อเนกประสงค์ 
กว๎าง 8 เมตร 
ยาว 20 เมตร 

1,086,900     ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ 
จ านวน 1 หลัง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสถานที่ใน
การอ านวยความ
สะดวกในการ
ต๎อนรับแขกและ
จัดกิจกรรมตํางๆ
เพิ่มมากขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

366 โครงการกํอสร๎างโรงจอดรถมสัยิด
โบราณบาโงยลางา(มัสยิดนัจมดุดนี) 
 

เพื่อใช๎เป็นสถานที่
ในการจอดรถแกํ
นักทํองเที่ยวและ
ประชาชนที่เข๎ารํวม
กิจกรรมตํางๆ 

อาคารโรงจอด
รถ กว๎าง 9 
เมตร ยาว 18 
เมตร 

660,000     อาคารโรงจอด
รถ จ านวน 1 
หลัง 

นักทํองเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไป
มีความสะดวกใน
การจอดรถยนต์
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

367 โครงการปรับปรุงวิหารมณฑปวัด
ทรายขาว 
 

เพื่อใช๎เป็นสถานที่
ในการต๎อนรับแขก 
นักทํองเที่ยวและ
จัดกิจกรรมตํางๆ
ของชุมชน 

ปรับปรุงวิหาร
มณฑปวดั
ทรายขาว 
จ านวน 1 
แหํง 

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

วิหารมณฑปวัด
ทรายขาวได๎รับการ
ปรับปรุงให๎มีสภาพ
สวยงามตาม
สถาปัตยกรรมที่
ส าคัญ และเป็นที่
สนใจของ
นักทํองเที่ยว 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

368 คําชดเชยคํางานกํอสรา๎งตามสัญญา 
แบบปรับราคาได๎ (k) 

เพื่อเป็น
คําชดเชยคํางาน
กํอสร๎างตาม
สัญญา 

คําชดเชย 
จ านวนไมํน๎อย
กวํา 1 สัญญา 

 30,000 30,000 30,000 30,000 คําชดเชย จ านวน
ไมํน๎อยกวาํ 1 
สัญญา 

ประชาชนได๎
ใช๎งานกํอสร๎าง
สาธารณะ
เพิ่มขึน้ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
 

369 โครงการติดตั้งเสียงตามสายชุมชน
หรือซํอมแซมเสียงตามสาย 

เพื่อประชาชนได๎
ได๎รับข๎อมูลขําวสาร
อยํางทั่วถึงและ
รวดเร็ว 

เสียงตามสาย
จ านวน 6 
แหํง 

 600,000    จ านวนเสียง
ตามสาย
จ านวน 6 
แหํง 

ประชาชนได๎
ได๎รับข๎อมูล
ขําวสารอยําง
ทั่วถึงและ
รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

370 โครงการกํอสร๎างปูอมยามที่ท าการ
องค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาว 

เพื่อใช๎เป็นสถานที่
ตรวจรักษา
ปลอดภัยของ
สถานที่ราชการ 

ปูอมยาม  
จ านวน 1 
หลัง 

 300,000    จ านวน  
ปูอมยาม  
จ านวน 1 หลัง 

มีปูอมยามตรวจ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
สถานที่ราชการ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 



167 
 

แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

371 โครงการซํอมแซมหอกระจายขําว
ประจ าหมํูบา๎น. 

เพื่อประชาชนได๎
ได๎รับข๎อมูลขําวสาร
อยํางทั่วถึงและ
รวดเร็ว 

หอกระจาย
ขําว 
จ านวน 6 
แหํง 

 600,000    จ านวนหอ
กระจายขําว 
จ านวน 6 
แหํง 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด๎
ไ ด๎ รั บ ข๎ อ มู ล
ขํ า ว ส า ร อ ยํ า ง
ทั่ ว ถึ ง แ ล ะ
รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

372 โครงการซํอมแซม/ตํอเตมิหลังคา
อาคารอเนกประสงค์ หมูที่ 6 
 

เพื่อใช๎เป็น
สถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
ตํางๆในชุมชน 

หลังคาอาคาร
อเนกประสงค์ 
1 หลัง  
 

    300,000 จ านวนหลังคา
อาคาร
อเนกประสงค์ 
1 หลัง  
 

ป ร ะ ช า ชน มี
ส ถ า น ที่ จั ด
กิ จ ก ร ร ม ใ น
ชุมชน 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

373 โครงการสร๎างผนังกั้นดิน พร๎อมคนัดิน 
สายคลองพาน หมูํที่ 3 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ส าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

คลองน้ า 
จ านวน 1 
แหํง 
 

    300,000 จ านวน คลองน้ า 
จ านวน 1 แหํง 
 

ประชาชนมีน้ าไว๎
ใช๎ส าหรับอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

374 โครงการพัฒนาสถานท่ีดูพระจันทร์
เสี้ยว หมูํท่ี 4 
 

เพื่อใช๎เป็น
สถานท่ีในการดู
พระจันทร์เสี้ยว 

สถานท่ีในการ
ดูพระจันทร์
เสี้ยว จ านวน 
1 แหํง 

    1,000,000 จ านวนสถานท่ี
ในการดู
พระจันทร์เสี้ยว 
จ านวน 1 แหํง 

ใช๎เป็นสถานที่
ใ น ก า ร ดู
พ ร ะ จั น ท ร์
เสี้ยว 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

375 โครงการจดัตั้งสถานีวิทยุชุมชนประจ า
ต าบลทรายขาว  
 

เพื่อใช๎ในการ
ประชาสมัพันธ์
ขําวสาร 

สถานสถานี
วิทยุชุมชน 
จ านวน 1 
แหํง 

    300,000 จ านวนสถาน
สถานีวิทยุชุมชน 
จ านวน 1 แหํง 

ใ ช๎ ใ น ก า ร
ประชาสัมพัน
ธ์ขําวสาร 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 375 โครงการ - - 119,568,900 121,401,000 190,750,000 2,230,000 14,000,000 - - - 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนบัสนนุทนุการศึกษาเด็ก
เรียนดีแตํยากจน/เด็กด๎อยโอกาส 

เพื่อให๎เด็กด๎อย
โอกาสได๎รับการ
สนับสนุนทาง
การศึกษา 

กลุํมเปูาหมายที่
ได๎รับจ านวน 20 
ทุนตํอปี 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
กลุํมเปูาหมาย
ได๎รับการสนับสนุน
ไมํน๎อยกวาํ 10 
ทุน 

เด็กด๎อยโอกาส
ไ ด๎ รั บ ก า ร
สนั บ ส นุ น ท า ง
การศึกษาเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการสํงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ
เพื่อนบ๎านเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน 

เพื่อให๎ประชาชนและ
บุคลากร อบต.มี
ความรู๎ความเขา๎ใจ
ภาษาและสื่อสารกับ
ชาวตํางชาติได ๎

ประชาชน 
บุคลากรของ 
อบต.จ านวน 30 
คนตํอปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 20 คน 

ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
บุคลากร อบต.มี
ความรู๎ความเข๎าใจ
ภาษาและสื่อสาร
กับชาวตํางชาติได๎ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการสํงเสริมการจัดการเรียน
การสอนเสริมให๎แกํเด็กและเยาวชน 

เพื่อสํงเสริมการ
เรียนการสอนแกํ
กลุํมเปูาหมาย 

เด็กและเยาวชน 
จ านวน 30 คน 
ตํอปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 30 คน 

เด็กและเยาวชน
พัฒนาการเรียน
ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการศึกษาแหลํงเรียนรู๎สูํโลก
กว๎างของเด็กและเยาวชน 

เพื่อสํงเสริมการ
เรียนรู๎แหลํงเรียนรู๎
แกํเด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชน
จ านวน 30 คน 
ตํอปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 30 คน 

เด็กและเยาวชน
ที่ได๎ศึกษาแหลํง
เรียนรู ๎

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งสวน
พฤกษศาสตร์  

เพื่อสํงเสริมการ
เรียนรู๎แหลํงเรียนรู๎
แกํนักเรียน 

แหลํงเรียนรู๎ด๎าน
พฤกษศาสตร์ 1 
แหํง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนแหลํงเรียนรู๎
ด๎านพฤกษศาสตร์ 
1 แหํง 

นักเรียนได๎ศึกษา
แหลํงเรียนรู๎ด๎าน
พฤกษศาสตร์
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

6 โครงการศูนย์เรียนรู๎เพื่อรวบรวม 
ภูมิปัญญาและปราชญ์ท๎องถ่ิน 

เพื่อสํงเสริมการ
เรียนรู๎แกํ
กลุํมเปูาหมาย 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชน 
จ านวน 30 คน 
ตํอปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 20 คน 

เด็กและเยาวชน 
ป ร ะ ช า ช น ไ ด๎
เรียนรู๎ศึกษาด๎าน
ตํางๆในท๎องถิ่น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให๎แกํที่ 
ท าการ อบต./ที่อํานหนังสือพิมพ์ 
ประจ าหมํูบา๎น 

เพื่อประชาชนมี
แหลํงเรียนรู๎ทีเ่พิ่มขึ้น
และได๎รับขอ๎มูล
ขําวสารที่รวดเร็ว 

ประชาชนใช๎
บริการอําน
หนังสือพิมพ ์
จ านวน 30 คน 
ตํอปี 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 30 คน 

ประชาชนได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารที่
รวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

8 โครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์
ระดับต าบล/ปรับปรุงศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อประชาชนมี
แหลํงเรียนรู๎ทีเ่พิ่มขึ้น
และได๎รับขอ๎มูล
ขําวสารที่รวดเร็ว 

ปรับปรุงศูนย์
คอมพิวเตอร์
ระดับต าบล 
จ านวน 1 ครั้ง
ตํอปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
ใช๎บริการศูนย์ไมํ
น๎อยกวํา 30 คน 

ประชาชนได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารที่
รวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจัดตั้งหอสมุดประจ าต าบล เพื่อประชาชนมี
แหลํงเรียนรู๎ทีเ่พิ่มขึ้น
และได๎รับขอ๎มูล
ขําวสารที่รวดเร็ว 

หอสมุดประจ า
ต าบล 
จ านวน 1 แหํง 

200,000 
 

    จ านวนหอสมุด
ประจ าต าบล 
จ านวน 1 แหํง 

ประชาชนได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารที่
รวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

10 โครงการอบรมโภชนาการการดแูล
สุขภาพเด็กเล็ก 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
และเยาวชน 
ประชาชนมีความรู๎
เรื่องโภชนาการ 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชน 
จ านวน 20 คน 
ตํอปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 20 คน 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชนมีความรู๎
เรื่องโภชนาการ
เพิ่มขึน้ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

11 โครงการสนบัสนนุอาหารเสริม(นม) 
สถานศึกษา 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
และเยาวชนมี
อาหารเสริมนมที่ดี
รับประทาน 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชน 
จ านวนไมํน๎อย
กวํา 200 คน 
ตํอปี 

498,212 
 

550,000 
 

600,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 200 คน 

เด็กและเยาวชนมี
อาหารเสริมนมที่ดี
รับประทาน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

12 โครงการมุํงสูํฝนัเพื่อวันส าเร็จ เพื่อสํงเสริม
กิจกรรมการ
แสดงออกของเด็ก
และเยาวชน 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชน 
จ านวนไมํน๎อย
กวํา 30 คน 
ตํอปี 

40,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 30 คน 

เด็กและเยาวชน
ได๎แสดงออก
อยํางสร๎างสรรค์ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการแขํงขันกีฬาศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กสัมพันธ ์

เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
เลํนกีฬา 

เด็กและเยาวชน  
จ านวนไมํน๎อย
กวํา 30 คน 
ตํอปี 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 30 คน 

เด็กและเยาวชน
เ ลํ น กี ฬ า แ ล ะ
สนุ ก สน า น กั บ
กิจกรรม 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

14 โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 

เพื่อสํงเสริม
ความสัมพันธ์
ครอบครัว 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชน 
จ านวนไมํน๎อย
กวํา 20 คน 
ตํอปี 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 20 คน 

ค ร อ บ ค รั ว มี
กิ จ ก ร รมสร๎ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดี 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

15 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให๎แกํ
บุคลากร/ผู๎บริหาร/สมาชิกและ
ประชาชนทั่วไป 
 

เ พื่ อ เ พิ่ ม ค ว า ม รู๎
เรื่องคอมพิวเตอร์
แ กํ บุ ค ล า ก ร /
ผู๎บริหาร/สมาชิก
แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น
ทั่วไป 

ประชาชน ทัว่ไป 
บุคลากร อบต. 
จ านวนไมํน๎อย
กวํา 30 คนตํอป ี

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 30 คน 

กลุํมเปูาหมายมี
ค ว า ม รู๎ เ รื่ อ ง
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

16 โครงการจัดซื้อเคร่ืองเลํนสนาม
ประจ าศนูย์เด็กเล็กหรือพื้นที่
สาธารณะ 

เพื่อสํงเสริมให๎
เด็กและเยาวชน
มีพัฒนาการ
สมวัย 

เครือ่งเลํน
สนามประจ า 
จ านวน 1 
แหํง 

300,000 
 

    จ านวนเครื่องเลํน
สนาม จ านวน 1 
แหํง 

เด็กและเยาวชน
มีกิจกรรม
สํงเสริม
พัฒนาการ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนในสังกัด สพฐ.(เด็ก
ประถมศึกษา) 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
และเยาวชนมี
อาหารที่ดี
รับประทาน 

เด็กและเยาวชน 
จ านวนไมํน๎อย
กวํา 200 คน 
ตํอปี 

1,090,400 
 

1,200,000 
 

1,300,000 
 

1,400,000 
 

1,400,000 
 

จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 200 คน 

เด็กและเยาวชน
มีอาหารที่ดี
รับประทาน 

ส านักงานปลัด 
อบต.ทรายขาว/
ร.ร.บ๎านควนลัง

งา/ร.ร.วัด
ทรายขาว 

18 โครงการวันส าคัญของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให๎เด็กนักเรียน
ได๎แสดงความ
จงรักภักดีตํอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

เยาวชนได๎เข๎า
รํวมกิจกรรม 
จ านวน 3 ครั้ง
ตํอปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนเยาวชนได๎
เข๎ารํวมกิจกรรม 
จ านวน 1 ครั้งตํอป ี

เด็กไดท๎ ากจิกรรม
วันส าคัญทาง
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

19 โครงการธรรมะจูงเด็กเข๎าวัด/เข๎า
มัสยิดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให๎เด็กนักเรียน
ได๎เรียนรู๎และท า
กิจกรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนา 

เยาวชนได๎เข๎า
รํวมกิจกรรมพา
เด็กเข๎าวัด/
มัสยิดจ านวน 1 
ครั้งตํอปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนเยาวชนได๎
เข๎ารํวมกิจกรรมพา
เด็กเข๎าวัด/มัสยิด 
จ านวน 1 ครั้งตํอป ี

เด็กไดท๎ ากจิกรรม
ในวันส าคัญทาง
ศาสนา 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

20 โครงการทัศนะศึกษาแหลํงเรียนรู๎สูํ
โลกกว๎างของศูนย์พฒันาเด็กเล็กใน
ต าบลทรายขาว 

เพื่อสํงเสริมการ
เรียนรู๎แหลํงเรียนรู๎
แกํนักเรียน 

เด็กและเยาวชน
จ านวนไมํน๎อย
กวํา 30 คน ตอํ
ปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 30 คน 

เด็กและเยาวชน
ที่ได๎ศึกษาแหลํง
เรียนรู ๎

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาต ิ เพื่อสํงเสริมการ
เรียนรู๎แหลํงเรียนรู๎
แกํนักเรียน 

เด็กและเยาวชน
จ านวนไมํน๎อย
กวํา 100 คน 
ตํอปี 

70,000 
 

90,000 
 

100,000 
 

110,000 
 

120,000 
 

จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 100 คน 

เด็กและเยาวชน
ที่ได๎ศึกษาแหลํง
เรียนรู ๎

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

22 โครงการสนับสนุนคํ า ใ ช๎จํ ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(เงินอุดหนุนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต๎,เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชํน คําหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน คําเครื่องแบบ
นักเรียน และคํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน,เงิน
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,คําสนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 

เพื่อสนับสนุน
การบริหาร
จัดการ
สถานศึกษา 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
จ านวน 2 
แหํงตํอป ี

1,280,180 619,100 834,750 1,056,050 1,070,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 2 
แหํง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
จ านวน 2 
แหํงมีการ
บริหารจดั
การศึกษาท่ีดีมี
คุณภาพ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 22 โครงการ - - 4,323,792 3,354,100 3,729,750 4,111,050 4,135,000 - - - 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสร๎างศูนย์เรียนรู๎ศึกษา
ธรรมชาติ(ปาุยาง) 

เพื่อสํงเสริมการ
เรียนรู๎แกํ
กลุํมเปูาหมาย 

ศูนย์เรียนรู๎ศึกษา
ธรรมชาติ 
จ านวน 1 แหํง 

 500,000    จ านวนศูนย์เรียนรู๎
ศึกษาธรรมชาติ
ได๎รับการสร๎าง 
จ านวน 1 แหํง 

เด็กและเยาวชน 
ป ร ะ ช า ช น ไ ด๎
เ รี ย น รู๎ ศึ ก ษ า
ธรรมชาติ 

กองชําง 
อบต.ทรายขาว/
หนํวยรักษาปุา ที่
ปน.2 ทรายขาว 

2 
 

โครงการกํอสร๎างที่อํานหนงัสือพิมพ์
ประจ าหมํูบา๎น 

เพื่อประชาชนมี
แหลํงเรียนรู๎ที่
เพิ่มขึ้น 

สถานที่อําน
หนังสือพิมพ์
จ านวน 1 แหํง 

 500,000    สถานที่อําน
หนังสือพิมพ์ได๎รับ
การสร๎างจ านวน 1 
แหํง 

ประชาชนได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารที่
รวดเร็ว 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการกํอสร๎างสนามเด็กเลํน  เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
และเยาวชนมี
พัฒนาการสมวยั 

สนามเด็กเลํน 
จ านวน 1 แหํง 

1,000,000 
 

    จ านวนสนามเด็ก
เลํนได๎สร๎าง 
จ านวน 1 แหํง 

เด็กและเยาวชน
มีกิจกรรม
พัฒนาการสมวยั 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
4 โครงการกํอสร๎างอาคารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก  
 

เพื่อใช๎เป็นอาคาร
เรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

อาคารศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
ขนาดไมํเกิน 51-80 คน 
ตามแบบทีก่รมสํงเสริม
การปกครองท๎องถ่ิน
ก าหนด จ านวน 1 หลัง 

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

เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย มี
อ าค า ร เ รี ย น ที่
เ พี ย ง พ อ แ ล ะ
เหมาะสม 

กองชําง 
อบต.ทรายขาว/
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองทอ๎งถิ่น 

5 โครงการกํอสร๎างอาคารห๎องครัวและ
ห๎องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

เพื่อใช๎เป็นอาคาร
ห๎องครัวและ
ห๎องน้ าของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

อาคารห๎องครัวและ
ห๎องน้ า ตามแบบท่ี
กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถ่ิน
ก าหนด จ านวน 1 
หลัง 

   1,000,000  จ านวนอาคาร
ห๎องครัวและ
ห๎องน้ าของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 1 หลัง 

เด็กปฐมวัยมี
ห๎องครัวและ
ห๎องน้ าที่
เพียงพอและ
เหมาะสม 

กองชําง 
อบต.ทรายขาว/
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองทอ๎งถิ่น 

รวม 5 โครงการ - - 1,000,000 1,000,000 0 2,500,000 0 - - - 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ภาคฤดูร๎อน 

เพื่อเยาวชนได๎รับ
ความรู๎เรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม
ที่ด ี

เยาวชน 
จ านวนไมํน๎อย
กวํา 50 คนตํอป ี

30,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการ 50 
คน 

เ ย า ว ช น ได๎ รั บ
ค ว า ม รู๎ เ รื่ อ ง
คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการ
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์ ต าบล
ทรายขาว 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ
จัดการศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิม
ราษฎร์ ให๎ดีขึ้น 

ศูนย์วัฒนธรรม
เฉลิมราษฎร์และ
ประชาชนที่
เกี่ยวขอ๎ง 
จ านวน 1 ครั้ง
ตํอปี 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

คณะกรรมการศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิม
ราษฎร์และ
ประชาชนที่
เกี่ยวขอ๎ง จ านวน 
1 ครั้ง 

พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิม
ราษฎร์ ให๎ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการอบรมไวยาวจักร เพื่ออบรมให๎
ความรู๎ในกิจการ
ตํางๆของวัดที่ได๎รับ
มอบหมายแกํ
ไวยาวจักร 

ประชาชนทั่วไป 
ไมํน๎อยกวาํ 
จ านวน 10 คน 
ตํอปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการ 10 
คน 

มีไวยาวจักรที่มี
ความรู๎
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมรับ
เทวดา 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท๎องถิ่น 

ประชาชนทั่วไป 
ไมํน๎อยกวาํ 
จ านวน 30 คน 
ตํอปี 

  50,000 50,000 50,000 จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการ 30 
คน 

อนุรักษ์
วัฒนธรรม

ประเพณีท๎องถิ่น
ให๎คงอยูํตํอไป 

ส านักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการอบรมศาสนพธิีกร(ผู๎น า
พระ) 

เพื่อพัฒนาศาสน
พิธีกรด าเนิน
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

ประชาชนทั่วไป 
ไมํน๎อยกวาํ 
จ านวน 10 คน 
ตํอปี 

  30,000 30,000 30,000 จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการ 10 
คน 

ไดพ๎ัฒนาพิธีกร
ด าเนินกิจกรรม
ทางศาสนา
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

6 โครงการสํงเสริมศิลปะการแสดง
วัฒนธรรมท๎องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปะการแสดง
วัฒนธรรมท๎องถิ่น 

ประชาชนทั่วไป 
ไมํน๎อยกวาํ 
จ านวน 20 คน 
ตํอปี 

  30,000 30,000 30,000 จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการ 20 
คน 

อนุรักษ์ศิลปะ
การ 
แสดงวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นให๎คงอยูํ
ตํอไป 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการสืบสานวัฒนธรรมท๎องถิ่น
และจัดกิจกรรมแสดงอาหารโบราณ
ประจ าท๎องถิน่ 

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปะการแสดง
วัฒนธรรมท๎องถิ่น
และอาหารท๎องถิ่น 

ประชาชนทั่วไป 
ไมํน๎อยกวาํ 
จ านวน 100 
คนตํอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการ 100
คน 

อนุรักษ์ศิลปะ
การ 
แสดงวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นและ
อาหารท๎องถิ่นให๎
คงอยูํตํอไป 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

8 โครงการสํงเสริมจริยธรรมหรือ
พัฒนาศักยภาพกลุํมผูน๎ าศาสนา,
ผู๎น าชุมชน และกลุํมตํางๆในชุมชน 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู๎น า
ศาสนา และกลุํม
ตํางๆ 

กลุํมผู๎น าศาสนา
และผู๎น าตํางๆ 
จ านวนไมํน๎อย
กวํา 30 คนตํอป ี

100,000 
 

150,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการ 30
คน 

ผู๎น าตํางๆได๎รับ
ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

 



178 
 

แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการประเพณีละศลีอดในเดือน
รอมฎอน 

เพื่อสํงเสริม
กิจกรรมความรู๎
ด๎านศาสนาและละ
ศีลอดรํวมกันสร๎าง
ความสามัคคี 

จ านวนมัสยิด
และบาลาเซาะ 
ได๎จัดกิจกรรมไมํ
น๎อยกวําจ านวน 
6 แหํง 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

จ านวนมัสยิดและ
บาลาเซาะ ได๎จัด
กิจกรรมจ านวน 6 
แหํง 

กลุํ ม เปู าหมาย
ได๎รับความรู๎ด๎าน
ศาสนาและละ
ศี ล อ ด รํ ว ม กั น
ส ร๎ า ง ค ว า ม
สามัคคี 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

10 โครงการจัดงานเมาลิดกลางต าบล
ทรายขาว 

เพื่อสํงเสริม
ประเพณีท๎องถิ่นให๎
คงอยูํตลอดไป 

ประชาชนทั่วไป
ไมํน๎อยกวาํ 
50 คนตํอป ี

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการ 50
คน 

กลุํมเปูาหมายได๎
อนุรักษ์ประเพณี
ท๎องถิ่น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

11 โครงการประเพณีกวนอาซูรอต าบล
ทรายขาว 

เพื่อสํงเสริม
ประเพณีท๎องถิ่นให๎
คงอยูํตลอดไป 

ประชาชนทั่วไป
ไมํน๎อยกวาํ 
50 คนตํอป ี

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการ 50
คน 

กลุํมเปูาหมายได๎
อนุรักษ์ประเพณี
ท๎องถิ่น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

12 โครงการอบรมเพื่อเพิม่ความรู๎ตาม
หลักค าสอนของศาสนาอิสลาม 

เพื่อสํงเสริม
กิจกรรมความรู๎
ด๎านศาสนาอิสลาม 

ประชาชนทั่วไป
ไมํน๎อยกวาํ 
30 คนตํอป ี

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการ 30
คน 

กลุํ ม เปู าหมาย
ได๎รับความรู๎ด๎าน
ศาสนาอิสลาม 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ทางพุทธศาสนาหรือกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมทางพุทธศาสนา 

เพื่อสํงเสริม
กิจกรรมทาง
ศาสนาและความรู๎
ด๎านศาสนา 

ประชาชนทั่วไป
ไมํน๎อยกวาํ 
20 คนตํอป ี

10,000 
 

20,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการ 20
คน 

กลุํ ม เปู าหมาย
ได๎รับความรู๎ด๎าน
ศาสนา 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

14 โครงการพัฒนาเครือขํายภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นและรักษาวัฒนธรรม 

เพื่อสํงเสริม
และรักษา
วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 

ประชาชนทั่วไป
ไมํน๎อยกวาํ 
20 คนตํอป ี

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการ 20
คน 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด๎
สํ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
รักษาวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

15 โครงการสรงน้ าพระพุทธรปู 
บูรพาจารย์วดัทรายขาว และรดน้ า
ขอพรผู๎สูงอายุต าบลทรายขาว 

เพื่อสํงเสริม
ประเพณีท๎องถิ่นให๎
คงอยูํตลอดไป 

ประชาชนทั่วไป
ไมํน๎อยกวาํ 
50 คนตํอป ี

80,000 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการ 50
คน 

กลุํมเปูาหมายได๎
อนุรักษ์ประเพณี
ท๎องถิ่น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

16 โครงการประเพณีลากพระขึ้นเขา
และสรงน้ าพระครูศรีรัตนากร(พํอ
ทวดสีแก๎ว) 

เพือ่สํงเสริม
ประเพณีท๎องถิ่นให๎
คงอยูํตลอดไป 

ประชาชนทั่วไป
ไมํน๎อยกวาํ 
50 คนตํอป ี

130,000 
 

100,000 120,000 150,000 150,000 จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการ 50 
คน 

กลุํมเปูาหมายได๎
อนุรักษ์ประเพณี
ท๎องถิ่น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการสํงเสริมประเพณีทาง 
พุทธศาสนาเนื่องในวันเข๎าพรรษา 

เพื่อสํงเสริม
ประเพณีท๎องถิ่นให๎
คงอยูํตลอดไป 

ประชาชนทั่วไป
เข๎ารํวมโครงการ

ไมํน๎อยกวาํ 
30 คนตํอป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน
ทั่วไปเข๎ารํวม
โครงการไมํน๎อย
กวํา 30 คนตํอป ี

ประชาชนได๎รํวม
กิจกรรมใน
ประเพณวีัน
เข๎าพรรษา 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

18 โครงการสืบสานงานประเพณลีอย
กระทงต าบลทรายขาว 

เพื่อสํงเสริม
ประเพณีท๎องถิ่นให๎
คงอยูํตลอดไป 

ประชาชนทั่วไป
เข๎ารํวมโครงการ

ไมํน๎อยกวาํ 
30 คนตํอป ี

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน
ทั่วไปเข๎ารํวม
โครงการไมํน๎อย
กวํา 30 คนตํอป ี

ประชาชนได๎รํวม
กิจกรรมใน
ประเพณวีันลอย
กระทง 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

19 โครงการจัดอุปสมบทหมูํภาคฤดู
ร๎อน 

เพื่อสํงเสริมศาสนา
ท๎องถิ่นให๎คงอยูํ
ตลอดไป 

ประชาชนทั่วไป
เข๎ารํวมโครงการ

ไมํน๎อยกวาํ 
20 คนตํอป ี

  100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน
ทั่วไปเข๎ารํวม
โครงการไมํน๎อย
กวํา 20 คนตํอป ี

ประชาชนไดร๎ํวม
กิจกรรมอุปสมบท 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 19 โครงการ - - 1,190,000 1,240,000 1,530,000 1,560,000 1,560,000    
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคง 

3.ยทุธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนบัสนนุชวํยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยทาง
ธรรมชาติ/ชวํยเหลือประชาชนที่
ได๎รับความเดือดร๎อน 

เพื่อให๎การ
ชํวยเหลือเบื้องต๎น
ในกรณีที่เกิดเหตุ
แกํผู๎ประสบภยั 

ผู๎ประสบภัย
ได๎รับการ
ชํวยเหลืออยําง
น๎อย 
จ านวน 1 ครั้ง
ตํอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการ
ชํวยเหลืออยําง
น๎อย จ านวน 1 
ครั้งตํอปี 

ผู๎ประสบภัยได๎รับ
ก า ร ชํ ว ย เ ห ลื อ
ทันทํวงที 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎เบื้องต๎น
เก่ียวกับการปูองกันภัย/ภัยพิบตัิ
ทางธรรมชาติให๎กับผู๎น าชุมชนต าบล
ทรายขาว/อาสาสมัครปูองกันภยัพล
เรือน 

เพื่อให๎ความรู๎การ
ปูองกันภัยพิบัติแกํ
ผู๎น าชุมชน/อปพร. 

ประชาชนทั่วไป/
อปพร/ผ๎ูน า
ชุมชน 
จ านวนไมํน๎อย
กวํา 20 คน 

30,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการ 20 
คน 

ก ลุํ ม เ ปู า ห ม า ย
ได๎รับความรู๎การ
ปูองกันภัย 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการจัดซื้อถังดับเพลิงเคมี/
น้ ายาเครื่องดับเพลิงประเภทตาํงๆ 

เพื่อใช๎ในการระงับ
เกิดอัคคีภัยได๎
ทันทํวงที 

จัดซื้อถังดับเพลิง
เคมี/เติมน้ ายา 
จ านวน 1 ครั้ง
ตํอปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการจัดซ้ือ
ถังดับเพลิงเคมี/
เติมน้ ายา 
จ านวน 1 ครั้งตํอป ี

ร ะ งั บ ก า ร เ กิ ด
อั ค คี ภั ย ไ ด๎
ทันทํวงที ลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

เพื่อปูองกันและ
ลดลงอุบัติเหตุทาง
ถนน 

จัดกิจกรรมอยําง
น๎อย 
จ านวน 1 ครั้ง
ตํอปี 

30,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 จ านวนกิจกรรม
อยํางน๎อย 
จ านวน 1 ครั้งตํอป ี

ปู อ ง กั น แ ละ ล ด
อุบัติเหตุทางถนน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคง 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
แตํงกายชุดกู๎ชพี อปพร. พนักงาน
ท๎องถิ่น 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปูองกันอุบัติเหตุ
และความไมํสงบใน
พื้นที่ 

จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์อยําง
น๎อยจ านวน 1 
ครั้งตํอป ี

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ 
จ านวน 1 ครั้ง 

ปูองกันและลด
อุบัติเหตุและความ
ไมํสงบในพื้นที ่

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

6 โครงการอุดหนุนโครงการสนับสนุน
การด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการรํวมใน
การชํวยเหลือประชาชนอ าเภอโคก
โพธิ ์จังหวัดปัตตานี 

เพื่อสนับสนุน 
การด าเนินงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการ 
รํวมในการ
ชํวยเหลือ 
ประชาชน 

ศูนย์
ปฏิบัติการ 
รํวมในการ
ชํวยเหลือ 
ประชาชน 
จ านวน 1 ครั้ง
ตํอป ี

12,000 12,000 12,000 12,000 20,000 จ านวนการ
อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการ 
รํวมในการ
ชํวยเหลือ 
ประชาชน 
จ านวน 1 ครั้ง
ตํอป ี

ประชาชนใน
พื้นที่ได๎รับ
ความสะดวก
ในการแก๎ไข
ปัญหาได๎
รวดเร็วข้ึน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการอบรมกฎหมายจราจรและ
การขับขี่ยานพาหนะอยํางปลอดภัย  

เพื่อให๎ความรู๎
กฎหมายจราจร
และการขับขี่
ยานพาหนะอยําง
ปลอดภัย 

ประชาชนทั่วไป/
อปพร/ผ๎ูน า
ชุมชน 
จ านวนไมํน๎อย
กวํา 20 คน 

  40,000 40,000 40,000 จ านวนประชาชน
ทั่วไป/อปพร/ผ๎ูน า
ชุมชน 
จ านวนไมํน๎อยกวาํ 
20 คน 

ประชาชนมี 
ความรู๎ด๎าน
กฎหมายจราจร
เพิ่มขึน้ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 7 โครงการ - - 472,000 512,000 552,000 552,000 560,000    
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์และปูองกัน
โรคติดตํอ เชํน โรคไข๎เลือดออก ฯ 

เพื่อควบคุมและ
ปูองกัน
โรคตดิตํอ 

การจัดกิจกรรม
อยํางน๎อยจ านวน 
1 ครั้งตํอปี 

5,000 
 

20,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนการจัด
กิจกรรมอยาํงน๎อย
จ านวน 1 ครั้งตํอป ี

สามารถควบคุมและ
ปูองกันโรคติดตํอได๎
อยํางรวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการสนบัสนนุ/อุดหนนุการ
ด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ 
อสม. 

เพื่อสํงเสริมการ
ดูแลสุขภาพ
ให๎แกํ
กลุํมเปูาหมาย 

การสนับสนุน
หรืออุดหนุน
อยํางน๎อยจ านวน 
1 ครั้งตํอปี 

50,000 
 

    จ านวนการ
สนับสนุนหรือ
อุดหนุนอยาํงน๎อย
จ านวน 1 ครั้งตํอป ี

กลุํมเปูาหมาย
ได๎รับการดูแล
สุขภาพ 
 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว/
กลุํม อสม. 

3 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรค 

เพื่อควบคุมและ
ปูองกันโรคติดตํอ
หรือชํวยเหลอืเหตุ
ฉุกเฉิน 

การจัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์อยาํง
น๎อยจ านวน 1 
ครั้งตํอปี 

10,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

30,000 
 

จ านวนการจัดซ้ือ
วัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์
อยํางน๎อยจ านวน 
1 ครั้งตํอปี 

สามารถควบคุม
แ ล ะ ปู อ ง กั น
โรคติดตํอได๎หรือ
ชํ ว ย เหลื อ เหตุ
ฉุ ก เ ฉิ น อ ยํ า ง
รวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการรณรงค์ปูองกันโรค 
พิษสุนัขบา๎ 

เพื่อควบคุมและ
ปูองกันโรค 
พิษสุนัขบ๎า 

การจัดกิจกรรม
อยํางน๎อยจ านวน 
1 ครั้งตํอปี 

5,000 
 

30,000 
 

40,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนการจัด
กิจกรรมอยาํงน๎อย
จ านวน 1 ครั้งตํอป ี

สามารถควบคุม
แ ล ะ ปู อ ง กั น
โรคติดตํอได๎อยําง
รวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
เจ๎าหน๎าที่ อสม.ต าบลทรายขาว 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน
ให๎กับ อสม. 

อสม.ต าบล 
ทรายขาว 
ไมํน๎อยกวํา 
10 คนตํอปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน อสม.ต าบล 
ทรายขาว ไมํน๎อย
กวํา 10 คนตํอป ี

อสม.ได๎รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

6 โครงการจัดซื้อเคร่ืองชั่งน้ าหนักและ
วัดสํวนสูง หรือเครื่องมือการตรวจ
สุขภาพเบื้องต๎น 

เพื่อชํวยตรวจ
สุขภาพเบื้องต๎น 

การจัดซ้ือ
เครื่องมือตรวจ
สุขภาพเบื้องต๎น 
จ านวน 1 ครั้ง 

100,000 
 

    จ านวนการจัดซ้ือ
เครื่องมือตรวจ
สุขภาพเบื้องต๎น 
จ านวน 1 ครั้ง 

ประชาชนทัวไป
ไดรับการตรวจ
สุขภาพเบื้องต๎น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการสํงเสริมการด าเนนิงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินของ อบต.ทรายขาว 

เพื่อให๎การ
ชํวยเหลือ
เบื้องต๎นใน
กรณีที่เกิดเหตุ
แกํผู๎ประสบภัย 

การสํงเสริม
แพทย์ฉกุเฉิน
อยํางน๎อย 
จ านวน 1 ครั้ง
ตํอปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการสํงเสริม
แพทย์ฉกุเฉินอยําง
น๎อย จ านวน 1 
ครั้งตํอปี 

ผู๎ ป ระสบภั ย
ไ ด๎ รั บ ก า ร
ชํ ว ย เ ห ลื อ
ทันทํวงท ี

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

8 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน เพื่อลดปรมิาณ
ขยะในชุมชน
และชุมชนมี
ความสะอาด
เรียบร๎อย 

การจัดกิจกรรม
อยํางน๎อยจ านวน 
1 ครั้งตํอปี 

20,000 20,000 20,000 50,000 50,000 จ านวนการจัด
กิจกรรมอยาํงน๎อย
จ านวน 1 ครั้งตํอป ี

ชุมชนมีความ
สะอาด
เรียบร๎อยและ
ปริมาณขยะ
ลดลง 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการสํงเสริมสุขภาพแกํประชาชน  
เชํนเต๎นแอโรบคิ ฯ 

เพื่อสํงเสริมการ
ดูแลสุขภาพ
ให๎แกํ
กลุํมเปูาหมาย 

ประชาชนทั่วไป 
ไมํน๎อยกวาํ
จ านวน 20 คน 
ตํอปี 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนประชาชน
ทั่วไปเข๎ารํวม
โครงการ 
จ านวน 20 คน 
 

กลุํมเปูาหมาย
ได๎รับการดูแล
สุขภาพเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 

10 โครงการอุดหนุนหรืออบต.ด าเนินการ
เองส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชด าริด๎าน  
สาธารณสุข  
(หมายเหตุ : จ านวน 6 หมูํ หมูํละ 20,000 
บาท จ านวนหมูํบ๎านละ 3 โครงการ) 

เพื่อตอบสนอง
การด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด๎านสาธารณสุข 

การจัดกิจกรรม
โครงการอยําง
น๎อยจ านวน 6 
โครงการตํอปี 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนการจัด
กิจกรรมโครงการ
อยํางน๎อยจ านวน 
6 โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับ
การปูองกัน
โรคภัยเพิ่มขึ้น
หรือมีสุขภาพ
อนามัยดีขึ้น 

ส านักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 

11 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ๎า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ
เจ๎าน๎องนางเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี(ส าหรับ
ส ารวจข๎อมูล) 

เพื่อส ารวจขอ๎มูล
และขึ้นทะเบียน
จ านวนสัตว ์ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ๎า 

ส ารวจข๎อมูล
จ านวนสัตวแ์ละ
ขึ้นทะเบียน
จ านวนสัตว ์
จ านวน 
2 ครั้งตํอปี 

5,000 5,000 5,400 6,000 6,000 จ านวนการส ารวจ
ข๎อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียน
จ านวนสัตว ์
จ านวน 
2 ครั้งตํอปี 

ประชาชนมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับ
การปูองกันโรค
และหํางไกลจาก
โรคพิษสุนัขบ๎า 

ส านักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ๎า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ
เจ๎าน๎องนางเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี(ส าหรับ
ขับเคลื่อน) 

เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ ตาม
โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ๎า 

ขับเคลื่อน
โครงการ 
อยํางน๎อย 
จ านวน 
1 โครงการตํอ
ปี 

5,000 24,000 27,000 30,000 30,000 จ านวนการ
ขับเคลื่อน
โครงการ อยําง
น๎อย จ านวน 
1 โครงการตํอปี 

ประชาชนมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับ
การปูองกันโรค
และหํางไกลจาก
โรคพิษสุนัขบ๎า 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

13 โครงการเฝูาระวังโรคติดตํอไมํเร้ือรัง
(NCD) 

เพื่อปูองกัน
โรคติดตํอไมํเรื้อรัง
ระบาดในชุมชน 

ประชาชนทั่วไป 
ไมํน๎อยกวาํ 
จ านวน 30 คน 
ตํอปี 

  100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวน
กลุํมเปูาหมายไมํ
น๎อยกวํา จ านวน 
30 คนตํอป ี

สํงเสริมปูองกัน
โรคติดตํอไมํ
เร้ือรังระบาดใน
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

14 โครงการสํงเสริมการออกก าลังกาย
ผู๎สูงอายุ (ตาลต๎านตึง) 

เพื่อสํงเสริม
ประชาชนในการ
ออกก าลังกาย มี
สุขภาพพลานามยั
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชนทั่วไป 
ไมํน๎อยกวาํ 
จ านวน 30 คน 
ตํอปี 

  50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
กลุํมเปูาหมายไมํ
น๎อยกวํา จ านวน 
30 คนตํอป ี

ประชาชนหันมา
ออกก าลังกาย
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการฐานออกก าลังกายประจ า
หมํูบ๎าน 

เพื่อสํงเสริม
ประชาชนในการ
ออกก าลังกาย มี
สุขภาพพลานามยั
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

ฐานออกก าลัง
กาย จ านวน 
6 แหํง 

  600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

จ านวนฐานออก
ก าลังกาย 
จ านวน 1 แหํง 

ประชาชนหันมา
ออกก าลั งกาย
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

16 โครงการอบรมให๎ความรู๎ปัญหาขยะ
แกํชุมชน 

เพื่อให๎
ประชาชนได๎
ตระหนักปัญหา
ขยะที่มากข้ึน 

จัดกิจกรรม
โครงการอยําง
น๎อย 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนกิจกรรม
โครงการอยํางน๎อย 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

ประชาชนได๎
ตระหนัก
ปัญหาขยะที่
มากข้ึน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

17 โครงการจัดซื้อถังขยะส าหรับชมุชน เพื่อรองรับขยะ
ในชุมชน 

ถังขยะไมํ
น๎อยกวํา 
จ านวน 100 
ถัง 

  200,000 
 

  จ านวนถังขยะ 
จ านวน 100 
ถัง 

ท าให๎ชุมชนมีที่
ทิ้ ง ข ย ะ อ ยํ า ง
เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

18 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ต าบล
ทรายขาว 

เพื่อภูมิทัศน์
ต าบลทรายขาว
ดีขึ้น 

จัดกิจกรรม
โครงการอยําง
น๎อยจ านวน 1 
โครงการตํอปี 

  50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนกิจกรรม
โครงการอยํางน๎อย 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

ภู มิ ทั ศน์ ต า บ ล
ทรายขาวดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 18 โครงการ - - 600,000 519,000 1,542,400 1,386,000 1,396,000 - - - 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสํงเสริมสวัสดิการสังคม
การสงเคราะห์ครอบครัวยากจน/
ผู๎ปุวยติดเตียง 

เพื่อชํวยเหลือ
กลุํมเปูาหมาย มี
ความเป็นอยูํที่ดีขึ้น 

จัดกิจกรรมให๎
ครอบครัว
ยากจน/ผู๎ปุวย
ติดเตียง จ านวน 
1 โครงการตํอป ี

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ครอบครัวยากจน/
ผู๎ปุวยติดเตียง 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

กลุํมเปูาหมาย มี
ความเป็นอยูํที่ดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการสํงเสริมสวัสดิการสังคม/
เยี่ยมบ๎าน ดูแลและสํงเสริมคน
ยากไร๎/ผู๎ด๎อยโอกาส 

เพื่อสํงเสริมการ
ดูแลสุขภาพใหแ๎กํ
กลุํมเปูาหมาย 

ผู๎สูงอายุ คนพกิาร 
ผู๎ปุวยเรื้อรัง และ
ผู๎ด๎อยโอกาสอยําง
น๎อย 
จ านวน 1 
โครงการตอํปี 

30,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ผูส๎ูงอายุ คนพิการ 
ผู๎ปุวยเร้ือรัง และ
ผู๎ด๎อยโอกาส 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

กลุํมเปูาหมาย
ได๎รับการดูแล
สุขภาพที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการสํงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแกํผู๎สูงอายุ คนพิการ สตรี เด็ก 
หรือผู๎ด๎อยโอกาส 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสํงเสริม
ความรู๎ของ
กลุํมเปูาหมาย 

ผู๎สูงอายุ คน
พิการ สตรี เด็ก 
หรือด๎อยโอกาส
ไมํน๎อยกวาํ30
คนตํอปี 

35,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
กลุํมเปูาหมาย
จ านวน 30 คนตํอ
ปี 

กลุํมเปูาหมาย มี
ความเป็นอยูํที่ดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพื่อสํงเสริม
กิจกรรมสวัสดิการ
ของชุมชน 

จัดโครงการหรือ
อุดหนุนอยาํง
น๎อย จ านวน 1 
ครั้งตํอปี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการ
หรืออุดหนุนอยําง
น๎อย จ านวน 1 
ครั้ง 

สํงเสริมกิจกรรม
สวัสดิการของ
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 4 โครงการ - - 135,000 170,000 170,000 170,000 170,000 - - - 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
3.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกํอสร๎างสถานที่ทิ้งขยะ
และจัดการขยะส าหรับชุมชน
ทรายขาว 

เพื่อน าขยะใน
ชุมชนไปทิ้ง
หรือก าจัดขยะ
ในชุมชน 

สถานทีจ่ัดการ
ขยะ  
จ านวน 1 
แหํง 

1,000,000 
 

    จ านวนจัดการ
ขยะ  
จ านวน 1 แหํง 

สามารถก า จั ด
ขยะในชุมชน ท า
ให๎ชุมชนสะอาด
เรียบร๎อย 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 1 โครงการ - - 1,000,000 0 0 0 0 - - - 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ 
กลุํมสตรีต าบลทรายขาว 

เพื่อกลุํมสตรมีี
ศักยภาพในการ
พัฒนาด๎านตํางๆ 

กลุํมสตรตี าบล
ทรายขาว 
จ านวน 
 20 คนตํอป ี

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกลุํมสตรี
ต าบลทรายขาว 
จ านวน 
 20 คนตํอป ี

ก ลุํ ม ส ต รี มี
ศักยภาพในการ
พัฒนาด๎านตํางๆ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการจัดกิจกรรมวันตํอต๎าน 
ยาเสพติด  

เพื่อการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติด 

การจัดโครงการ 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนการจัด
โครงการ 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการสํงเสริมอาชีพหรือสํงเสริม
การใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชนแ์กํ
เยาวชนกลุํมเสีย่งด๎านปญัหาสังคม
หรือยาเสพติด 

เพื่อการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติดหรือปัญหา
สังคม 

การจัดโครงการ 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนการจัด
โครงการ 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด
หรือปัญหาสังคม 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการทบทวนผูป๎ระสานพลัง
แผํนดิน 

เพื่อการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติด 

การจัดโครงการ 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

20,000     จ านวนการจัด
โครงการ 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว/
อ าเภอโคกโพธิ ์
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการติดตามผูผ๎ํานการ
บ าบดัรักษาและฟื้นฟสูมรรถภาพผู๎
เสพ/ผู๎ติดยาเสพติด 

เพื่อการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติด 

การจัดโครงการ 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนการจัด
โครงการ 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว/
อ าเภอโคกโพธิ ์

6 โครงการกิจกรรมคํายอบรม/บ าบัด
และฟื้นฟสูมรรถภาพผู๎เสพ/ผู๎ตดิยา
เสพติด/ผู๎เกี่ยวข๎องกับยาเสพติด 

เพื่อการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติด 

ผู๎เสพ/ผู๎ติดยา
เสพติด/
ผู๎เกี่ยวข๎องกบัยา
เสพติด/เยาวชน
กลุํมเสี่ยง 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

36,000 65,000 65,000 65,000 65,000 จ านวนการจัด
โครงการ 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว/
อ าเภอโคกโพธิ ์

7 โครงการอบรมให๎ความรู๎ในการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติด 

ผู๎เสพ/ผู๎ติดยา
เสพติด/
ผู๎เกี่ยวข๎องกบัยา
เสพติด/เยาวชน
กลุํมเสี่ยง 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

 30,000 50,000 70,000 70,000 จ านวนการจัด
โครงการ 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว/
อ าเภอโคกโพธิ ์
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 อุดหนุนโครงการกิจกรรมคําย
อบรม/บ าบัดและฟืน้ฟูสมรรถภาพผู๎
เสพ/ผู๎ติดยาเสพติด/ผู๎เกี่ยวข๎องกับ
ยาเสพติด 

เพื่อการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติด 

ผู๎เสพ/ผูต๎ิดยา
เสพติด/
ผู๎เกี่ยวข๎องกับ
ยาเสพตดิ 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

36,000 65,000 65,000 65,000 65,000 จ านวนการจัด
โครงการ 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว/
อ าเภอโคกโพธิ ์

9 อุดหนุนโครงการประชาคมหมูํบ๎าน/
ชุมชน(ตํอต๎านยาเสพติด) ให๎กับสถาน
ต ารวจภูธรอ าเภอโคกโพธ์ิ 
 

เพื่อบูรณาการ
ด าเนินการแกไ๎ข
ปัญหา 
ยาเสพตดิใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนใน
พื้นที่เข๎ารํวม
โครงการไมํ
น๎อยกวํา 30 
คนตํอป ี

  30,000 30,000 30,000 จ านวน
ประชาชนใน
พื้นที่เข๎ารํวม
โครงการไมํน๎อย
กวํา 30 คนตํอ
ปี 

ประชาชนให๎
ความรํวมมือใน
การด าเนินการ
แก๎ไขปัญหา 
ยาเสพติดใน
หมูํบ๎านเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

10 โครงการสานฝันวัยใส ครอบครัว
อบอุํน ชุมชนนาํอยูํ 

เพื่อสร๎างความ
เข๎มแข็งใน
ครอบครัว 

ประชาชนได๎รับ
การอบรมเพิ่ม
ความเข๎าใจใน
ครอบครัว  
จ านวน 1 ครั้ง
ตํอปี 

15,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนประชาชน
ได๎รับการอบรมเพิ่ม
ความเข๎าใจใน
ครอบครัว  
จ านวน 1 ครั้งตํอป ี

ครอบครัวมีความ
อ บ อุํ น แ ล ะ ล ด
ปัญหาครอบครัว 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 10 โครงการ - - 187,000 260,000 310,000 330,000 330,000 - - - 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
3.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมตาม
แนวพระราชด าริ/พระราชเสาวนีย์ 

เพื่อให๎การ อนุรักษ์
ปุาและสิ่งแวดล๎อม
อยํางยั่งยืน 

กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนกิจกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

ป ร ะ ช า ช น ที่ มี
จิตส านึกในการ
รักษาสิ่งแวดล๎อม 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการอบรมเยาวชนปูองกัน
รักษาปุาและธรรมชาต ิ

เพื่อให๎การ อนุรักษ์
ปุาและสิ่งแวดล๎อม
อยํางยั่งยืน 

กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนกิจกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

ป ร ะ ช า ช น ที่ มี
จิตส านึกในการ
รักษาสิ่งแวดล๎อม 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 2 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
3.7 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

เพื่อฟื้นฟูและ
อนุรักษ์พันธกุรรม
พืช 

กิจกรรม 
พันธุกรรมพืช 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรม 
พันธุกรรมพืช 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

ประชาชนมีสํวน
รํ ว ม ใ น ก า ร
อ นุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืช 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์
เพื่อสร๎างจิตส านึกให๎อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 

เพื่อสร๎างจิตส านึก
ในการรักษา
สิ่งแวดล๎อมให๎คง
อยูํอยํางถาวร 

กิจกรรมรณรงค์
สร๎างจิตส านึก 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

40,000 40,000 
 

40,000 40,000 
 

40,000 
 

จ านวนกิจกรรม
รณรงค์สร๎าง
จิตส านึก 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

ป ร ะ ช า ช น ที่ มี
จิตส านึกในการ
รักษาสิ่งแวดล๎อม 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการอนุรักษ์ปุาชุมชนสวนปุา  
ปุาเฉลิมพระเกียรติหรือเครือขําย
พิทักษ์ปุาและสิ่งแวดล๎อม 

เพื่อให๎การ อนุรักษ์
ปุาและสิ่งแวดล๎อม
อยํางยั่งยืน 

กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

10,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกิจกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

ป ร ะ ช า ช น ที่ มี
จิตส านึกในการ
รักษาสิ่งแวดล๎อม 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 3 โครงการ - - 150,000 160,000 160,000 160,000 160,000 - - - 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
3.8 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสร๎างหลักประกนัด๎าน
รายได๎ผูส๎ูงอาย ุ

เพื่อชํวยเหลือ
กลุํมเปูาหมาย มี
ความเป็นอยูํที่ดีขึ้น 

ผู๎สูงอายทุี่ลงเบียน
ตามเกณฑ์ที่ระเบียบ
ก าหนด จ านวน 
100 เปอร์เซนต์ 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

9,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

กลุํมเปูาหมาย
ได๎รับเบี้ยยังชีพ
ครบถ๎วนร๎อยละ
100 

กลุํมเปูาหมาย มี
ความเป็นอยูํที่ดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการเสริมสร๎างสวสัดิการทาง
สังคมให๎แกํผู๎พิการและทุพพลภาพ
คนพิการ 

เพื่อชํวยเหลือ
กลุํมเปูาหมาย มี
ความเป็นอยูํที่ดีขึ้น 

ผู๎พิการและทุพพล
ภาพที่ลงเบียนตาม
เกณฑ์ที่ระเบียบ
ก าหนด จ านวน 
100 เปอร์เซนต์ 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

3,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

กลุํมเปูาหมาย
ได๎รับเบี้ยยังชีพ
ครบถ๎วนร๎อยละ
100 
 

กลุํมเปูาหมาย มี
ความเป็นอยูํที่ดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการสนบัสนนุการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ ผู๎ปุวยเอดส์  

เพื่อชํวยเหลือ
กลุํมเปูาหมาย มี
ความเป็นอยูํที่ดีขึ้น 

ผู๎ปุวยเอดส์ 
ที่ลงเบียนตามเกณฑ์
ที่ระเบียบก าหนด 
จ านวน 100 
เปอร์เซนต์ 

20,000 
 

20,000 
 

30,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

กลุํมเปูาหมาย
ได๎รับเบี้ยยังชีพ
ครบถ๎วนร๎อยละ
100 

กลุํมเปูาหมาย มี
ความเป็นอยูํที่ดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการสํงเสริมระบบหลักประกัน
สุขภาพถ๎วนหนา๎ให๎แกํประชาชน
(สปสช.)หรือสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบัต าบล
ทรายขาว(สปสช.) 

เพือ่สํงเสริมการ
ดูแลสุขภาพใหแ๎กํ
ประชาชนในพื้นที ่

การจัด
กิจกรรม
โครงการอยําง
น๎อย 1 ครั้ง
ตํอป ี

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการจัด
กิจกรรม
โครงการอยําง
น๎อย 1 ครั้งตํอป ี

กลุํมเปูาหมาย
ได๎รับการดแูล
สุขภาพเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 4 โครงการ - - 10,120,000 10,120,000 12,130,000 14,140,000 14,140,000 - -  
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 

4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวและการกีฬา 
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการสํงเสริมศักยภาพและจดั
กิจกรรมด๎านการทํองเที่ยวหรือ
พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวภายในต าบล 

เพื่อสํงเสริม
การทํองเที่ยว
ในต าบล 

กิจกรรมสํงเสริม
ทํองเที่ยว 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

70,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรม
สํงเสริมทํองเท่ียว 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

ประชาชนทั่วไป
ม า ทํ อ ง เ ที่ ย ว
แหลํงทํองเที่ยว
ในต าบลเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 
 
 

โครงการอบรมมัคคุเทศก์และ
ผู๎ประกอบการ 

เพื่อสํงเสริม
การทํองเที่ยว
ในต าบล 

กิจกรรมสํงเสริม
ทํองเที่ยว 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนกิจกรรม
สํงเสริมทํองเท่ียว 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

ประชาชนทั่วไป
ม า ทํ อ ง เ ที่ ย ว
แหลํงทํองเที่ยว
ในต าบลเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการปรับปรุงจุดบริการ
นักทํองเที่ยว 

เพื่อสํงเสริม
การทํองเที่ยว/
แนะน าแหลํง
ทํองเที่ยว 

กิจกรรมสํงเสริม
ทํองเที่ยว 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรม
สํงเสริมทํองเท่ียว 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

สํงเสริม
ทํองเที่ยวใน
ต าบลเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4. โครงการจัดท าซุ๎มประตูทางเข๎า
แหลํงทํองเที่ยว/มัสยิดโบราณ 

เพื่อสํงเสริม
การทํองเที่ยว/
แนะน าแหลํง
ทํองเที่ยว 

กิจกรรมสํงเสริม
ทํองเที่ยว 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรม
สํงเสริมทํองเท่ียว 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

สํ ง เ ส ริ ม
ทํ อ ง เ ที่ ย ว ใ น
ต าบลเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 

4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวและการกีฬา 
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาหรือ
สนับสนนุอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท 
หมํูบ๎าน หมูํ 1 - 6 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนเลํนกีฬา
และใช๎เวลาวาํงให๎
เกิดประโยชน ์

จัดซื้อวัสดุ
กีฬา 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

30,000 
 

40,000 40,000 50,000 50,000 จ านวนการ
จัดซื้อวัสดุกีฬา 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

ประชาชนเลํน
กีฬาและใช๎เวลา
วํ า ง ใ ห๎ เ กิ ด
ประโยชน์ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

6 โครงการจัดแขํงขันกีฬาต าบล
ทรายขาวตา๎นยาเสพติด 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนเลํนกีฬา
และใช๎เวลาวาํงให๎
เกิดประโยชน์ ไมํ
ยุํงเกี่ยวยาเสพติด 

ประชาชนเข๎า
รํวมโครงการ
ไมํน๎อยกวํา 
150 คนตํอ
ปี 

230,000 
 

260,000 280,000 300,000 300,000 จ านวน
กลุํมเปูาหมายไมํ
น๎อยกวํา 150 คน
ตํอปี 

ประชาชนเลํน
กีฬาและใช๎เวลา
วํ า ง ใ ห๎ เ กิ ด
ประโยชน์ ไมํยุํง
เกี่ยวยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการจัดสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬากับหนํวยงานอืน่ 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนเลํนกีฬา
และใช๎เวลาวาํงให๎
เกิดประโยชน์ ไมํ
ยุํงเกี่ยวยาเสพติด 

ประชาชนเข๎า
รํวมโครงการ
ไมํน๎อยกวํา 
15 คนตํอปี 

50,000 
 

50,000 80,000 100,000 100,000 จ านวน
กลุํมเปูาหมายไมํ
น๎อยกวํา 15 คน
ตํอปี 

ประชาชนเลํน
กีฬาและใช๎เวลา
วํ า ง ใ ห๎ เ กิ ด
ประโยชน์ ไมํยุํง
เกี่ยวยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

8 โครงการจัดซื้อเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ๎ง 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนเลํนกีฬา
และใช๎เวลาวาํงให๎
เกิดประโยชน ์

การจัดซื้อ 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนการ
จัดซื้อ 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

ประชาชนได๎ออก
ก าลั งกายและมี
รํางกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 

4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวและการกีฬา 
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการทักษะกีฬาสูํความเปน็เลิศ
หรือพัฒนาทักษะดา๎นกีฬา 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนเลํนกีฬา
และใช๎เวลาวาํงให๎
เกิดประโยชน ์

ประชาชน เด็ก
และเยาวชน เข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 20 คน
ตํอปี 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 20 คน
ตํอปี 

ประชาชนเลํน
กีฬาและใช๎เวลา
วํางให๎เกิด
ประโยชน ์

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

10. โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพนัธ์
แหลํงทํองเที่ยวต าบลทรายขาวหรือ
แผํนปาูยประชาสัมพันธ์แหลํง
ทํองเที่ยว 

เพื่อสํงเสริม
การทํองเที่ยว/
แนะน าแหลํง
ทํองเที่ยว 

จัดกิจกรรม
ทํองเที่ยว 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรม
ทํองเที่ยว 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

สํงเสริม
ทํองเที่ยวใน
ต าบลเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

11 โครงการจัดงานปัน่จักรยานเพื่อ
สํงเสริมการทํองเที่ยวในต าบล
ทรายขาว 

เพื่อสนับสนุน
การทํองเที่ยว
ต าบลทรายขาว 

ประชาชน เด็ก
และเยาวชน เข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 50 คน
ตํอปี 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 50 คน
ตํอปี 

สํงเสริม
ทํองเที่ยวใน
ต าบลเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

12 
 
 

โครงการสํงเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ
มวยไทย และมวยสากล 

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปะมวยไทย 
และมวยสากล 

ประชาชน เด็ก
และเยาวชน เข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 20 คน
ตํอปี 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 20  คน
ตํอปี 

ได๎อนุรักษ์
ศิลปะมวย
ไทย และมวย
สากล 

ส านักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 

4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวและการกีฬา 
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 
 
 

โครงการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน
และเก็บขยะในชุมชน 

เพื่อสํงเสริมการ
ดูแลสุขภาพและ
สํงเสริมการ
ทํองเที่ยวใน
ชุมชน 

ประชาชน เด็ก
และเยาวชน เข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 50 คน
ตํอปี 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 50  คน
ตํอปี 

กลุํมเปูาหมาย
ได๎รับการดูแล
สุขภาพและ
สํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

14 โครงการจัดท าปูายประชาสัมพนัธ์
บอกเขต/บอกทาง ในพื้นที่ต าบล
ทรายขาว 
 

เพื่อความ
สะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชน 

ปูาย
ประชาสัมพันธ์
บอกเขต/บอก
ทาง 
จ านวน 1 
โครงการ 

200,000 
 

    จ านวนปาูย
ประชาสัมพันธบ์อก
เขต/บอกทาง 
จ านวน 1 
โครงการ 

สํงเสริม
ทํองเที่ยวใน
ต าบลเพิ่มขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

15 
 
 

โครงการตั้งศูนยบ์ริการข๎อมูลการ
ทํองเที่ยวชุมชน 

เพื่อสํงเสริม
ข๎อมูลการ
ทํองเที่ยวใน
ต าบล 

ประชาชนทั่วไป 
เข๎ามาใช๎บริการ
ข๎อมูลการ
ทํองเที่ยว ไมํ
น๎อยกวํา จ านวน 
20 คน 
ตํอปี 

  200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนทั่วไป 
เข๎ามาใช๎บริการ
ข๎อมูลการ
ทํองเที่ยว ไมํน๎อย
กวํา จ านวน 20 
คนตํอปี 

ประชาชนทั่วไป
รู๎จักแหลํง
ทํองเที่ยวต าบล
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 15 โครงการ - - 1,420,000 1,290,000 1,540,000 1,590,000 1,590,000 - - - 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 

4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวและการกีฬา 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการกํอสร๎างโครงหลังคาสนาม
กีฬาฟุตซอล หมูํที่ 1 

เพือ่ให๎สนาม
กีฬาฟุตซอล 
สามารถใช๎
ประโยชนไ์ด๎
นานขึน้ 

โครงหลังคา
สนามกีฬาฟุต
ซอล  
จ านวน 1 
หลัง 

  1,200,000 
 

  จ านวนโครง
หลังคาสนาม
กีฬาฟุตซอล  
จ านวน 1 หลัง 

สภาพสนามฟุต
ซอลสามารถใช๎
งานได๎ยาวนาน
ขึ้น 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการกํอสร๎างสถานที่
นันทนาการหรือสวนสาธารณะ 

เพื่อสํงเสริมให๎มี
สถานที่นนัทนาการ
และพักผอํน 

สวนสาธารณะ
จ านวน 1 
แหํง 

 1,000,000    จ านวน
สวนสาธารณะ
จ านวน 1 แหํง 

ประชาชนได๎มี
สถานที่
นันทนาการและ
พักผํอน 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
3 โครงการกํอสร๎างลานกีฬา/อาคารกีฬา

ในรํม หมูํที่ 6 
เพื่อใช๎ในการ
ออกก าลังกาย
และเลํนกีฬา 

ลานกีฬา/ 
อาคารกีฬา 
จ านวน  1  
แหํง 
 

 3,000,000    จ านวนลาน
กีฬา/ 
อาคารกีฬา 
จ านวน  1  แหํง 
 

ประชาชนเลํน
กีฬาและใช๎เวลา
วํางให๎เกิด
ประโยชน ์

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการถมดินเพื่อปรับปรุงสนาม
ฟุตบอลโรงเรียนวัดทรายขาว หมูทํี่ 3 

เพื่อประชาชนได๎
มีสนามกีฬาออก
ก าลังกาย 

ถมดิน 
จ านวน 1 
โครงการ 

600,000     จ านวนโครงการ
ถมดิน จ านวน 
1 โครงการ 

ประชาชนเลํน
กีฬาและใช๎เวลา
วํางให๎เกิด
ประโยชน ์

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาด๎านสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 

4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวและการกีฬา 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการกํอสร๎างลานกีฬากลางแจง๎
หน๎ามัสยดิ หมูํที่ 4 

เพื่อใช๎ในการ
ออกก าลังกาย
และเลํนกีฬา 

จ านวนลาน
กีฬา 
จ านวน  1  
โครงการ 

1,500,000     จ านวนลานกีฬา 
จ านวน  1  
โครงการ 

ประชาชนเลํน
กีฬาและใช๎เวลา
วํ า ง ใ ห๎ เ กิ ด
ประโยชน์ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

6 โครงการกํอสร๎างลานกีฬาภายใน
ต าบลทรายขาว 

เพื่อใช๎ในการ
ออกก าลังกาย
และเลํนกีฬา 

จ านวนลาน
กีฬา 
จ านวน  1  
โครงการ 

1,500,000     จ านวนลานกีฬา 
จ านวน  1  
โครงการ 

ประชาชนเลํน
กีฬาและใช๎เวลา
วํ า ง ใ ห๎ เ กิ ด
ประโยชน์ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 6 โครงการ - -  3,600,000   4,000,000   1,200,000         0           0    - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 



202 
 

แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การเสริมสร๎างเศรษฐกิจที่เข๎มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค๎า การบริการและการทํองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ สํงเสริมอาชีพ และสร๎างรายได๎ 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกํอสร๎างอาคารกลุํมอาชีพ
น้ ามันสกัดเย็น 

เพื่อสํงเสริม
การพัฒนากลุํม
น้ ามันสกัดเย็น
ให๎มีพื้นที่ผลิต
เพิ่มข้ึน 

อาคารกลุํม
น้ ามันสกัด
เย็น 
จ านวน 1 
หลัง 

400,000 
 

    จ านวนอาคาร
กลุํมน้ ามนัสกัด
เย็น 
จ านวน 1 
หลงั 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ศูนยฝ์ึก
อาชีพคลองพาน หมูํที่  3 
 

เพื่อให๎ศูนย์ฝึก
อาชีพสวยงาม 
เหมาะแกกํารจัด
กิจกรรมตํางๆ 
 

ภูมิทัศน์ศูนย์ฝึก
อาชีพคลองพาน 
จ านวน 1 ครั้ง 

 150,000    จ านวนการปรับ 
ภูมิทัศน์ศูนย์ฝึก
อาชีพคลองพาน 
จ านวน 1 ครั้ง 

ศูนย์ฝึกอาชีพ
สวยงาม เหมาะ
แกํการจัด
กิจกรรมตํางๆ 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 2 โครงการ - - 400,000 150,000 0 0 0 - - - 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การเสริมสร๎างเศรษฐกิจที่เข๎มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค๎า การบริการและการทํองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ สํงเสริมอาชีพ และสร๎างรายได ๎
5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการประเพณีชักพระและงาน
เทศกาลหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(โอท็อป) 
 

เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์
ของดีประจ า
ต าบลและ
สํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 

การจัดกิจกรรม
เทศกาลหนึ่ง
ต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

140,000 
 

150,000 160,000 180,000 180,000 จ านวนกิจกรรม 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

ประชาสัมพันธ์
ข อ ง ดี ป ร ะ จ า
ต า บ ล แ ล ะ
สํ ง เ ส ริ ม ก า ร
ทํองเที่ยว 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว/
อ าเภอโคกโพธิ ์

2 เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน
ป ร ะ เ พ ณี ชั ก พ ร ะ  อ า เ ภ อ โ ค ก
โพธิ์ จังหวัดปัตตานี  

เพื่อเป็น
ประชาสมัพันธ์
ของดีประจ า
ต าบลและ
สํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 

การจัด
กิจกรรมชัก
พระ จ านวน 
1 โครงการ
ตํอปี 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกิจกรรม 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

ประชาสัมพันธ์
ของดีประจ า
ต าบลและ
สํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว/
อ าเภอโคกโพธิ ์

รวม 2 โครงการ - - 160,000 170,000 180,000 200,000 200,000 - - - 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การเสริมสร๎างเศรษฐกิจที่เข๎มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค๎า การบริการและการทํองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ สํงเสริมอาชีพ และสร๎างรายได๎ 
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดท าตลาดนัดชุมชนหรือ
โครงการตลาดนัดสนิค๎าเกษตร
ชุมชน ท๎องถิ่นสุขใจ  

เพื่อเป็นการ
สํงเสริมอาชีพและ
สร๎างรายได๎ใน
ชุมชน 

จัดตั้งตลาด 
จ านวน 2 แหํง  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนการจัดตั้ง
ตลาด 
จ านวน 1 แหํง 

สํ ง เ ส ริ มอ าชี พ
และสร๎างรายได๎
ในชุมชน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการจ๎างแรงงานนักเรียน/
นักศึกษาท างานในชํวงปิดภาคเรียน 

เพื่อเป็นการ
สํงเสริมอาชีพและ
สร๎างรายได๎ใน
ชุมชน 

กิจกรรมสํงเสริม
อาชีพ 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

30,000 
 

40,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนกิจกรรม
สํงเสริมอาชีพ 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

สํ ง เ ส ริ มอ าชี พ
และสร๎างรายได๎
ในชุมชน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษา
ดูงานด๎านการสํงเสริมอาชีพและ
พั ฒ น า ร า ย ไ ด๎ / ห รื อ ฝึ ก อบ ร ม
ภาษาตํางประเทศแกํกลุํมอาชีพ 

เพื่อเป็นการ
สํงเสริมอาชีพ
และสร๎าง
รายได๎ในชุมชน 

กิจกรรม
สํงเสริมอาชีพ 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนกิจกรรม
สํงเสริมอาชีพ 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

สํงเสริมอาชีพ
และสร๎างรายได๎
ในชุมชน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น/ฝึก
อาชีพแกํผู๎สูงอายุ  เยาวชน และ
ประชาชนที่สนใจ 

เพื่อเป็นการ
สํงเสริมอาชีพ
และสร๎าง
รายได๎ในชุมชน 

กิจกรรม
สํงเสริมอาชีพ 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนกิจกรรม
สํงเสริมอาชีพ 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

สํงเสริมอาชีพ
และสร๎างรายได๎
ในชุมชน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การเสริมสร๎างเศรษฐกิจที่เข๎มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค๎า การบริการและการทํองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ สํงเสริมอาชีพ และสร๎างรายได๎ 
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรมการย๎อมผ๎าสี
ธรรมชาติ กลุํมทอผ๎า 

เพื่อสํงเสริม
การพัฒนาการ
ทอผ๎า 

กิจกรรมกลุํม
ทอผ๎า 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
กิจกรรมกลุํม
ทอผ๎า 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

สํงเสริมอาชีพ
และสร๎างรายได๎
ในชุมชน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

6 โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎อาชีพ
แกํเด็กนักเรียนและเยาวชน 

เพื่อสํงเสริมการ
เรียนรูอ๎าชีพแกํเด็ก
นักเรียนและ
เยาวชน 

เด็กนักเรียนและ
เยาวชน 
ไมํน๎อยกวาํ 30 
คนตํอปี 

50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนเด็กนกัเรียน
และเยาวชนเข๎า
รํวมโครงการ 
ไมํน๎อยกวาํ 30 
คนตํอปี 

เด็กนักเรยีน
และเยาวชนมี
การเรยีนรู๎
อาชีพ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการสํงเสริมกลุํมเศรษฐกิจและ
สั งคมในชุมชนให๎มีการบริหาร
จัดการภายในกลุํ มด๎ วยวิ ธี การ
สหกรณ์ 

เพื่อมีกองทุน/กลุํม
บริหารจัดการเอง
ได๎และมี
ประสิทธิภาพ 

สํงเสริมกิจกรรม 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนการสํงเสริม
กิจกรรม 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

กลุํมเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชนมี
ความเข๎มแข็ง
สามารถจัดการ
สวัสดิการเองได๎ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

8 โครงการจัดตั้งศูนย์รวมสินค๎ากลุํม
อาชีพ 

เพื่อสํงเสริมกลุํม
อาชีพมีสถานที่
จ าหนํายสินค๎า 

จัดตั้งศูนย์ 
จ านวน 1 
แหํง 

500,000     จ านวนจัดตั้งศูนย ์
จ านวน 1 
แหํง 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การเสริมสร๎างเศรษฐกิจที่เข๎มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค๎า การบริการและการทํองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ สํงเสริมอาชีพ และสร๎างรายได๎ 
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุํมอาชีพ กลุํมสตรี หรือกลุํมตํางๆใน
ต าบลทรายขาว หรืออุดหนุนกลุํม
ตาํงๆในต าบลทรายขาว 

เพื่อเป็นการ
สํงเสริมให๎ความรู๎
เพื่อสร๎างรายได๎ใน
ชุมชน 

กลุํมตํางๆเข๎า
รํวมกิจกรรมไมํ
น๎อยกวํา จ านวน 
30 คนตํอป ี

40,000 
 

70,000 
 

140,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนกลุํมตํางๆ
เข๎ารํวมกิจกรรมไมํ
น๎อยกวํา จ านวน 
30 คนตํอป ี

สํงเสริมให๎ความรู๎ 
เพื่อสร๎างรายได๎
ในชุมชน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 9 โครงการ -- - 920,000 460,000 540,000 600,000 600,000 - - - 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การเสริมสร๎างเศรษฐกิจที่เข๎มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค๎า การบริการและการทํองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ สํงเสริมอาชีพ และสร๎างรายได๎ 
5.4 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสร๎างสระน้ าเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อแก๎ไขปัญหา
การขาดน้ าใช๎ใน
การเกษตรใน
หน๎าแล๎ง 

สร๎างสระน้ า
เก็บน้ า  
จ านวน 1 
แหํง 

300,000     จ านวนสระน้ า
เก็บน้ า 
จ านวน 1 แหํง 

ปริมาณน้ า
เพิ่มขึ้นเพื่อใชใ๎น
การเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการปรับปรุงแหลงํน้ าให๎
สามารถใชไ๎ด๎ตลอดป ี

เพื่อแก๎ไขปัญหา
การขาดน้ าใช๎ใน
การเกษตรใน
หน๎าแล๎ง 

แหลํงน้ า
จ านวน 1 
แหํง 

300,000     จ านวนแหลํง
น้ าจ านวน 1 
แหํง 

ปริมาณน้ า
เพิ่มขึ้นเพื่อใชใ๎น
การเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการสํงเสริมการเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ทฤษฎี
ใหมํ) 

เพื่อเป็นการ
สํงเสริมอาชีพและ
สร๎างรายได๎ใน
ชุมชน 

สํงเสริมกิจกรรม 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนสํงเสริม
กิจกรรม 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการจัดตั้งตลาดกลางรับซื้อ
ผลไม๎ตามฤดูกาล 

เพื่อสํงเสริม
การตลาดสินค๎า
ด๎านเกษตรใน
ต าบล 

ตลาดกลาง 
จ านวน 1 
แหํง 

1,500,000 
 

    จ านวนตลาด
กลาง 
จ านวน 1 
แหํง 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การเสริมสร๎างเศรษฐกิจที่เข๎มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค๎า การบริการและการทํองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ สํงเสริมอาชีพ และสร๎างรายได๎ 
5.4 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 
 

โครงการปลูกพืชหรือไม๎ผล
เศรษฐกิจที่ใช๎น้ าน๎อย 

เพื่อสํงเสริม
การเกษตรที่
เหมาะสมตาม
สภาพพื้นที ่

ประชาชนทั่วไป
เข๎ารํวมโครงการ
ไมํน๎อยกวาํ 30 
คน 
 

 120,000 
 

   จ านวนประชาชน
ทั่วไปเข๎ารํวม
โครงการไมํน๎อย
กวํา 30 
คน 

กลุํมเปูาหมาย
ได๎รับการ
แก๎ปัญหาด๎าน
การเกษตร 

ส านักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 

6 
 
 

โครงการสํงเสริมกลุํมแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร 

เพื่อสํงเสริมการ
การเกษตรและ
ปูองกันผลผลิต
ล๎นตลาด 

ประชาชนทั่วไป
เข๎ารํวมโครงการ
ไมํน๎อยกวาํ 30 
คน 
 

 120,000 
 

   จ านวนประชาชน
ทั่วไปเข๎ารํวม
โครงการไมํน๎อย
กวํา 30 
คน 

กลุํมเปูาหมายมี
การเพิ่มมูลคํา
สินค๎าทาง
การเกษตร 

ส านักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช๎เอง เพื่อสํงเสริมการ
การเกษตรและ
ลดต๎นทุนทาง
การเกษตร 

ประชาชนทั่วไป
เข๎ารํวมโครงการ
ไมํน๎อยกวาํ 30 
คน 
 

 120,000 
 

   จ านวนประชาชน
ทั่วไปเข๎ารํวม
โครงการไมํน๎อย
กวํา 30 
คน 

กลุํมเปูาหมายมี
การลดต๎นทุน
ทางการเกษตร 

ส านักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 

8 โครงการอบรมให๎ความรู๎การ
ทํองเที่ยวเชิงเกษตร 

เพื่อสํงเสริมการ
การเกษตรและ
การทํองเที่ยว 

ประชาชนทั่วไป
เข๎ารํวมโครงการ
ไมํน๎อยกวาํ 30 
คน 
 

 120,000 
 

   จ านวนประชาชน
ทั่วไปเข๎ารํวม
โครงการไมํน๎อย
กวํา 30 
คน 

กลุํมเปูาหมายมี
รายได๎เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การเสริมสร๎างเศรษฐกิจที่เข๎มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค๎า การบริการและการทํองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ สํงเสริมอาชีพ และสร๎างรายได๎ 
5.4 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการสนบัสนนุวชิาชีพด๎าน
เกษตร 

เพื่อสํงเสริม
การเกษตร 

ประชาชนทั่วไป 
ไมํน๎อยกวาํ 
จ านวน 20 คน 
ตํอปี 

  120,000 
 

  จ านวน
กลุํมเปูาหมายไมํ
น๎อยกวํา จ านวน 
20 คนตํอป ี

ประชาชนได๎
จัดท าเกษตร

ผสมผสานเล้ียง
ตนเองได๎ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

10 โครงการสํงเสริมการปลูกพชืสวน
ผสม(ปลูกพืชรํวมสวนยาง) 

เพื่อสํงเสริม
การเกษตรแบบ
ผสมผสาน 

ประชาชนทั่วไป 
ไมํน๎อยกวาํ 
จ านวน 20 คน 
ตํอปี 

  20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
กลุํมเปูาหมายไมํ
น๎อยกวํา จ านวน 
20 คนตํอป ี

ประชาชนได๎
จัดท าเกษตร

ผสมผสานเล้ียง
ตนเองได๎ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

11 โครงการปลูกพืชเศรษฐกิจหลังฤดู
เก็บเก่ียว 

เพื่อสํงเสริม
การเกษตร 

ประชาชนทั่วไป 
ไมํน๎อยกวาํ 
จ านวน 20 คน 
ตํอปี 

  20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
กลุํมเปูาหมายไมํ
น๎อยกวํา จ านวน 
20 คนตํอป ี

ประชาชนได๎
จัดท าเกษตร

ผสมผสานเล้ียง
ตนเองได๎ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

12 โครงการสํงเสริมการเลี้ยงสัตว ์ เพื่อสํงเสริม
การเกษตร 

ประชาชนทั่วไป 
ไมํน๎อยกวาํ 
จ านวน 20 คน 
ตํอปี 

  20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
กลุํมเปูาหมายไมํ
น๎อยกวํา จ านวน 
20 คนตํอป ี

ประชาชน
กลุํมเปูาหมายมี
รายได๎เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 12 โครงการ   2,150,000 530,000 230,000 110,000 110,000    
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคง 

6.ยุทธศาสตร์ ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ด ี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศูนย์รวมข๎อมูล
ขําวสาร การซื้อหรือการจ๎างของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นระดบั
อ าเภอ และศูนย์ประสานงาน
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
ข๎อมูลขําวสารของ
องค์กรปกครอง
ท๎องถิ่นหรือระดับ
อ าเภอ 

ปรับปรุงศูนย์
ข๎อมูลขําวสาร 
จ านวน 1 แหํง 

150,000 
 

    จ านวนการ
ปรับปรุงศูนย์ข๎อมูล
ขําวสาร จ านวน 1 
แหํง 

ศูนย์ข๎อมูล
ขําวสารสามารถ
ให๎บริการขอ๎มูลได๎
ดี 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการจัดท าวารสาร อบต. เพื่อเผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารของ อบต. 

วารสาร อบต.
จ านวนไมํน๎อย
กวํา 300 ฉบับ
ตํอปี 

50,000 
 

50,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

จ านวนวารสาร 
อบต.จ านวนไมํ
น๎อยกวํา 300 
ฉบับตํอป ี

ประชาชนได๎
รับทราบขอ๎มูล
ขําวสาร อบต. 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อพัฒนาระบบ
จัดเก็บรายได๎ของ 
อบต. 

จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

30,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
จ านวน 1 
โครงการตํอปี 

สามารถจัดเก็บ
รายได๎ตาม
เปูาหมายที่วางไว ๎

กองคลัง 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการเสริมสร๎างคุณธรรมและ
จริยธรรมให๎บุคลากรของ อบต. 

เพื่อเพิ่มพูนความรู๎
ความเข๎าใจให๎แกํ
บุคลากรของ
องค์กรฯ 

บุคลากร อบต.
เข๎ารํวมโครงการ
ไมํน๎อยกวาํ 30 
คน 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนบุคลากร 
อบต.เข๎ารํวม
โครงการไมํน๎อย
กวํา 30 คน 
 

บุคลากร อบต มี
ความรู๎ด๎าน
คุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคง 

6.ยุทธศาสตร์ ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ด ี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎ด๎าน
กฎหมายแกํประชาชน/บุคลากร
ของ อบต. 

เพื่อให๎ประชาชน
และบุคลากร อบต.
มีความรูค๎วาม
เข๎าใจในกฎหมาย
เบื้องต๎น 

ประชาชนทั่วไป 
บุคลากรของ 
อบต.จ านวน 
100 คนตํอป ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชน
ทั่วไป บุคลากรของ 
อบต.จ านวน 100 
คนตํอปี 

ประชาชนและ
บุคลากร อบต.มี
ค ว า ม รู๎ ค ว า ม
เ ข๎ า ใ จ ใ น
ก ฎ ห ม า ย
เบื้องต๎น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

6 โครงการทรายขาวรักษ์สะอาด 
“Big cleaning Day” 

เพื่อรํวมกันจัดการ
ขยะในพื้นที ่

ประชาชนทั่วไป 
บุคลากรของ 
อบต.จ านวน 30 
คนตํอปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนประชาชน
ทั่วไป บุคลากรของ 
อบต.เข๎ารํวมไมํ
น๎อยกวําจ านวน 
30 คนตํอป ี

ประชาชนได๎มี
สํวนรํวมในการ
จัดการขยะใน
พื้นที่ 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการจัดการเลือกตั้ง/กรณีครบ
วาระ/เลือกตั้งซํอม ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
สมาชิกสภาท๎องถิ่น 

เพื่อสํงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย 

ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
สมาชิกสภา
ท๎องถิ่น ด ารง
ต าแหนํงครบ 
100 เปอร์เซนต์
ตามกฎหมาย
ก าหนด 

10,000 
 

600,000 700,000 800,000 800,000 จ านวนผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น สมาชิก
สภาท๎องถิ่น ด ารง
ต าแหนํง ครบ 
100 เปอร์เซนต์
ตามกฎหมาย
ก าหนด 

ไ ด๎ ผู๎ บ ริ ห า ร
ท๎องถิ่น สมาชิก
สภาท๎องถิ่นครบ
ตามกฎหมาย 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 7 โครงการ - - 370,000 830,000 950,000 1,050,000 1,050,000 - - - 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคง 

6.ยุทธศาสตร์ ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ด ี
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง/ตํอเติมที่ท าการ 
อบต.หรืออาคารอเนกประสงค์ 
พร๎อมทางขึ้นผู๎พิการ/ผู๎สูงอายุหรือ
กํอสร๎างตํอเติมหลังคาคลุมอาคาร
อเนกประสงค์ อบต.ทรายขาว 

เพื่อสร๎างความ
สะดวกในการ
บริการ
ประชาชน 

กํอสร๎าง/
ปรับปรุง/ตํอเติม
อาคาร อบต.
ทรายขาว 
จ านวน 1 หลัง 

    350,000 
 

จ านวนการ
กํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ตํอเติมอาคาร 
อบต.ทรายขาว 
จ านวน 1 หลัง 

ป ร ะ ช า ช น มี
ความสะดวกตํอ
ก า ร ให๎ บ ริ ก า ร
ข อ ง  อ บ ต .
ทรายขาว 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ท่ีท าการ
อบต.ทรายขาว หมูํที่  3 
 

เพื่อให๎อบต.นําอยูํ
สวยงาม เหมาะสม
ส าหรับบริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ท าการอบต. 
จ านวน 1 
โครงการ 

 150,000    จ านวนปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ท าการอบต. 

จ านวน 1 
โครงการ 

อ บ ต . นํ า อ ยูํ
ส ว ย ง า ม 
เหมาะสมส าหรับ
บริการประชาชน 

กองชําง 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 2 โครงการ - - 0 150,000 0 0 350,000 - - - 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคง 

6.ยุทธศาสตร์ ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ด ี
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสํงเสริมสนบัสนุนการจัด
เวทีประชาคมหมูํบ๎าน/ต าบล หรือ
จัดบริการเคลื่อนที่ของ อบต.(อบต.
พบประชาชน/อบต.เคลื่อนที่) 

เพื่อสํงเสริมการมี
สํวนรํวมให๎กับ
ประชาชน 

ประชาชนเข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 150
คนตํอปี 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนเข๎ารํวม
โครงการไมํน๎อย

กวํา 150คนตํอป ี
 

ประชาชนไดม๎ีสํวน
รํวมในการท างาน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

2 โครงการรวมพลังพัฒนาท๎องถิ่น
อยํางยังยืนและสงบสุข 

เพื่อสร๎างความ
เข๎มแข็งในชุมชน 

ประชาชนเข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 50 คน
ตํอปี 

15,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนประชาชน
เข๎ารํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 50 คน
ตํอปี 

ประชาชนมีสํวน
สํ วน รํ ว มพัฒนา
ท๎องถิ่น 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

3 โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

 

เพื่อให๎ประชาชน
แสดงความ
จงรักภักดีตํอ 
สถาบันชาติ  
ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย ์

ประชาชนเข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 50 คน
ตํอปี 

110,000 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนประชาชน
เข๎ารํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 50 คน
ตํอปี 

ประชาชนได๎
แสดงความ
จงรักภักดีตํอ 
สถาบันชาติ  
ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย ์

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

4 โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชิน ี

เพื่อให๎ประชาชน
แสดงความ
จงรักภักดีตํอ 
สถาบันชาติ  
ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย ์

ประชาชนเข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 50 คน
ตํอปี 

10,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน
เข๎ารํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 50 คน
ตํอปี 

ประชาชนได๎
แสดงความ
จงรักภักดีตํอ 
สถาบันชาติ  
ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย ์

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคง 

6.ยุทธศาสตร์ ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ด ี
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต. 
เพิ่มประสิทธิภาพการมีสํวนรํวมของ
ชุมชน ส าหรับผ๎ูน าชุมชน หรือตัวแทน
ชุมชนในพื้นท่ีต าบลทรายขาว 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน 
อบต. พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
มีสํวนรํวมของ
ชุมชน 

บุคลากรของ
อบต. ผู๎น า
ชุมชน หรือ
ตัวแทนชุมชน
ในพื้นท่ีต าบล
ทรายขาวเข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 40 
คน 

250,000 
 

300,000 350,000 350,000 350,000 จ านวน
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 40 คน 

กลุํมเปูาหมาย
ได๎รับความรู๎ใน
การบริหารงาน 
อบต.เพิ่มมาก
ขึ้น และมีการ
สํงเสริม
กระบวนการมี
สํวนรํวมในการ
บริหารงาน
อบต.ของชุมชน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

6 โครงการปกปูองสถาบันชาต ิ เพื่อให๎ประชาชนได๎
แสดงความรักตํอ
สถาบันชาติ และ
เกิดความสามัคคีใน
ชุมชน 

ประชาชนได๎เข๎า
รํวมกิจกรรม
ปกปูองสถาบัน
ชาติ จ านวนไมํ
น๎อยกวํา 50 คน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนประชาชน
ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
ปกปูองสถาบันชาติ 
จ านวนไมํน๎อยกวาํ 
50 คน 

ประชาชนมีความ
ภูมิ ใจในสถาบัน
ชาต ิ

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

7 โครงการอบรมให๎ความรู๎เรื่อง
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 

เพื่อสํงเสริมการมี
สํวนรํวมให๎กับ
ประชาชน 

ประชาชนเข๎า
รํวมโครงการไมํ
น๎อยกวํา 50 คน
ตํอปี 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนเข๎ารํวม
โครงการไมํน๎อย
กวํา 50 คนตํอป ี
 

ประชาชนไดม๎ีสํวน
รํวมในการท างาน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาสังคม ชุมชนนําอยูํ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคง 

6.ยุทธศาสตร์ ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ด ี
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมูํบ๎าน หรือ
คณะกรรมการตํางๆ 

เพื่อสํงเสริมการมี
สํวนรํวมให๎กับ
ประชาชน 

คณะกรรมการ
ตํางๆเข๎ารํวม
โครงการไมํน๎อย
กวํา 30 คนตํอป ี

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

คณะกรรมการ
ตํางๆเข๎ารํวม
โครงการไมํน๎อย
กวํา 30 คนตํอป ี
 

ประชาชนไดม๎ีสํวน
รํวมในการท างาน 

ส านักงานปลัด 
อบต.

ทรายขาว 

รวม 8 โครงการ - - 495,000 630,000 680,000 680,000 680,000 - - - 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์งานบ๎านงาน
ครัว 

เครื่องท าน้ าร๎อน-น้ าเย็น 
จ านวน 2 ตัว 

10,000 
 

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
บันทึกเวลาเข๎าออกงาน 

จ านวน 1 เครื่อง 

9,000     ส านักงานปลัด 

4 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู๎เหล็ก 2 บาน  
จ านวน 6 ตู ๎

16,500 16,500    ส านักงานปลัด 

5 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู๎เหล็ก 4 ลิ้นชัก  
จ านวน 4 ตู ๎ 

15,800 15,800    ส านักงานปลัด 

6 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู๎เหล็กบานเลื่อนกระจก  
จ านวน 9 ตู๎  

35,000 5,000 5,000   ส านักงานปลัด 

7 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๏ะท างาน  
จ านวน 2 โต๏ะ 

10,000     ส านักงานปลัด 

8 งานบริหารงานทั่วไป 
 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๏ะพับอเนกประสงค์  
จ านวน 8 ตัว 

12,000 
 

4,000    ส านักงานปลัด 
 

รวม 126,300 51,300 5,000    

 

แบบ ผ. 03 
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๏ะหมูํบูชา 
จ านวน 1 ชุด 

8,500     ส านักงานปลัด 

10 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน คําครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 
800 VA  

จ านวน 11 เครื่อง 

5,600 2,800 10,000 5,000 5,000 ส านักงานปลัด 

11 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน คําครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 7 เครื่อง 

 22,000 34,000 34,000 34,000 ส านักงานปลัด 

12 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๏ะเก๎าอ้ีชุดรับแขก แบบ
เบาะ 

จ านวน 1 ชุด 

25,000     ส านักงานปลัด 

13 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวด า 
ส าหรับงานส านักงาน 

จ านวน 4 เครื่อง 

 5,200 5,200   ส านักงานปลัด 

14 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์งานบ๎านงาน
ครัว 

ตู๎เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
จ านวน 1 ตู ๎

 9,400    ส านักงานปลัด 

รวม 39,100 39,400 49,200 39,000 39,000  
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อํานบัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart Card 
Reader) จ านวน 1 เครื่อง 

  700   ส านักงานปลัด 

16 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง  
จ านวน 6 เครื่อง 

  18,000   ส านักงานปลัด 

17 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงสร๎างกรอบรูป 
พระบรมฉายาลักษณ์ 

 50,000    ส านักงานปลัด 

18 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด 
จ านวน 4 เครื่องๆละ 

32,000 บาท 

 96,000 
 

32,000   ส านักงานปลัด 

19 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๏ะ พร๎อมเก๎าอ้ีนักเรียน 
จ านวน 30 ชุด 

  60,000   ส านักงานปลัด 

20 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน เก๎าอ้ีพลาสติก 
จ านวน 200 ตัว 

  40,000   ส านักงานปลัด 

21 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องดูดฝุุน ขนาด 15 
ลิตร จ านวน 1 เครื่อง 

  13,000   ส านักงานปลัด 

22 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์พาหนะและ
ขนสํง 

รถดูดส๎วม 
จ านวน 1 คัน 

    2,000,000 ส านักงานปลัด 

รวม  146,000 163,700  2,000,000  
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แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์พาหนะและ
ขนสํง 

รถบรรทุกน้ า 
จ านวน 1 คัน 

    3,000,000 ส านักงานปลัด 

24 งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน ครุภัณฑ์พาหนะและ
ขนสํง 

รถดับเพลิง 
จ านวน 1 คัน 

    3,000,000 ส านักงานปลัด 

25 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กล๎องโทรทรรศน์ 
จ านวน 1 กล๎อง 

  50,000   ส านักงานปลัด 

26 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเสื้อผ๎าพร๎อมอุปกรณ์พํน
ยุงลาย จ านวน 1 กล๎อง 

   60,000  ส านักงานปลัด 

27 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑโ์ฆษณาและ
เผยแพรํ 

กล๎องถํายรูปดิจิตอล 
จ านวน 1 กล๎อง 

   50,000  ส านักงานปลัด 

28 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู๎เหล็ก 4 ลิ้นชัก  
จ านวน 1 ตู ๎ 

7,900     กองคลัง 

29 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู๎เหล็ก 2 บาน  
จ านวน 2 ตู ๎

11,000     กองคลัง 

30 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 5 เครื่อง 

22,000  34,000 34,000  กองคลัง 

31 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟูา  
จ านวน 7 เครื่อง 

2,800 2,800 5,000 5,000 2,500 กองคลัง 

รวม 43,700 2,800 89,000 149,000 6,002,500  
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู๎เหล็กบานเลื่อนกระจก  
จ านวน 2 ตู๎  

5,000 5,000    กองคลัง 

33 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 เครื่อง 

  22,000 22,000  กองชําง 

34 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟูา  
จ านวน 2 เครื่อง 

  2,500 2,500  กองชําง 

35 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก 
ส าหรับงานส านักงาน 

จ านวน 1 เครื่อง 

  22,000   กองชําง 

36 งานเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ เครื่องวัดแรงดัน
กระแสไฟฟูา  

จ านวน 1 เครื่อง  

5,000     กองชําง 

37 งานเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ  
จ านวน 1 เครื่อง  

6,500     กองชําง 

38 งานเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเชื่อม 
จ านวน 1 เครื่อง  

11,000     กองชําง 

39 งานเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์โรงงาน บันไดอลูมิเนียม  
จ านวน 1 ตัว  

12,000     กองชําง 

รวม 39,500 5,000 46,500 24,500   
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 งานเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์โรงงาน ปั๊มน้ าซับเมอร์ส 
จ านวน 1 ตัว  

25,000     กองชําง 

41 งานเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์โรงงาน สวํานไร๎สาย 
จ านวน 1 เครื่อง  

6,500     กองชําง 

42 งานเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED จ านวน 1 

ตัว  

53,000     กองชําง 

43 งานเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟูา 
จ านวน 1 เครื่อง  

5,600     กองชําง 

44 งานเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี 

ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 1 เครื่อง 

  10,000   กองชําง 

45 งานเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์ส ารวจ ล๎อวัดระยะทาง 
 จ านวน 1 ตัว 

  13,000   กองชําง 

46 งานเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์พาหนะและ
ขนสํง 

รถยนต์ จ านวน 1 คัน  1,150,000    กองชําง 

รวม 90,100 1,150,000 23,000    

รวมทั้งหมด 338,700 1,394,500 376,400 212,500 8,041,500  
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ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๒ ได๎ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีอ านาจและหน๎าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง  โดยใน
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น จะต๎องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  
แผนพัฒนาท๎องถิ่นจะต๎องสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมูํบ๎านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต๎องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น 
ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท๎องถิ่นระดับจังหวัด รํวมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัด 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับจังหวัด  ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  รํวมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให๎การจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช๎เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเองได๎ตํอไป และเพ่ือให๎
สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนอันจะน าไปสู๎การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท๎องถิ่นได๎อยํางแท๎จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดตํอประชาชนในท๎องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองสําวนท๎องถิ่น  จึงต๎องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสูํการ  บูรณาการ
รํวมกัน ให๎เกิดความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูํแผนพัฒนากลุํมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต๎องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น จะต๎องด าเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตํวันที่ประกาศใช๎งบประมาณรายจําย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 
 
 
 

 
 



223 
 

แผนพัฒนาท๎องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)อบต.ทรายขาว 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ (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) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ที่ตั้งของหมูํบ๎าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหลํงน้ า ลักษณะของปุาไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ชํวงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชํน การคมนาคมขนสํง การ
ไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การทํองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุํม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค๎าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า ปุาไม๎ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นหรือ
การใช๎ข๎อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท๎องถิ่นโดยใช๎กระบวนการรํวมคิด รํวมท า รํวม
ตัดสินใจ รํวมตรวจสอบ รํวมรับประโยชน์ รํวมแก๎ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพ่ือแก๎ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล๎องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นโยบายของ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช๎ผลของการบังคับใช๎ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนตํอการพัฒนาท๎องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎ครัวเรือน การสํงเสริม
อาชีพ กลุํมอาชีพ กลุํมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุํมตํางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูํทั่วไป เป็นต๎น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล๎อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติตํางๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลตํอ
สิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่น ด๎วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสํงผลตํอการด าเนินงานได๎แกํ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอํอน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของ
ท๎องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล๎องกับแผนพัฒนากลุํมจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผํนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็น
การ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแ
นน
เต็ม 

คะแ
นน 
ที่ได้ 

๓.๔ 
วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กล
ยุทธ์ 
 
 
๓.๖ 
เปูาประส
งค์ของแตํ
ละ
ประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ 
จุดยืนทาง
ยุทธศาสต
ร์
(Positioni
ng) 
๓.๘ 
แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความ
เชื่อมโยง
ของ
ยุทธศาสต
ร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให๎เห็นชํองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต๎องท าตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นท่ีจะน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให๎เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให๎บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล๎องและสนับสนุนตํอกลยุทธ์ที่จะ
เกิดข้ึน มุํงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุํงม่ันอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือให๎บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสูํผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุํงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสูํการท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลําว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุํมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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................................................... 
 
 
 
 
 
 
๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  จะต๎องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท๎องถิ่นเพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น จะต๎องด าเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว๎  ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน นับ
แตํวันที่ประกาศใช๎งบประมาณรายจําย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ 
มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 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 าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหํงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ 

(๕) 
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     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลคาดวําที่จะได๎รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

 
 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น (ใช๎การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎อง
ประกอบด๎วยการวิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ, ด๎านสังคม, ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มตีัวเลขตํางๆ เพื่อน ามาใช๎วัดผลในเชิงปริมาณ 
เชํน การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
วําเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว๎หรือไมํจ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได๎ก าหนดไว๎เทําไร จ านวนที่ไมํสามารถด าเนินการได๎มีจ านวน
เทําไหรํ สามารถอธิบายได๎ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ที่ได๎ก าหนดไว๎ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช๎เพื่อวัดคําภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตํางๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงตํอความต๎องการของประชาชน
หรือไมํและเป็นไปตามอ านาจหน๎าที่หรือไมํ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไมํ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการตํางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต๎อง คงทน ถาวร สามารถใช๎การได๎ตามวัตถุประสงค์
หรือไมํ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได๎รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสํวนราชการหรือหนํวยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่

๑๐  
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ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ มีความสอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในมิติตํางๆ จน
น าไปสูํการจัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นโดยใช๎ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดตํอกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ ที่สอดคล๎องกับการ
แก๎ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล๎องกับ
โครงการ 
๕.๓ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสูํการตั้ง
งบประมาณได๎
ถูกต๎อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองตํอยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นและด าเนินการเพื่อให๎การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ก าหนดไว๎ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุํงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อํานแล๎วเข๎าใจได๎วําจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต๎องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล๎องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต๎องสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได๎ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให๎เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต๎องไปให๎ถึงเปูาหมายต๎อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเทําไร กลุํมเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยํางไร กลุํมเปูาหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให๎ชัดเจนวําโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต๎นในชํวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุํมเปูาหมายของโครงการ หากกลุํมเปูาหมายมีหลายกลุํม ให๎
บอกชัดลงไปวําใครคือกลุํมเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุํมเปูาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล๎องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร๎างความสามารถในการ
แขํงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพคน (๔) การสร๎างโอกาสความ
เสนอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม (๕) การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให๎เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล๎องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปูาหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสูํปฏิบัติให๎เกิดผล
สัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน ๕ ปีที่ตํอยอดไปสูํผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะ
ยาว ภายใต๎แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขํงขันและ
การหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชํวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (๖) การบริหารราชการแผํนดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล๎อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก๎ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร๎างให๎
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต๎
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล๎องกับ
เปูาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต๎องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจ
ไปสูํ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม 
ท าน๎อย ได๎มาก เชํน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า โภคภัณฑ์ไปสูํสินค๎า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วนเทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎าไปสูํการเน๎น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิด
สร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล๎วตํอยอดความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชํน ด๎านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับห๎วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได๎ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมํสามารถแยกสํวนใดสํวนหนึ่ง
ออกจากกันได๎ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท๎องถิ่นต๎องเป็นโครงการ
เชื่อมตํอหรือเดินทางไปด๎วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได๎ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต๎พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือรํวมด าเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยายได๎ เป็น
โครงการที่ประชาชนต๎องการเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให๎
ท๎องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท๎องถิ่นที่พัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได๎แกํ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรํงใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับโครงการถูกต๎อง
ตามหลักวิชาการทางชําง หลักของราคากลาง ราคากลางท๎องถิ่น มีความ
โปรํงใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดวําจะได๎รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด๎  ( measurable)  ใ ช๎ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช๎บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได๎ เชํน การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร๎อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได๎รับ (การคาดการณ์ คาดวําจะ
ได๎รับ) 

(๕)  

ผลที่ได๎รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได๎จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ การได๎ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต๎องเทํากับวัตถุประสงค์หรือมากกวําวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได๎และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได๎ (๓) ระบุสิ่งที่ต๎องการด าเนินงาน
อยํางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได๎ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล๎องกับความเป็นจริง (๕) สํงผลตํอการบํง
บอกเวลาได๎ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ก็เพ่ือใช๎เป็น

เครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท๎องถิ่นให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน  กํอให๎เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต๎องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจํายประจ าปี  งบประมาณรายจํายเพ่ิมเติม  
และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วํา
ด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เป็นการสรุปผลในภารวมของท๎องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  วําเกิดผลทั้ง
ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อยํางไร  ซึ่งสามารถวัดผลได๎ทั้งเชิงสถิติตํางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 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
พัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

            

2)ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการสํงเสริม
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อม 

            

4 ) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านทํองเท่ียว
และกีฬา 

            

5 ) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
สํงเสริมอาชีพและสร๎าง
รายได๎ 

            

6) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการบริหาร
จัดการบ๎านเมืองที่ดี
และการมีสํวนรวํมของ
ประชาชน 

            

รวมทั้งสิ้น             
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการเสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยูํระหวํางการ
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทีย่ัง
ไมํได๎ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มกีารเพิม่เตมิ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร๎อยละ จ านวน 
 

ร๎อยละ จ านวน 
 

ร๎อยละ จ านวน 
 

ร๎อยละ จ านวน 
 

ร๎อยละ จ านวน 
 

ร๎อยละ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน             

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านการสํงเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

            

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล๎อม 

            

4 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านทํองเที่ยวและกีฬา             

5 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านเศรษฐกิจ สํงเสริม
อาชีพและสรา๎งรายได๎ 

            

6 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านการบริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดีและการมีสํวน
รํวมของประชาชน 

            

รวมท้ังสิ้น             

ยุทธศาสตร ์
งบปกต ิ เงินสะสม รวมงบประมาณทั้งหมด 

จ านวน(บาท) ร๎อยละ จ านวน(บาท) ร๎อยละ จ านวน(บาท) ร๎อยละ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา๎นโครงสร๎างพื้นฐาน       

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการสํงเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม       

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา๎นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล๎อม       

4 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านทํองเที่ยวและกีฬา       

5 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ สํงเสริม
อาชีพและสรา๎งรายได๎       

6 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดีและการมีสํวนรํวมของประชาชน       

รวมทั้งสิ้น       
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     (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช๎การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย

ได๎มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให๎ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
-  แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
-  แบบประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ให๎

หนํวยงานภายนอกด าเนินการ) 
 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน 
(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
องค์การบริหารสํวนต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  ได๎วิเคราะห์ปัญหาของเขตพ้ืนที่ที่

รับผิดชอบ ความต๎องการของประชาชน และแนวทางการแก๎ไขปัญหา โดยแบํงออกเป็นด๎านตํางๆ เพ่ือสะดวกในการด าเนินการ
แก๎ไขให๎ตรงกับความต๎องการประชาชนอยํางแท๎จริง ดังนี้ 

1.1 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-ปัญหาเส๎นทางคมนาคมระหวํางอ าเภอ-ต าบล-หมูํบ๎าน ยังไมํสะดวกและถนน 

บางเส๎นทางมีสภาพทรุดโทรม รวมทั้งปัญหาการจัดวางระบบผังเมือง 
- ปัญหาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ยังไมํครบถ๎วน ทั่วถึง เชํน ไฟฟูา ประปา 

โทรศัพท์ เป็นต๎น 
- ปัญหาระบบระบายน้ าในชุมชน 
- ปัญหาแหลํงน้ า คูคลอง มีวัชพืช และตื้นเขิน แหลํงกักเก็บน้ าไมํเพียงพอ 

     1.2 ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 - การสํงเสริมด๎านการศึกษา  
 - การจัดหาแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน  
 - การให๎ความชวยเหลือเด็กที่ด๎อยโอกาสทางการศึกษา  
 - การสํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
 - รักษาขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาชาวบ๎าน 

 1.3 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
- ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ราคาผลผลิตตกต่ า 
- ประชาชนสํวนใหญํมีรายได๎น๎อยไมํพอเลี้ยงชีพ 
- ปัญหาการวํางงานในชํวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ า การอพยพแรงงาน 
- ปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
- ประชาชนมีหนี้สิน ขาดการออมทรัพย์ ขาดการรวมกลุํม 
- ปัญหาขาดแคลนที่ท ากิน 

- ประชาชนขาดความรู๎เพ่ือไปพัฒนาอาชีพเพ่ิมเติม 
    1.4 ปัญหาด้านสังคม 

- ไมํมีสถานที่ออกก าลังกาย หรือสนามกีฬามาตรฐาน ครบทุกหมูํบ๎าน 
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- ไมํมีสถานที่พักผํอนหยํอนใจ เชํน สวนสาธารณะ 
- ปัญหาการเลํนการพนัน 
- ปัญหาด๎านยาเสพติด  
- ปัญหาด๎านสวัสดิการชุมชน 
- ปัญหาการบริการด๎านสาธารณสุขและอนามัยไมํทั่วถึง 
- ปัญหาด๎านความรํวมมือในการแก๎ไขโรคติดตํอ 
- ปัญหาจากเหตุรบกวน หรือเหตุร าคาญ 
- ปัญหาการสํงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุํมของประชาชน   และสํงเสริมการมีสํวนรํวมที่ยัง

ไมํเข๎มแข็ง ในการพัฒนาชุมชนของประชาชนรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผู๎น าชุมชน 
- ปัญหาการรับรู๎ ข๎อมูลขําวสารของประชาชน 
- ปัญหาความไมํสงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต๎  

      1.5 ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ปัญหาการทิ้งและก าจัดขยะมูลฝอย 
- ปัญหาได๎รับการรบกวนจากเสียงและกลิ่น 
- ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
- ปุาไม๎ถูกท าลายจากไฟปุา ที่สาธารณประโยชน์ถูกบุกรุก 
- ปัญหาแหลํงน้ าไมํเพียงพอส าหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
- ปัญหาขาดแคลนน้ าสะอาดส าหรับบริโภค 

- ขาดงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล 
- การสร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล๎อม 
1.6 ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร 

                               - ปัญหาการปรับปรุงและพัฒนารายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- ปัญหาการมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางการเมือง การบริหารของประชาชน 

  - ปัญหาศักยภาพในการบริหารงานและการบริการประชาชน 
       1.7 ปัญหาด้านอ่ืน ๆ 

- การประสานแผนงานหรือการท างานรํวมกับหนํวยงานของรัฐหรือท๎องถิ่น 
อ่ืนยังมิได๎รับความรํวมมืออยํางจริงจัง 

- ประชาชนยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในภารกิจหน๎าที่ของ อบต.อยํางแท๎จริง 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- จัดให๎มีการกํอสร๎าง/ปรับปรุง/ซํอมแซม/ซํอมสร๎างเส๎นทางการคมนาคมให๎มีความสะดวก มี

มาตรฐาน รวมทั้งจัดวางระบบผังเมืองที่เหมาะสม 
- จัดให๎มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เชํนไฟฟูา ประปา โทรศัพท์สาธารณะ ครอบคลุมทุก

พ้ืนที ่

- จัดให๎มีการกํอสร๎างคูระบายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สามารถระบายน้ าได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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- จัดให๎มีการขุดลอกแหลํงน้ า คูคลอง ที่มีวัชพืช และตื้นเขิน  

1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- สํงเสริมด๎านการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎แกํประชาชน 
- สร๎างแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนที่เหมาะสม และปรับปรุงดูแลอยูํเสมอ 
- ให๎การชวยเหลือเด็กท่ีด๎อยโอกาสทางการศึกษา อยํางทั่วถึงและเสมอภาคเทําเทียมกัน 
- ให๎มีกิจกรรมความรู๎หรือสนับสนุนกิจกรรมด๎านศาสนา วัฒนธรรมท๎องถิ่น ประเพณีท๎องถิ่นแกํ

ประชาชนในพื้นท่ี และสํงเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมอยูํเสมอ 
- สํงเสริมกิจกรรมการรักษาขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาชาวบ๎าน 
1.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
- จัดให๎มีการชํวยเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า โดยจัดหาแหลํงหรือชํองทางการ

ระบายผลผลิตสูํผู๎บริโภคท่ีหลากหลาย 
- จัดให๎มีการอบรมหรือสํงเสริมอาชีพแกํผู๎มีรายได๎น๎อย เพ่ือเพ่ิมชํองทางในการประกอบอาชีพ

ตํางๆ 
- สํงเสริมให๎มีการรวมกลุํมอาชีพและสนับสนุนกลุํมอาชีพให๎มีความเข๎มแข็ง สามารถชํวยเหลือ

ตัวเองและกลุํมให๎มีรายได๎ท่ีเพ่ิมข้ึน มีเงินทุนหมุนเวียน ลดปัญหาหนี้สิน 
- จัดให๎มีการชํวยเหลือเรื่องท่ีดินท ากินอยํางถูกต๎องและเหมาะสม 
1.4 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสังคม 
- จัดให๎มีสถานที่ออกก าลังกาย หรือสนามกีฬามาตรฐาน ครบทุกหมูํบ๎าน 
- จัดให๎มีสถานที่พักผํอนหยํอนใจ เชํน สวนสาธารณะ 
- จัดให๎มีมาตรการปูองกันการเลํนการพนัน 
- รณรงค์ให๎มีการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดอยํางจริงจัง และสนับสนุนให๎มีการ

บ าบัดรักษาผู๎ติดยาเสพติด และสํงเสริมอาชีพเพ่ือให๎ผู๎ที่เลิกยาเสพติดสามารถมีงานท าและไมํยุํงเกี่ยวกับยาเสพติดอีก 
- สํงเสริมให๎มีสวัสดิการชุมชนเบื้องต๎น 
- จัดให๎มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเรื่องโรคติดตํอ และสํงเสริมให๎

ประชาชนได๎รับบริการด๎านสาธารณสุขอยํางทั่วถึง 
- จัดกิจกรรมให๎เยาวชนใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ ปูองกันเหตุรบกวน หรือเหตุร าคาญ เชํน

กิจกรรมด๎านกีฬานันทนาการเป็นต๎น 

- จัดกิจกรรมสํงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุํมของประชาชน   และสํงเสริมการมีสํวนรํวมที่
ยังไมํเข๎มแข็ง ในการพัฒนาชุมชนของประชาชนรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผู๎น าชุมชน 

- จัดให๎มีศูนย์ข๎อมูลขําวสารของต าบล และแหลํงเรียนรู๎ที่เหมาะสม 
- สํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎อง เน๎นการมีสํวนรํวม และมีมาตรการปูองกันและแก๎ไข

ปัญหาที่เหมาะสมในพื้นท่ี 
1.5 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- จัดบริการจัดเก็บขยะและน าไปทิ้งสถานที่ท้ิงขยะ โดยการเชําที่ทิ้งขยะ 
- จัดท ามาตรการแก๎ไขปัญหาการรบกวนจากเสียงและกลิ่น 
- รณรงค์จัดกิจกรรมสร๎างจิตส านึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

- จัดท ามาตรการแก๎ไขปัญหาปุาไม๎ถูกท าลายจากไฟปุาและที่สาธารณประโยชน์ถูกบุกรุก 
- จัดสร๎างแหลํงน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
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- จัดให๎มีการปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล 
- จัดกิจกรรมสร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม 
- จัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว 
1.6 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร 
- จัดบริการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- จัดกิจกรรมเน๎นการมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางการเมือง การบริหารของประชาชน 
- จัดกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงานและการบริการประชาชน 
1.7 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- จัดกิจกรรมเน๎นการบูรณาการแผนงานหรือการท างานรํวมกับหนํวยงานของรัฐหรือท๎องถิ่น

และทุกภาคสํวน 
- จัดกิจกรรมสํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจในภารกิจหน๎าที่ของ อบต.อยํางแท๎จริง 

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข๎อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นวําประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต๎องด าเนินการแก๎ไขอยูํมาก ดังนี้  ด๎านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผํอนหยํอนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การ
พัฒนาอาชีพ  เส๎นทางคมนาคมขนสํง/ไฟฟูา/น้ าประปา/แหลํงน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด๎านทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม  
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด๎านตํางๆ ประชาชนไมํสามารถแก๎ไขปัญหาเองได๎จึงต๎องเสนอให๎องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นแก๎ไข ท าให๎มีการเสนอโครงการเข๎ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้นมี
จ ากัดไมํเพียงพอตํอการจัดการได๎ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข๎อสังเกตดังกลําว  มีข๎อเสนอแนะในการแก๎ไขปัญหาตํางๆ  ดังนี้  
ปัญหาตํางๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ท๎องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคสํวน  ประกอบไปด๎วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  สมาชิกสภา
ท๎องถิ่น  ผู๎น าหมูํบ๎าน  ตัวแทนสํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  ประชาชนทั่วไป รํวมกันพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข๎าแผนพัฒนาทํองถิ่นตํอไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให๎
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานอ่ืน 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผํานมาพบวําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎แก๎ไข
ปัญหาให๎กับประชาชนได๎ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด๎าน  มีผลการประเมินอยูํในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึง
พอใจ  แตํก็ยังมีปัญหาที่จะต๎องแก๎ไขตํอไป  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในปีที่ผํานมา สรุปได๎ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการเสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยูํระหวํางการ
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทีย่ัง
ไมํได๎ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มกีารเพิม่เตมิ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร๎อยละ จ านวน 
 

ร๎อยละ จ านวน 
 

ร๎อยละ จ านวน 
 

ร๎อยละ จ านวน 
 

ร๎อยละ จ านวน 
 

ร๎อยละ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

23 8.15 - - 140 49.64 - - - - 163 57.8 

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านการสํงเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

7 2.48 - - 22 7.80 - - - - 29 10.2 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล๎อม 

19 6.73 - - 29 10.28 - - - - 48 17.02 

4 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านทํองเที่ยวและกีฬา 

0 0 - - 6 2.12 - - - - 6 2.1 

5 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านเศรษฐกิจ สํงเสริม
อาชีพและสรา๎งรายได๎ 

2 0.70 - - 14 4.96 - - - - 16 5.6 

6 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านการบริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดีและการมีสํวน
รํวมของประชาชน 

4 1.41 - - 16 5.67 - - - - 20 7.1 

รวมท้ังสิ้น 55 19.50 - - 227 80.50 - - - - 282 100.00 


